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ΛΕΠΙΔΩΤΗ' BY'PSA έμπορίΐ να μετάφρασή» από  
τον AartvtxS Squall corium ( ι ) ,  τό τομάρι, το οποίον 
ονομάζομε? Σα\ρι, άπό τη Γαλλικά chagrin, ομάινον τνν 
λντηιν, δ* λ βδ» ̂  ρυτίΰωμα δέρματος των λυπν^έρων*^ tt- 
ναι δe Βυ'ρσα ντο/ τομάρι έργασμίνον tic, τροπον, ωστ$ 
βχα t/ς τι*ρ έπιφάνηάν του λέπια,, ντο/ σπυριά μ/χρχ, 
χαί στρογγυλά. .

Βι/ρσο^β^ιται το dtpμα τούτο από τχν ράχην των 
ίππων , ίχτίΐνόμβνον drop άχόμχ thou νωπόν, καί ά- 
λαφόμβρον μό χόνιν σινέπζως, μ? την οποίαν μένβι μ$· 
ριχάς ημέρας, χαί Ζπντα βυρσοΰί-ίάμίνον, άποχτα τα 
At π ια ,  χτοι σπυρ ιά , χαι ύΐαμ§νιι μ% αυτοί* οσον ο» 
tivat £wpa οταν^γναι στίγνη , άλλο τόσον γίνεται απα
λό άφ « βραχρ, χαι χρνσιμβυα μάλιστα d/ά τχν βι· 
βλιο ΐισ ίαν ρ Βάφίτα* §ίς ίιάφορα χρώματα χίτρινον , 
xvavSv, χαί έρυ&ρον, άΑά τούτο tha t άχριβωηρον, dto* 
τ ι yivtra t μ9 τον πρινοχόχχον·

Ή Ταυρίς, χ Καισάραα τχς Μαυριτανίας ( Αλγέρι)  
μ Κωνσταντινουπολις, χαί χ Σι χ ίλια , χατασχίυάζου» 
απο αυταζφ

Καλό tha t η μιγάλχ βυρσα, ομαλό, μ» μιχρά σπυ
ριά φαινόμενα έντίλως, χωρίς νά έχρ μ/ρ» χωρίς αυτά, 
χα ί στιλβωμένα ·

ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ, χ ΛΕΠΤΟΚΑΡΤΔΙΑ'. Δένουν χρω
στάν si ς χμάς, χαί παρά των ΤΙρογόνωρμας ονομαζό- 
μενον ΚόραλοςΛ ttvai τριών tidcav * ό "Ημ*ρ», μ χχπευτι- 
χ», χαμοόενόρον πολυχλονον από αυτόν τχν ρίζαν χαρτ 
ποφοράν λεπτό κάρυα μαχρά εΰ&£αυ&τα, χαί γεμάτα·

*Η Άγρια ΰιαφέρνσα εις τό οτι έχει το Λίπτοχάρυον 
μικρότερο?, χτοι στρογγυλότερο»» Ή Μίγάλχ, » οποία 
διαφέρει πολύ από τάς tipημέρας, επειίό χάμνβι τόν καρ
πόν ίίς εΐόος Καστάνων μέσα εις λοβοός άχαιβάζεις,

* “  m f ”̂  ύ ( * ΆπΙ
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Άπά τάς πρωτας γίνονται στιφάδα βαρυλλιων , χαϊ 
ttrSpax»ς h i  την πυρ7τιν χονιν , »Vi/δ» χαιόμινοι tlvai 
ϊλαφροτατοι * aVo αυτας tvp/σχονται t ic  ολην την Ευ* 
ρ&παϊχην Τπρχ/αν9 χαϊ μάλιστα α ς  το Όροζ τύ*Α&ω* 
νος ’ «V© δ* τάς μιγάλας ο λ ίγ α , άλλ' α’ς την Τραπβ- 
ζύντα , *α/ τα ϊηρι αύ.την > tlvat ίρνμωνις μ ίγάλοι χαϊ 
πολύανδροι ·

Το άμποριον των Λιπτόχαρύων tlvat άσωτίρικάν , χαϊ 
άπά την ρη&ιισαν Τραπιζύντα στίλλονται ha  την Κων* 
σταντινύπολιν άτησίως καράβια φορτωμένα Λιπτοχάρνα * 
μάλιστα τα λίγο μίνα ΪΙηγάάησια , ήτοι Κουγιού Φχν 
τούχ * hoTt θάπτονται νπο γην ως τα κάστανα h a  
να σαπ ίσρ το ϊ%ω χέλυφος  ̂ χαϊ άχαν&ωτον9 ήτοι ο λΰ- 
βος, μάσα α'ς τον οποίον «tipισχΟνται τά Ανπτοχαρνα « 
2$gv καταντούν ̂  νά ha t υγρά ^ χαϊ τράπον τινά νωπά 
φ*ρ όμενα, χαϊ ΐσ&ιομαα την avotfyv, αυτά τά συ ναζό · 
μίνα το φ&ινοπωρον,

Λέγπσίν οτι ιί μ ισα ια  φλοιά της άγριας λιπτοχαρυας, 
άφ ιλα h i  την λυσιν της πέτρας , xat tha t ιαματικά 
α ς  την $υσουρ/αν·

ΛΕΤΚΟ'Ν. Το άσπρον κοινώς λιγομινον χρώμα α* 
πλΰΡ y xat tv an ο τα τισσαρα ασνμμιχτα , οια τόυτΟ 
Λ tu x  α το δ/*δρ ον , ιπιιάη ιχ ι ι  λιυχον τά ζυλον ·

Λουκάν  Κηρ/ο ν , το χα&αρισμόνον, χαϊ λιυχασμέ- 
νον» Ίδί ΚΗΡΙ'ΟΝ.

Λβυχος  Σ/δηρος, ο Τ (νικάς Τ«ρχ/σ*τ/, πέταλο» 
σιδηράν λ ιπτάν, και γανωμένον μά χασσ/τιρον · ’Ιδί ΣΙ'· 
ΛΗΡΟΣ ΓΑΝΛΜΕ'ΝΟΣ. #

Λ ι υ χ ά ν  ΤΙ ι π ϊ ρ ι  τά έχάαρμένον την μαύρη» έπι* 
δ«ρμί%α. Ίάϊ ΠΙΠΕ'ΡΙ.

At ο κ ά ς  "Τ» λ ό ς  · Ό χα&αρωτ6ρος χαϊ χροστάλ*
λίνΰζ,

Α ουχά ν  ά λ α ς · To χα^αρισμένον · Ίδ« * AAA'S ·
Ανυχάν  της  Ι σ π α ν έ α ς  , η \ Ι σ πα ν ι κ ό ν . Κοο- 

μητικάν Ίιμμύ&ιον χαησχβνασμένον άπά βνσμϋ&ο» λυ- 
μ ivov ας π ιιυμα τη r/rpa, «α/ κρημνισμένο» χνμικως

ας
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είς χόνιν λεπτοτάτην με την συν spy nap rS αλμυρά νε
ρά, ευχρηστορ είς τάς 4 ιμμυ$νμί»ας χυναίχας , xctt 
άλλα»

Α ε ν ζ ό ν  Φ α λ α ί ν η ς *  Ίδί ΦΑ'ΛΑΙΝΑ.
Λ ε υ κ ό ν  Μ α ρ γ ά ρ ο υ »  Ίδό ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ.
Αψυχον  Μο λ υ β δ ο υ »  Μόλυβδος διαλυθείς με β- 

ζειδιον, χα/̂ χρησιμεύω» διά  ̂τάς ζωγραφίζοντας, $ μ} 
το ελαιον, η μ ί  70 νερδν τά κόμμεως * αλλά χρεΐάζε- 
rat μεγίστη» προσοχήν, διότι «*««* &pawwxa>TfiMw φαρ- 
μ ά κ ι»

Λάβε 4#λ« πέταλα μόλυβδου, άλει^ετα μ ί δριμά 
οξείδιο», ικχ/ ptfrfi? ισ  ημίρας σπογγίζοντας μό π α ν ί, 
κα ί ξυωντάοτα, σάναζε τόνJ ον , πάλιν άλει-^ίτα εως νά 
ά’.φανισ&ρ το μολ ίβ ι, χα ί εχεις το είρημίνον λευκόν, το 
οποίον χρησιμεύει καί ha  κοσμητιχό» 4 ψμυ^ιον » Ο* 
νομάζίταί χαί Ύιτανος, foot ’Α σ β ε σ τ ο ς  Μολυβδχ*  
Ιο/ ΉΜΜΤ'ΘΙΟΝ.

’Αλλως» ’Επαρε φύλλα μολυβιά, τύλιξε τα ελ/χοειδως 
μ ί ολίγη» αραιότητα των σειρών προς άλλήλας, χαί χρβ- 
μασε ουτάς τάς σπείρας είς χύτραν πηλίνκν έχασαν ό· 
ξι7δι Sof τό ημισυ , σχόπασετη» χαλά, χαί χρίσε τ̂ό 
επί&εμα της, &ά4ετην είς την κοπριάν ζωων , η άμ
μον, χαί μετά Ζο ημέρας άνοίγωντας ευρίσκεις λευχασ- 
μενόν τόν μόλυβδον, χαί εχεις ύλην -^ιμμυδίου.

Α ευ χ α ρ γ ν  ρ ο ς ,  *Η παρά των Ευρωπαίων ΤΙλατί- 
να» 1δ/ κατωτέρω»

ΛΕΎΚΑΣΜΑ · Το άσπρ ισμα , το αποτέλεσμα τα νά 
χάμρ τινάς λευκόν εν πράγμα ' Λ ευχα ν τ ι χ η  δ ί η 
τ ίχ ν η .

Λευχαίνονται τά σιδηρά πέταλα, ( ο ι  Τενεχίδες ) με 
τό Βασιλικόν ’Ύδωρ, χαί τόν Καοτίτερον, αλλά τούτο 
χα$ως χαί των λοιπών μετάλλων όνομασ&ότω κυρίως 
Γ άνω  μ α »

Αευχχσμα κυρίως η γλωσσά μας γνωρίζει τό πλυσι· 
μον μέχρι λευχότητος των νεοϋφάντωρ πραγμάτων, μά
λ ιστα των π  αν ίων»

Ίά
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Τβ βαμβακερά π  ανία λευχαίνονται είς την πατρίδα 
μου βαλλόμενα είς χάόον με βαριάν άναλυμενην εις το 
νερόν9 χοά επειτα πλυνόμενα 9 χαά μεταπλυνόμενα 9 και 
ξηραινόμενα εις τον "Ηλιον γίνονται λευκότατα·

Εις mV Βερροιαν της Θετταλίας λευχαίνονται τά  λ ι
νά προσεί-ίια με ολχν την τελειότητα , και χάμνουν 
εσωτερικόν αεγα εμποριον, Οι Ολλανοοι όμως λεύκαι
ναν ολα τά λινά πανία εις τρόπον άξιο μιμητόν, καί 
όλοι οι άλλοι τόποι στταόάζαν νά τας μιμηΒαν, καί ά- 
πελπίσ^ησαν νά τας ύπερβαν·

Το χηρίον λευχαίνέτοι μό τον "Ηλιον* χαι την δρόσον * 
οι τοίχοι y κα ί at σανίόες χριόμενοι με λευκά χρώματα 
άσβόστην, η καί αργιλλον, Το λεύκασμα τα άργυρου 
y /νεται βράζωντάςτον πρώτον μό απλήν νερόν9 καί έ
πειτα με αλμυρόν νερόν 9 καί τρυγίαν9 ε ις  φλόγα πυ
ράς από ξυλά .

Λευχαίνονται όό ο χρυσός ,  καί ο άργυρος 9 με τό 
ισχυρόν υόωρ9 καί τό βράσιμο» ,  άλλα τατο είναι πο- 
λυεζόΰωτερον από τό ρη&εν ·

Το μετάξι λευκοίνετat βάλλομενον είς αραιόν σαχ- 
κίον 9 καί εμβαλλόμενο? εις χοχλάζοντα λέβητα με νε
ρό? γλυκύ 9 καί κομμάτια σμήγματος, μετά 3 ώρας τό 
εκβαλλαν, καί τό στράγγιζαν ελαφρά y τό εμβάπτουν 
επειτα είς νερόν χρυον με σμήγμα y καί πολλά ολίγον 
iVft/xor, το εχβάλλαν πάλ ιν , το στράγγιζαν 9 τό άπλω
ναν 9 κα ί χαίαν χάτω&εν Θειάφι y καί υπερλευχαίνεται· 

Τ ά ύφασμενα μεταξωτά πλυνόμενα με σμήγμα 9 καί 
χαπνιζόμενα με Θειάφι 9 λευχαίνονται ομοίως,

Τά μάλλινα λευχαίνονται με νερόν 9 καί σμήγμα α
πλώς πλυνόμενα · ή μό τό κάπνισμα τα  Θειαφιού εις 
τόπον περινλοισμόνον9 5 μό Κρητικόν Γήν9 ’ivhxav 9 καί 
Θειάφι ·

Uapampnriov όμως ότι τά ρήγα 9 καί πανία οσα 
εχαν λεπτήν κυανότητα, καί νά ειπω καλήτερα τό χρώ
μα  τα γάλακτος 9 ολα είναι λεύκασμενα μό τόν τρόπον 
τν $?&** j tret μ$ αραιότατα? Φμβαφη?,

Τό
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T i νά ίχ$βσω την μβ&οδον r« λευκάσματος rear λι
νών πανιών μοί (pourtrot περιττόν * διότι μήτε at λβυ- 
χάντραι μας &ίλπν αφήσει rup τέχνην των με τό χλτλ· 
στάλαγμα της στάχτης, χα/' το σμήγμα, διά νά ριμη- 
&ουν οσα $ίλω τοίξ καταγράφει * μ ή τε ημείς $ίλομβν 
μιμηδρ τής Όλλβρδ^ς, χα/' Οοβλίί’τ/ρ/αχίίς ι>α χατα- 
σκευάσαμε? Βατίστας κατά το παρόν ·

Φαρερορ όμως that Οτι το σταχτόνερορ, xai 6 ’Ηλιος 
tip at τα πρώτα αιτία τη λευκάσματος τωρ.

ΛΕΥΚΑ ΡΓΥΡΟΣ. *Ας ovofjtaaSy το ευρε&εν χατά 
την ττ^ριλ^ίτΛΡ *Εχατορταίτ«|)/δΛ « ς  τά μβταΤλεια της 
lit ρους νεον μόταλλον , xcu' ορομασ&όν παρά των Ισπα
νών Hλατίνα, ήτοι ’Αργυρώδβς , δ/ο« Πλατβ Ίσζ’Χ*'/- 
στι ο 'Αργυρος λίγε*οι * /άο/ιασθχ παρ’ αλλωρ χαί 
Λ ευκό χρ υσος, Oro bianco t xai in  Jvan bianca, 
xee/ άλλως·

Τ,υνίσταται ή μ#τχλ λ/xu' συ&εσις τη Αευχαργυρα από 
χόχκπς λευκός, xai στιλπνός, μό ανώμαλον επιφάνεια* , 
χαϊ άχανόνιστον σχήμα, δ/ά τό άνόμοιον των ατόμων 
χόχχων της συν&εσεώς του, ώστε άλλοι εξ αυτών δια- 
σπώνται, xai άλλοι είναι σφυρήλατοι.

Ό Λευχάργνρος Up λύει μβ τό πΰο, μήτε με τάλλα 
διαλντιχά, αλλά συναναλυεται με τά λοιπά μίταλλα^ 
xai ή μι μέταλλα, εχτός τη άρσενιχίου , τό οποίον δβν 
αντέχει εις την δραστικήν κάμινον· # ^

Λύει δε xai με τό Βασιλικόν *Υδωρ, αλλά χατά διά
φορον τρόπον από τόν χρυσόν* ελαττώνει την σχληρότη- 
τα των λοιπών μετάλλων, καί αυξάνει τόν τη σιδήρου 
συμμιγνυόμένος * ή ολίγο ποσότης του δ»'ρ άλλάσσει τό 
χρώ^α, xai την ποιότητα τη άργυρον, χαίτου α̂λχπ̂ , 
άλλ η περισσότερα τά χάμνει πελιδνά* μ' ολον τητο εί
ναι αδύνατον νά γνωρισ&ρ τό νό&ευμα τη χρυσό, xai 
άργυρπ μβ τόν Λενχάργυρον * διά τητο ή Ισπανική Διοί
κησες εμποδίζει αυστηρώς τόν έξοδόν του » διά νά τόν 
μεταχειρίζεται μόνη της.

Το μίταλλον τητο είναι βαρυτερον , xai από αυτόν
τον

A E.



top χρυσόν ως 14 προς ig , χα/' » επιφάνεια too thou 
πάντοτε xaStapa άπο tSp tip ( σζουριάρ) .  ’Ετί/δχ' λ «- 
37or αοτα τα St/ώ» πρώτα χ&ραχτηριστιχά τη >pu·
<ra , /3αρος δχλαδχ, χαί χα&βρβτχτα, α'χολκ&ι/ μΙ pro/ 
αδνχατοχ γνωρισ&ρ το νο$ευμα, χτ« χ συνενωσις 
αυτών rap ΰυω μετάλλων μήτε μ ί τηρ υδροστατική ν 
ΙΙλάστιγχα , μίτε μ ί το Βασιλικόν0Υδωρ, μ tire με το 
άρσενίκίον ·

Ο/ Χνμιχοί νμπορχσαν να μας δείξχρ πολλας χατα- 
&χευάς̂  και χρησιμότητας̂  τη ̂ μετάλλπ τουτη , χαί νά 
έπαυξηοτρ το εμποριον* άλλ' είναι χρεία χ χ* Ισπανικά 
Διοίχησις ρ άλλάξγ Νόμορ, η αλλ» ra ευρεΒρ A»*· 
χαρ̂ ι/ρος W  να πωληται, χαί άγοράζηται έλη&έρως* 
χατά το παρόν μήτε ερευνά, /*.χτί β/αρββν; ημπορεί pi 
γενγ ·

ΛΕϊΚΟ'ΚΛΗΜΑ , χ ^κ/χχ άμπελος , φατο? επίδερ* 
$ρορ είδος βρυονίας, τη οποίη at χορυφαί τρώγονται 
τρυφεροί την άνοίξιρ · γίνεται παντα%a »

ΑΕ'.ΩΝ · Θχρίορ άρδρειοτερον άπο ολα τα άλλα 9 χα/ 
βασιλεύς των ζωαν, rot» οποίου το &ηλυχδρ λέγεται 
Α ε α ι ν α  , zat tha t άνδρειοτερορ άπο το άρσενιχον , 
it aunt ορ της φυσιχης των λοιπά» ζάα» χαταστάσεως.

Ο/ μεγαλύτεροι χαί χαλήτεροι Λέοντες εύρίσχονται εις 
τηρ Άφρ/xxr, χαί άπο τηρ Βαρβαρίαν στελλονται ζων
τανοί εις πολλχς Λυνάστας παρά τάν έχει 'Ηγεμόναν h i  
στολισμόν τάρ θηριοτροφείων* ρεριχοϊ είναι χαί εξημε
ρωμένοι , χαί άχολπ&ΗΡ τορ αυ&εντηρ των , άλλ* είναι 
κινδυνώδεις ,

ΛΕΟΝΤΗ* · Το̂  δέρμα τη Αέοντος, τύ οποίον ερ̂ αοτ* 
μένον διφ$·ερχργιχάς χρησιμεύει h i  σκέπασμα ταν ε* 
φιππέων πολλάν αξιωματικά» ’Ο&αμανάν * είναι Λευ- 
κόξανδορ με ζαλίκας μελανός , ως της Τίγρεως· Οι 
παλαιοί στρατηγοί μετεχειρίζοντο τηρ Αεορτήν h i  ομοια 
σκεπάσματα , περικεφαλαίας,

Τ i  σωζόμενα γριίσια έχτυπωματα , χαί νομίσματα 
τη Μεγάλη * Αλεξάνδρα ολα εχπν τηρ περικεφαλαίαν του

μ»'
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μ* Αίοντχν* μ ολα ταύτα Ιεν εμβαίνει εις τι}? ΰιφΒ-ερι- 
χην αυτί το δ/ρμα κατά τό π  αρόν*

Λΐ'ΒΑΝΟΝ. Ιδ*' ΘΤΜΙ'ΑΜΑ.
ΛΙΒΑΝΟΤί’Σ το' ΡΟΣΜΑΡΙΝΟΝ, όΜ ρολ ίβανος, 

χαμόΰϋ'ΐίρορ yvoatrrivy και εύρισιιόμενον εις όλχς τχς χχ- 
πας αειθαλές με χλοράρια /?«θοβγαχτο'*ροα, £«ρά, χ«/ 
«τχλχρά) εχοντα φύλλα μιχρά % xj άχιΰωτα, πράσινα, άπο 
το εν> χαι ajaxrxpa απο το άλλο μέρος, χαι πολλά 
μικρά) κυανοί τετρ άφυλλα άν$χ ’ ©λοτ δ? το δίεδρο* « -  
mi αρωματικήν χατα τχν οσμήν > καί δριμά e/ς τχτ 
y  ευ art? r

Εις πολλά παράλια τχς Μεσογςίχ &άλάαης εύρίσ- 
κοίΤΛΐ λβροι λιβανοσχί π ά το ι, χα/ μεταχειρίζονται τα 
ξύλατχ εις τχς χλιβάνχς .

’Εκτος των φύλλων του , τά οποία μεταχειρίζονται 
οι μάyειpot > χα/ οι φαρμακοποιοί, Ιιασγαλάζονται από 
αυτόν τον θάμνον έλαια , «V/α ι, ιιρά, αλατα, χα/ 
£α*«ρο^λί/χα.

Το ελαιον το' όποιον, χαι' Ουσίαν, η Τίόμπτχν Ου· 
trtav ( Quint esscntia) όνομάζχν, ytvsrat άπο τά φύλ- 
λα κα ί άν&η ΰιασταλαζόμενα με κοινόν νερόν y καί είναι 
λευκόν διαφανές, όσμητικωτατον y χαι' δια^αρχτιχατατ©? »

Το λεyόμεϊOv '’'ΐόωρ τχς Βασιλίοσχς τ ϊς  Ovyxap/ας ? 
διά τά χαλαροί; αποτελέσματα εις αυτόν τόν Εασίλισ- 
σαν , συν&ετεται από χαλαρό» οινόπνευμα εμβαπτόμε* 
νοε με άν&η Λιβανωτιόος * άλλ’ η μεγάλη χρησις αυτοί 
αναγκάζει τχς Φαρμακοποιός , χα/ Αμβνχιτας αυτούς 
νά βάλλχν τά φύλλα όμχ με τά άν&χ * χ μόνον εις τό 
άπλχν οινόπνευμα νά yvvxv όλι\ους κόμβους τχ ιιρχ- 
μίτου tXcucUj xou να το π&λχρ ctct \pw $op vocoρ f*$ 
φ/άλας *|«/δ«7Γ/>ράρ»ς. Χρχβνμβυ*! δί διά τίλμ ατα , 
χαι' ο;? amxipoAo^ixoV, χαρδιαχο ,̂ χαι' παρόμοια ·

Λ ΙΘΟ Σ, άρσενικως χ χο/^χ πετρα% την οποίαν κα
τά τό φιλνποκορ/στικόν της χλωσσχς λιθάοι ονομάζουν 
εις τόν πατρίόαμου* λί&ος δι &ηλυχως το πετράόιον « 
Ι’δί ΠΕ'ΤΡΑ, χαι' ΠΕΤΡΛ'ΔΙΟΝ♦

ΑΙ-
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ΛΙΘΑ'ΝΘΡΑΗ ο μεταλλικός ’Ανθραξ, κα ί *1  ̂nAU* 
ΘΡΑΗ»

ΛΙΘΑ'ΡΓΪΡΟΣ, Μίταλλ/xcV ευρισκόμενον εις τά με
ταλλεία too μολυβΒου, κοκκινωπόν, λεπιΒωτόν, εύ
θραυστον , jw»  μορφή*, καί φύσιν
μ* ro λευκόν τη μολίβα * αλλ’ επειΐη τό φυσικόν τούτο 
είναι σπάνιον, μεταχειρίζονται το τεχνητόν, το οποίο* 
είναι υπόλοιπον τη ΧΡ*σιμενσαντος μολιβόυ βίς το κα
θάρισμα τη χρυσού, άργυρον, χα/ κυρίας του χαλκύ , 
άφ η εζορυχθπν από τά  μεταλλεία*

Χρησιμευει ο τεχνητός λιθάργυρος εις τ»τ Ίατρ/χ* χ > 
*α/ « ς  5τβλλας τβχνας, βς πηλυργύς, βάφεις, ζωγρά- 
φπς, Βιρθεροποιύς, καί άλλπς.

Καλβ76ρος είναι 6 γινόμενος εις την ΠΙολωνίαν ,^£ουη* 
χ ία ν , χαε Δανίαν, 05τ» πολλά τά μεταλλεία του 
χαλκά , itat εγκριτότερος ό εις μιαρά κομμάτια , ως 
περιοτότερον τιτανωμίνος, αλλ’ όλιγωτερον γαιοίΒης.

Φυσικός Λιθάργυρος εξαίρετος εύρίατκεται εις την’Αγ
γ λ ία * , καί εξοοευεται πολύς εις ολην τη* Ευρώπην ,̂ 
μάλιστα εις τούς κατασκευάζοντας τά πάλινα αγγεία  
οιά νά τά γανωσουν · Οί ΗΑγγλοι τύ* λίγου* Archifbu, 
καί οι Τούρκοι Μουρτεσεγκι, οθεν τύ Μουρτασάνι εις 
την κοινή* γλωσσά** εις τ ίν  Κωνσταντινάπολι* φέρεται 
πολύς άπύ τά χάλκινα μεταλλεία τη Πόντου, καί με 
αυτόν γίνονται τά έργα μας*

ΛΙΘΙ'ΑΣΙΣ, το απολίθωμα των ζωτικων χυμών 
ας τα  ota τούτο α ς  ολα iupsaxorras μικροί, η
μεγάλοι λ ίθ ο ι, εύχρηστα, $ καί άχρηστοι · *Η Ευρωπαϊ
κή όνομαθεσία, τα ονομάζει ΒβζοαρΒ ια ,  καί ιΒί τητο,

ΛΙΝΑ'ΡΙ, φυτόν μ ί  λεπτόν κουλόν, στρογγυλόν, κα· 
λαμφΒη, μόλις Βυω πόΒας αυξάνοντα, μ ί  φλοιάν ίνω- 
Βη, ως τό χαννάβι, κα ί άνθη κυανά πενταπέταλα, με
τά  τά  όποια γίνεται ό καρπός, ήτοι ό λινόσπορος εις 
κόκκους επιμηκεις, κοκκινωπός, στιλπνούς, κα ί γ ιμά - 
τους από ελαιωΒ,η ουσία*·

Μετά τίν ση-i**, καί τό χοπάν/σμα η  ίνςίΒκς χαυ-
λ«
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λ» τ« χόρτόυ νέτου αποτελάται * χαί χα^άρίζετοι το' 
πολυχρεστον λινάρι avayxaiov ha τόσα iνεύματα, χαι' 
πανία·

To λινάρι πω λίιτα ι, » , *«<' εννοείται εχεινο> τό
όποιον μετά το πρώτον χοπάνισμα είναι άχα&άριστον 
από ret ξυλφδη χομμάτια τό χανλότου' δ Έτοιμον hot 
νημα9 τό όπόιον χτενισμενόν ονομάζεται. Ή Ευρώπη y μά
λ ιστα η Bcpf/a y ευγάζει πολλά λ ινάρ ια , ομοίως xai η 
Αφριχη, βλλ’ *’j'XpToVfpe μμμ δ/β$ t»V λεπτότητάτων 
τα λινάρια της Αίγυπτου 9 άπό τα οποία εχομεν ημείς 
άρχετά, φερόμενα εις μεγάλος βάλλας , χα/ Επονομά
ζονται από τός τόπους της βλαστησεώς των * χαί χατά 
ψείραν εχεις »δ«5 .twV προτίμησιν εις την ποιότητά των · 
«· Αιραρ* Τ8 Φ/«/α > ί· Αφιόμης , το όποιον χαί Σκίνον· 

τ< ονομάζεται ·
0 · — ---- .το *Ολόβ·

το Μαροοφ ·
— Φορβίτα , n jia v ja v·

r£l πόσον επί&υμητόν η$ελεν εηαι W  κοινόν ώφί- 
λπαν των κατοίκων νά ιοτυχόσαμεν εις τάς εργοχειρρ 
χάς τίχνος y χαί όζοντος τοιαυτα χαλά λινάρια να μό  
Ιίϊωμεν τον πλΖτονμας άγοράζόντες τά λινοπανα αϊτό 
την Ευρώπην I

ΛΙΝΟΣΠΟΡΟΕ, χαί ΛΙΝΕ'ΛΑΙΟΝ. ”θταν ί ιν  ευ
τύχησαν τά λινοτόπιά , ήτοι λινοχώραφιά μας y λαμβανο· 
μεν τον λινόσπορον από την γειτονευυσαν *Ρωσσιαν9 όιά 
νά χάμωμεν τό Αινελαιον+ το οποίον χρησιμεύει y jxai 
%ά χάυσεμον> χαί όιά ταλλα έργα9 η Ίατριχη όμως 
προτιμά) ΚΛ* νομίζει μαλαχτιχώτερον από τά λοιπά 
έλαια τό άχαυστον^ ήτοι τό άποσταζόμενον με μόνησ
την συν$λι·1ιν Αινελαιον.

Λ« 'ΒΛ.1 . _/____>

ρισχονται γίνεται αρκετόν εμπόριον εις λινόσπορον, χαί 
τό εξ αυτό Αινελαιον * οι Tipxw το όνομάζπν Πίζ/ρ Γιάγ ·

ΔΙ·
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ΛΙΝΟ'ΠΑΝΑ · 'Ολα τα π  avia, οσα υφαίνονταί μ ί  λ#· 
νάρι έμπορου ν νά λάβουν αυτόν την ονομασίαν, καί 
τοιαΰτα γίνονται π  αμνόλων είδαν εις όλα της Οί καμέ
νης τα μέρη* χονδρά, -φίλα, αραιά, πυκνά, μονόχροα, 
ποικίλο χροα,  χα/ βλα #Χ7βς τ&>ρ κατ οίκον νφαινομεναν 
δί υποκάμισα, * δ/α τλ> άνενεργησίαν τον τεχνών εις η
μάς ,  τα λαμβάνομεν από τα Ειφβ>ττα#χα Βατ/λί/α, 
μάλιστα άπο την Όλλάνδαν , Γερμανίαν, και Γαλλίαν, 
καί τάρα, έσχατος άπο την Ρασσίαν·

A ι ν ό  π  α ν  α ψ ιλότερα , καί πυκνότερα οίνοι at ΒΑ- 
Τΐ'ΕΤΑΙ, καί ιδ ί τούτο· Mere? τμυτα άχολου&άν τά  
λοτόμον» παν ία  της Όλλάνδας, εις μεγάλα τυλιγμένη 
κομμάτια πωλάμενα» *Επειτα άλλα αραιά , καί ψ/λα, 
τά όποια καί Λινοβατίστας εδω ονόμαζαν, καί ολα 
αυτά κατά τον τόπον, α ς  τον οποίον υφαίνονταί, γίνον
ται κομμάτια μικρά , η μεγάλα, καί πωλζψτat αναλο
γικός α ς  τον πηχυν προσδιορισμένα τά κομμάτια· 

Πολλά Λινόπανα ξοδεύονται καί α ς  τά χειρόμακτρα 
τον τράπεζαν, τά οποία τραπεζομά νδηλα, ν επιτρα
πέζιας ό&όνας, κα ί πετζετόπανα , τά χειρόμακτρα ό* 
νομάζομεν* τό διαφορετικόν ύφασμα εις μικρά χηνών όμ- 
μ ά τ ια , η καί άλλα άν'&η, καί γραμμάς, η λεπτότης, 
καί κ λευκότκς του παν ί ου, καί τό πλάτος αυτά άπο- 
τελάν τον λογαριασμόν της τιμάς τον» *Η *Ρασσ/α κατά 
τό παρόν άρχισε νά μάς δίδρ χαλά από αυτά , καί εις 
διαφόρους υφασίας * αλλά τά Γερμανικά ακόμη υπερ
τερουν ·

ΛΙ'ΠΟΕ · 'Η κοινή γλωσσά ονομάζει ά λαμμα , καί τό 
στεαρ, καί τό λ ίπος,  τά οποία είναι διαφορετικά, καί 
χρειάζεται προσοχό διά νά διορ&α&ρ » χατάχρησ/ς * 
διότι Λίπος είναι η παχύ της τον σαρκών τον ζ ομν ,  
νλη λευκή π  αχεί a , καί ελαιώδης, καί όχι τόσον συμ- 
πηγνυμίνη, ως τό στεαρ, τό οποίον ευριψκεται  ̂ χωριστόν 
ρις τά εντόσ&ια των παχεων ζ ο ο ν ,  καί άσυμμικτον 
από σάρκας ·

Εις την Πατρίδα μου διακρίνουν αυτά ονομάζοντες α-
λειμ*
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λειμμα ro Λίπος 9 χαί άξύγχι 9 δ̂ > ίξεύρω πό&εν9 το 
στ/αρ ■

Πίρ/ τχ$ χατατχευης ̂  τον αλείμματος είπαμεν εις τά 
ίδιον νΑρ&ρορ y χαί ixet (patνεται on  γίνεται από Λί
πος 9 xat σ τ ία ρ , χα/' διά το επιχρατην χαλά ονομάζον
ται αλείμματα τά μεταχομιζομενα από την 'V&xrtriαν ,

Τά αλείμματα των οραρίων διά τάν υγρότητα , χα/' 
άσύνδετον λιπαρότητά των ονομάζονται έλα ια9 τ?ς 
φαλαίνης y τον δελφίνος , χα/ τό>χ λο/ζτ&ί'.

ΛΟΤΛΑ'ΚΙ, Τοορχ/χί χατα' παραφθβραχ » λ?ξ/ς α- 
$rd rot) Λεϊλαχί χρώματος κυανού των πτερών τ» Aei- 
λαχίου ( ϋελαργπ )  την οποίαν χωρίς ανάγκην δεν πρέ
πει νά μεταχειρισδωμεν, αλλά χατά την jcpnoriv των 
Ευρωπαίων μ ί  Ελληνιχόν τύπον άς τά όνομάσωμεν IN* 
ΔΙΚΟ'Ν, χαί ιδ ί τούτο.

Ο/ Eop/ajra/ ο/ όλο/ το λέγουν Indigo, η Indaco, χ«/ 
ο/ Τοορχο/ Τ ζ φ ίτ ,

ΛΟΪΛΟΤΤΔΙ, ’ΐδ**ΑΝΘ02·
ΑΤ'ΓΕ) το Καραχυλάχι, χα/ ^αρα' τ&ν Γάλλων Αο- 

χελαψος, ίζο/ I^oup-cervier, δ/οτ/ χαταδ/αίχ?/ , χα/' τροί- 
3*/ τάς /λ<τφθ0(* s/?a/ $ηρ/ον ολίγον μεγαλήτερον από 
την άλωπεχα, μ / άχηνοβολονντα θάματα , (  δ/α τοοτο 
χαί Αύγξ, δ/οτ/ Aoĵ xfoV, θ' ακριβώς σχεδόν χαί τά ν- 
ττδ Τ'»»' βλίπων )  εύμορφον θεωρίαν, χοντά τά ω τία , 
χεχαύφαλον μαυρον, χαί ωράίον μυστάχι 9 ως η Γ«λλ», 
χα/ ;τοδ</ρ/α τ?$ Τίγρεως, χα/ τοο Λεοντος·

‘Η Άσ/Λ ί^ι/ τ«5 χαλχτ/ραος Λύγχας9 ήτοι τούς έ
χοντας ωραιότερα δέρματα, aV© τ«ί βττοΓα τ<? λευχότε- 
ρα9 χαί μ ί  μαύρας χηλίδας, χα/ μαχρύμαλλα εγχρί
ζονται . χαί γίνονται διφδεραι $ερμαί, χαί αξιόλογοι·

ΛτΓΚΟΤΡΟΝ ( Lvncurius )  ό Εελεμνίτης 9 η Ααχτυλος 
ΐδ α ΐο ς , 5τ/τρα μβχρα, καί χονδρά σχεδόν ο τον ό δάχ- 
τολος, στρογγυλή , άχιδωτη, χα/ χωνοειδής ως τό σίδη
ρον τού βέλους· χα/ δ/α ταοτα επωνομάτ&η ως α 
νωτέρω · '

JB/$ t«V KpflW ευράσχετοι μ τοιαύτη πέτρα , χα/' αλ-
λα-

22



28

λαχό&ι, άλλο re λευκά/, άλλο τ? σταχτοχροες, χαί άλ· 
f o r e  μελανοβαφείς * φυσικως δε̂  άλλαι^ χαιόρεναι άπο-  ̂
φέρουν όσμ«V άσφαλτφδη, χα/ν άλλαι eJrct/ άοσμοι. Ο/ 
Αρ̂ α/ο/ j^p/Tow $, α$ φαίνεται η)ν πρωτην > ένόμιζον 
o n  εγίνετο από το αρος του Λυγχός, χα/' την επωνό- 
μ ασαν ·

"Οταρ σϋντρί4·]» τ/ρ<?$ top Βελεμνίην rxrov, ευρίσκει 
εις το en trepot του γην ξηράν , ξάντην , άοσμον, are* 
ο·τορ, χαί εις είδος χέρατος «

Ό λ/θο$ οοτο; πραγματιχως shat πέτρα ορυκτή, 
πλησιάζουσα εις την σύγχρασιν του Ταλχοο, χατα το 
/3βρο$, χ*/ τ ί χρώμα* on  δε ο! νομέ σαντες W  » ' »· 
ζωτεριχόν χρωμάτου, οτ/ είναι όδόντι ζώου, και άλ
λο/ 70 εσωτερικόν τη , χέρατον άπολι&ωμαον, ο-φοο- 
σ&ησαν, το άποδειχνύει άχριβως ό όρυχτολόγος Oy’a· 
δονάρδος ·

Ή σύγχρασις τ» λι&ου τύτου εχ&αμβε7 τούς περιέρ* 
^οο$, χα/' γεμίζει τά  Μονσείατων · Karateρεται αττο 
τους ούαχας διασχάπτοντας τάς όχ&ας των · Χρησιμεύει 
εις την ’Ιατριχην,  £/αλοτ/χ» τ»$ λ&ιάσεως , χτο/ τχς
γινόμενης εις την χύσην πέτρας* αλλά ματαίως, κατά 
την παρατήρηση των Συγγραφέων της Έγχυχλοπαιδείας f 
οπού 7θ' ’’ApSrpov τητο είναι πολύ εχτεταμετον · (Ύ ίτο* 
μνήματα τη συστήματος της Βοτάνι ας Τ . Α*.)

Λϊ'ΚΟΣ. Σχύλον άγριου είδος, τη όποιου τό &ηλυ- 
χορ Λύκαινα , ζωόν. άγριον * σαρχρβόρον, pte στόμα εσ~ 
χισμενον εως τα ω τια , χαι εχ&ρος των προβάτων, χαι 
άλλων ζωων, Δίδει εις τό εμπορίαν τό μακρύ μάλλον, 
καί τοιχωδες δέρμα του διά διφδε'ρας των όδοιπορύντων 
εις τα \υχρά κλίματα , χαί είναι εύτονόν · Τα σκλη
ρά , χαί στίλβωνα όδόντιάτου χρησιμεύουν διά στίλβω- 
μα  των χαρτιών, χαι των χρυσαργνρουμενων πραγμά
των9 χαί τά  εντεράτπ ξηρά περιζωνύμενα, ωφελϊν, χα- 

λέγεται, «/$ τα ρ/φρ/χα πά$η .
*Η Δαχία, χαί η *Ρωσσία ίχαν λύκους μεγάλους , ο* 

0̂ 0/0/ ογορ » j'» οχιταο·^ αζτβ τα χ/ορ/α ο/α τ«ρ
aril-

Λ Υ.



πεινάν των είναι χινόυνωόεοττατοι εις η ς  όοοιπόρνς, χαί 
απαντούν προσοχήν *

ΛΤΚΕ'ΛΑΦΟΣ. Ίδ*' ΛΤ'ΓΗ.
Λϊ'ΚΟΕ ΘΑΛΑ'ΣΣΙΟΣ, ο όποιος δ/α τόν ομοιότητα 

της κεφαλής του, καί Κυαν , «το/ Εχυλβς, χχ/' Β«ς Θχ- 
λάασιος ονομάζεται, είναι ζωον αμφίβιο* , χχ/' « χο/ρ» 
γλωρσα τό ονομάζα Φωχιαν · ’Ιδδ' Φίϊ'ΚΑΙΝΑ ·

ΛΎΧΝΑ'ΡΙ. Οιχιαχόν σκεύος, χρήσιμο» hoi νά χαιρ 
φως μ» ελαιον, χαί γίνεται από πολλά μέταλλα , χχ/' 
c/χλ/χ, χαί κατά διαφόρους τρόπας, χβ/ σχήματα. » 'Ο
λίγον χρησιμεύει α ς  το εξωτερικόν εμπόριον ·

ΛΥΧΝΊΑ · Ό χβ/ρβς λεγόμενος Πολυελαιος, λύχνος 
χατεσχεοασμενος από μέταλλο» > χαί χυρίως από ΰελον̂  
μ ί πολλής χλόνους, έχοντας ας τάς άχρας χχρο^ίσας, 
» χχ/' toVop δ/χ ra χαίηται ίλαιον %ιά πολύν φωτιά- 
μ or· Ε/ς thV Κιβωτόν της Διαμάχης έφώτιζα επτάφω
τος Λυχνία * το»ρχ W  τχχ τελειότητα της υελε^ιχής γ ί
νονται πολύφωτοι at Λυχνίαι, χαί ωραίοι, χρεμάμεναι 
εις τάς Εκκλησίας, χαί τάς προ&αλάμχς των μεγάλων 
οι χιών, χχ/ παλατίων ·

*Η Γερμανία δ/« των 'Ύελε^ων της Βοημίας μ ά ς^ ί-  
Jn τας χαλητέρας Λυχνίας, χχ/ φέρονται πχεοόν όλοι 
%ιά r«V Τοορχ/χρ έχει&εν εις διάφορα μεγέ&η. Ο/ *Α>- 
<̂ ο/ κατασκεύαζαν εγχριτοτέρας, χαί jo t 'Ρωσσοι δ?ρ 
λείπουν πολύ από του νά τούς μιμη&ουν εις τ« *Τίλι? 

r/χ τφρ*
ΑΠΤΟ'Σ. Ίδ*' ΚΡΟ'ΚΟΣ ΝΟ'ΘΟΣ.

A Y. *9

Μ αβί' • Tapx/or/ το' γαλάζιον χα ί χυαναν χρώμα · 
ΜΑΓΝΗ^ΤΙΣ. Λ/θος υπομέλανος σιόηρόχρ»$, ( » ο- 

jro/x χχ/' Καλαμίτα παρά των Ίταλιζοντων, χχ/ χ’ρβΐ· 
νιχως "ό Μαγνήτις ονομάζεται )  ευρισκόμενη εις τά με* 
ταλλεια του σιδήρου , xou υπολαμβανόμενη παρά πολ

λών 9
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Λ Ε Η I Κ. Ο Ν
Τ Η Σ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ  Τ Α Η Σ .

Β Ι Β Λ Ι Ο Μ  A 
Μ Ε Ρ Ο Σ  Β'.

j / \ .  ΑΒΑ'ΝΔΑ , Νάρδος Κ#λτ#χ« (. Saliunca )  ^βρτορ μ ί  
φύλλα χναια , χχ# χχ'λι/χχο ##$ έΐΰος χοχχον , μ} οο’μηχ 
άρωματικχρ* shat τ» χντ» φίνους μ ϊ  το optyavop , ά- 
μαραρταν, υσατωττορ τας <τηχά$&ς κ* λ* το ΐλαιόντνς 
χρντψ ηfit α'ζ τιί* ’Ιχτρ/χ»*'·

Λ χ ^ χ τδ χ τ ονομάζομίρ, χχ/ τ ί ptirrtn&v ripoV («*  
5τ ί τον Lavare τ^, ν ίτη ιιρ ) τ?ς BaovAfVtrxc τ»ς Ον>~ 
χαρίας , πώλου μ«ρορ ρις φιάλας , XX# χρικτιμηορ ως 
σμρχμαηχορ > ιώίδις* χχ/ άνπχίφαλαλχιχό? * Ίδί ΝΕ- 
ΡΟΝ.

ΛΑ'ΒΔΑΝΟΣ , χχ/ ΑΛΒΑΝΟΣ , (  xVo Α ϋ  φόρ
τον, μ ί μχχρχ πράνιψα φύλλα y trtsvi^ ρυτιΰωτα, χαι' 
ί'ξωο* )  συναζόμενος χυμός #£$*&»$> #ν$ίο»{· »β*το τ£, 
Λχ'δχρος «7τχ/ ορ̂ οτ«ρορ·

Αι Νχ0*ο# τ»ς Κνζτρβο, χ«#' Κρχτχζ Ζχουιηρ αύτδ τ ί  
χορτορ iriptovortpop xW τχρ Νχ£/χρ , ονομάζεται $ι χχ#' 
Τ*τοχνβ·τ#'$9 χα#' fViiSiJ *#we/ ανλλχ ίτνχΜφνλλορ , 
x«# χχταρτα χαμο'Μρο? , toV Aadapop f/ς ##δος

λ««-
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λνυχου χόμμνως χολλουντος νις το γνννιον των βοσχομν- 
ναν τράγων, χαί την τρίχωσιν της χιφαληςτων, τά ο
πο ία  χτννίζοντνς μέ ζυλινον χτένι οι βοσκοί τον συ* 
νάζουν ·

Συνάζεται %s χαί παρά των νντοπίων την άνοιξιν μν- 
τά το απάνθισμα  τ» χάρτα, μ ί  σχοινοπλνχτον μάστι
γα  τριβομννην νις τά φύλλα, χαί χλονους, χαί νπνίΰη 
η ha  τον χονιορτον, η χαί h a  την πανουργίαν των συ
νάζονταν, νοούντο» ο Αάγονος, χαθως ημπορνί νά τά 
χαταλάβρ τινάς νυχολα μασσωντάς τον, χαι αν τρυζρ 
$ιν νιναι χαλαρός, χαι ημποριΐ νά τον χαδαρίζρ λύων- 
τας, χαι στραγγίζωντάςτον* νχαστος άνθρωπος ημπο
ρνί νά συνάξρ την ημέραν πνρί την μ ίαν όχάν, χαι τον 
πωλνί υπέρ τά 5 γροσσια ·

Λ άδανας φυσικός tha t ο λνγομννος γνννιωδης* hort 
9χνι τρίχας γνννίων τη τράγου συμμίχτους, 6 πώλου- 
μννος, χαθως νσυνάχθη υγρός, η Βάλσαμον Μαυρον 
λέγνται ο χα&αρισμάνος, χαι βαλμένος νις λνπτοτάτας 
χυστνις, άπά τον οποίον χαλητνρος vivas ο στνρνος χα- 
τάμαυρος, χαί νυ'ω%ς9 νλιχτος th a t ο χατωτνρος, χαί 
τά σκύβαλα του υ’γρου ·

Χρησιμνυνι το χομμι τούτο νις την οτυτθνσιν πολλών 
θυμιαμάτων, χαί αρωματικών, χα ί i άτριχων* χαί ύπο* 
λαμβανομννος, ως άντιλοιμιχον προφυλαχτικήν, χρατνί- 
r a t ,  χαί μυριζνται παρά των νύρισχομννων, ο που χυ- 
ρινιίνι η λαοφθορος πανάλη·

ΑΑΓΟ'Σ. Ζωον τντράπχν άγριον, γνωστάν νις ημάς, 
χαί χαλον h a  φαγί * τά Ινρμαη στίλλνται νις την Ευρώ
πην, οπού μνταχνιρίζονται τά λνπτον μ α λλ ί του νις χα- 
τασχνυην σχιαλίων, χνιρωτίων, χαί άλλων * νπιτιθ ίμν- 
νον ομχ μ ί  το Ιέρμα vie τά πάσγοντα άπά ρνυματιχά 
μέλη, ωφνλνί,^ως θνρμοτατον, χαί άπνλάτριχον,

Τη χνιμνγινά χυνηγ/ου τά Ιέρματα, νπνιΐη νιναι 2α- 
συμαλλα νιναι χαλά,  χαί αγοράζονται άχριβωτνρα πο
λύ ά π ί τά καλοκαιρινά ·

Τά βουν f in  μέρη τρέφουν μνγαλητίρους λαγούς, t χ ι ί
νη·

A A.
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ixh%V9 τα χαλητερa lipμα τα9 χαθείς καί rot -ψϋ̂ ρα 
κλ ίματα ,

Οt λευκοί Aayoi της 'Parr/ας ΙιΙουν το lipματωρ 
h a  οιφθίρας ευθυνάς, καί πωλχνται με το Ιεχάρι βρ· 
γασμενα καί έτοιμα·

ΛΑΓΙ'ΔΙΟΝ ( ι )  το Κουνέλι , ̂  ο η(ΐερος Αάγος, fit· 
κροτηρος τη άγριου  ̂ υπονομευτικός, ήτοι ζων* ας άσ· 
πάλαζ, ήτοι χαμορρηγας, ύπο την γην, καί λευχος · 
A Vo thtov το Ιίρμα, ίσως μεγαλητερ ου Ιιά το κλίμα* 
fiiw  τα ριι&ΒΡτα Λθυκα της Ρcorn ας y κατά rnv ym~ 
tiw μου ·

ΔΑΓΛΝΙΚΟ'Ν, » ΑΑΚΏΝΙΚΟ'Ν, Σ*«λβς τα*ο- 
πχς, *«/ φθάνων γάς λαγούς· Ίδβ' ΣΚΈΛΟΣ,

Αα 'ΔΙ , κοινώς το ελαιορ κατά παραφθοράν» Ϊ Ι ά ΨΕ* 
ΛΑΙΟΝ*

ΛΑΟΤ^Ι. Ε/δος πισσ* μεγάλου , οσπριορ γωνιαίες, 
ρποπράσινον 9 ̂  χρήσιμον εις τροφήν των πτωχων άνθρω* 
πων9^καί των ζωων * λβ^ιτα/ καί Θερμός,  **/ 
πολλών ειΐών·

ΛΑΚΕ'ΡΔΑ · ‘Η ταριχευμενη ΤΧελαμυς. *Ιδί J1E- 
ΑΑΜΤ'Σ, ;

ΑΑ'ΚΚΑ, ro Tot/p«/Wr«pop Αο'χ/, cjo/μλ xo/pop β/$ 
Ιιάφορα βαπτιχά9 και ιατρικά ειΐη 9 καί εις την πρω- 
την ΰλην τη Χ φραγιστικπ  Kwp/«, χαθείς εκεί Its· 
γρ ά-Ιαμερ»

Η των ζωγράφων Λ α κ κ α  είναι τριών είΐων9 η Ε- 
ξα/ρετος ,  η 'Ενετ ιχή9 ( iVf/δ» προχατετχευάσθη ε· 
χει )  συντίθεται ά π ί το χόχχαλορ της σηπίας χαμωμε- 
ρορ KOPtpy επειτα βάμμενον με κοριρ χοχχινιλλ/ας συμ· 
μικτόν, *«/ βρασμέρην ομπ με %υλα βατττικά της Βρα· 
σιλλ/ας 9 κα ί τη Φερναμβάχου 9 με χατασταλαγήν 'A y

γλι~

( t ) Τίτο Tetpd τ£ν TlaKaiSt κι/ρίως AayaSt Αχ·
ouvttt * ό if χ«κ «7P«f Aayac'i, Πτί/ξ, SjcVi itiXoVero*
το ζαον νίτθ) άνο τ£> τ<2«, o-Ser πτύσσομαι το, φο̂ ουμα*.
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γλιχχς <rroU#ar$ τιτανωμίνης, μ ί  aJpoWx/ox$ καί μ ί  
mrotcv , χαι ολα γηομβρα ζυμάρι , παλάμρρορ 6ΐς τρο· 
χ/ο-χονς, *Η τίς Π λ α χ α $ σνρ&ίτομίρη ομοίως άρτί 
κοχχιηλλιας,  οχουοα οκάβαλα Πριχοχοχχιοο, καί Κρχ* 
τ/nif Γηρ* παρορομάζζται h i  το ττλαχφΰρς όχημα 9 Ρίς 
το οττοιορ 7τωλριται.  *Η <T>pdt αυρισταμοΡο ρι'ς βα· 
Φηρ του φρρταμβάκΗ ζυλυ άφρλκομίνη h i  ταο Χυμιχωρ 
οζίωτ

’Ορομάζορται καταχρηοτιχατρρορ Αάχχαι χάί μρριχαι 
βαφαί anSrap γιρομρραι μ* oiVoVrtc//st«, χαι χαχαστά- 
λαγμα οτυ\ρως ’Αγγλικής, χαι β’κοδοο, β»ς λ^χχχ r i  
Aoxupop του Μηκωτιου« το κίτριρορ του Σπάρτου , τ ί  
Μοαιουρ τϋς *Ιρώο$, και τ£ρ V ,  χ. λ*

*Η w  βαφροιρ Ααχκβ) ft*' τ ί»  οποία» κατατχρυάζρ* 
τα ι χαι το Ίογτοριχορ,  ί  Σρρ^/ττ/χοχ χχρ/οχ, ιιχα* 
χομμι, χ x»p/e/ χοκχηωπίρ\^ αχλχροχ, διαφαρης, χα) χα- 
Sapor, φρρομρρορ into τ ας ’Ιρ$ιας9 χολλημρρορ ρ/ς κα· 
λ ά μ ια > « ρα̂ δ/οΊκ»$, ^opfpe «ς το* δαχτνλοχ, ίια  τ£* 
το «mu'  ρπορομάζρται ρ α β ο ι α κ ί  τ η 9 cn baton*

To «exp/ο* τοοτο οννάζβται aVo ιιΰος μρλιοοωρ , η 
MUf£p της ΊτΙιας απ& τ/χ δροτοχτ»* ιχ*? διχδραχ * ο/ 
οι 1*δβι γρωρϊζοντρς rip τι μην αυτά τη κηρίου , φυτηυυρ 
οττου ptPou πόλλαί άπο αυτας τας μ^ας Ίιαλάμια 9 χ 
ρ'α/2δ/erxot/ζ χατα oviptix πφλλα, χαι οι μζα ι ρττ/x«Sif- 
μ&ναι, αφήνουν τ/ χκρ/οχταχ* κα ί Stop παρατηρίορ ο 
Ι'ρΰος , οτι fixe# χαλα οχρπαομίρορ το ξυλορτ*, χυρρι 
ρρρορ ρπάνω, φ«Λαδ*ο*ι «|ς μι/α<. χαι' ρττρίτα ξηρα/pit 
ρ/ς top “Ηλιο* τχ* Αακχαχ, χαι' τχ* τβ»λ*7.

Το^χομμι τούτο βραζόμριορ »/{ χιρδ* ft/ <rrv\tpf $ 
χαι' αλλα ο’£/α τοιαοτα, α’ίτοτχλ*? βαφίρ ωραία* ρ κα ί 
αρρξ/ηλορ* μ} αυτίίχ βάφφυρ r i  αράια κ&κχιράτωρ o f 
l i 'c e t . καί Π/ρται, χαι' οι /3ορτο&/·φαι Tupxo/ τ*} χα- 
λα χοχχιχα τομάρια» βπορομαζόμρρα h i  τούτο Λοίκια* 
τχλαται δ/ χαι' ι/$ κίκκους9 κα ί ιις  πλάκας» καί αλ· 
λα$ μόξφάς· t

Καλχς ποιοτητος tha t χ χα^αρβί̂  δ/of α*/$) αταλνο·

8
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fr/nr xa>.«, xai μασσωμόνη νά άποτιλρ χόχχινΟν rot 
σίιλο». ^

*H ro»F ’Ιατροί Αάχχα ιίνα ι το ι^ιωνυμάμινον K a y  
χαμοί (Cancamum) χόμμι προιον από ύίνόρον μ ισα ίχ  
ν-^ους y μ» φύλλα ομοιάζοϊτα την 'Σμύρναν 9 βλαστάνον 
πολύ ιις  την ’Αφριχην9 Βρασ ιλλ ίαν9 xai ίο fix?tot τ» 
A yr ου Χριστοφόρου, *1 hot αυτού τού χόμμιοίς ιινα ι τό 
ία  ίχ ρ  τισσαρα rifo χόμμιων σννινουμίνωΐ , xai άσυμ· 
μίχτοΰτ 9 ηλιχτρον , π ίσσα  9 χιρατόχ^ρουν, xai τιτβρ* 
rofy χόμμι ξηρόν, xai λκιχόν9 τό οποίον xai ιμ\υχον 
ωνομάσαρινι '\hi ΚΟ'ΜΜΙ.  ̂  ̂ % * h %

Το χομμι τύτο λυόμινον ιις  τό ιλαιον ωφιλιί̂  ιις τάς 
πληγάς y xai ιπίτιΒιμινον ξηρό* ο/ς Τους πονύντας ο· 
Ιόνταςy πανtt top πόνον·

Ό Μ«$·/ολΡς ύοξάζιι, χατά την πιριχραφην τού άιό* 
cxopthouy xai των λόιπων Παλαιών , οτι yiνιχως Κay* 
χαμόν ωνόμαζον ixtivot των νιωτόρων την Actxxav* αλ- 
λ ’ ιπ ιι ΐη  άμφότιραι οίνοι λόξας βάρβαροι y προχριτοτό· 
pay μοι φαίνιται9 ως evtpafoaripa η νιωτόρα ·

Λ Α'ΜΑΧ y παρά των Πιρουιανων ypatofwov Lamas , 
xai προρρόμινον Αιάμας, παρά hi των Ισπανών όνο· 
μαζόμιιον 'Εντόπιον Πρ^ατ»** ήτοι Ornero de la Tier· 
TX y ζωον της Αμιρ/χης μ ι μικρόν χιφάλι χατ avaXoytav  ̂
7» σώματός του y τό όπάνω χιιλος σχισμόνον9 ως του 
λαγού9 f.axpvv9 xai κυρτόν τόν λαιμόνy ως την Κάμη* 
λον9 hi χηλόν τό όνύχΐ)' ως πρόβατον * τρίφιται μ  ό όλι· 
yov σπαρτόν τύ τόπυ όνομάζόμίνον "Τχον 9 xai l i t  π ί·  
νιι ποτό . * τ „

Το ζωον τούτο ιιναι. ημιρον9 ινχολα τ ι$ ασσ ιύ ιτα ι. 
χαι φορτοίηται ίως δο όχάόις βάρος 9 π ι^ ιπατιι apya 
μ ί  το χιφάλι ν·1ηλά9 τόν νύχτα όμως ιινα ι αθάνατον 
νά άχολοο&ιησρ τόν ΙρόμΟντου. Το μοΐλλιτου ιιναι ιύ· 
χρηστόν 9 αλλά $ιά την ιαφυτον ϊυσωόίαν χατωηρόν ά· 
πό της Βιγωνι ας t xai το χρόας μόνων των νόων τρω· 
ytra i*

*ϋ hi Β ιy ω ν ί a ( Vigogne ) την οποίαν Βιχόυφίαν ( Vi*
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cufia) οι Ίσπανοί, χαί Λατίνοι λ ίγ ισ ιν ,  είναι ειϊος a* 
yptov τϋ"ΛαΙμα, με^αλητίοα, ομο/α fij αυτόν, χα#' χ· 
fuptuti ota» πιασ&ρ, xx# φορτώνεται oXiyov βαρύτερα 
απο εκείνον. To μαλλίτης όμως iyxptvtrai, χα/ e/Va/ 
χρώματος χασταν*, χα ίσταζτ ιψ * , χρήσιμον h i  τα χα· 
λα JloTrewiJMt poŷ ce » χα/' £/a τα rx/αο/α των άλλων 
ytveSv .
 ̂ *H Ά λ»·αχχ (A lp in e ) given χλλχ εϊΰος μεταξύ των 

ανωτέρω Ιιαφίρουσα μονον εις το να εχρ τα χείλη με* 
χροτερα, το πρίσωπον χοντοτερον, not τα ποδάρια * 
μαλλίτης δύσκολα h  αχοί νέτοι απο της Βφωνίας, h i  
τητο χα ί πάντοτε ανμμίχνυταε παρα των ’Iσπάνω»· 

Ολα αντα τα ζωα χατα την ανωτέρω εχδεσιν, χατα 
την μορφύν, χαί χατα την χρησίν των είναι ctvayxaia 
εις το &ερρο» κλίμα της Πιρονς, χαί της λοιπής Μ#» 
σνμβριης Αμερικής, ως ο ί Ιππήλατοι εις την Ααπω* 
χ/αχ, χαί χ Κ αμηλος εις την 'Αφρικήν, j u t i  * Αραβίαν % 
ο&εν ημπορπν χα ονομάτων» Καμηλοι της 'Αμερικής, η 
haxpirixcoTgpov Π ρ ο β α τ ο κ ά μ η λ ο ι ,  χατα τον τύπο» 
της Στροο&οχαμχλος * είναι t δβ λεξις οσον προς εμ ί 
ευάρμοστος, χαί σημαντικότερα άπο ολας τας ρη$εί* 
σας ,  χαι μ ί  τούτο άποφεύγομεν την χαταλαλίαν, χαί 
(tyeuynv ̂  επ ’ ασεβείφ, την οποίαν ήμπορουν v i  ιηίσουν 
χα&ημων οί Τάρταροι τ» Τιβετου, ονομαζοντες Λ αίμα» 
τον Myviovy  χαι νομιζόμενον αθάνατο» Θείηων.

ΛΑΝΑ'ΡΙ. *Ε<φαλβ/οχ ξύλινοχ μβ ο^οντας σιδηράς μα* 
χρείς, χρήσιμον h i  χτενισμόν των μαλλιών των προβάτων 
h i  v i  yivnv Ύολύπαι h i  νησψον· Ίδ* ΚΤΕ#ΝΙ· Πα· 
payer at απο τ » , Αάνα, Λατίνια*, σημαίνοντος το μ α λ λ ί · 

Λ ΑΗΕΤΤΟ'Ν, aVo τβ Αάας, ο λ ι$ ος , χαί ξ ίω ,  η* 
rot ο εξεσμενος λί&ος, χαί Λάζευαα, » τίχνη του λα* 
ξευειν^ ήτοι η λινοξοιχ» , «  οττο/α εκτεινόμενη εις ολα 
τα μέταλλα, εμπεριλαμβανει ολην τη» Γλυπτικήν , τίχ 
Tapi των Γάλλων λεγομενην Gravuie, aVo του ypa(pω 
Ελληνικού, το οποίον χατ αρχάς i y lv t jo  με σμιλαριον-, 
«το/ μεταλλικόν οξυν χαλαμον,

η

το
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'Η Λαξευτική, τη» όποιαν οι 'Αρχαίοι Γλυπτικήν ωνό- 

μαζον, χαί εη  ημάς φαίνεται κακόηχος λέξη ,  (δ ιά  την 
χρήσιν τη γλυφοί, αντί ΤΗ λείχω ) tha t τέχνη μ ια  α
πό τάς ελευθέρους, σνν/σταμενη εις την τομήν, καί ξ ί -  
σιμόν, καί γραφήν των τίμιων λ ίθω ν , ̂ των μετάλλων, 
των μαρμάρων, καί των ξύλων, χαι όστέων αυτών μ§ 
μετάλλινα εργαλεία, βασιλικόν ύδωρ, χαι παρόμοια, 
εις διαφόρους μορφάς, σχήματα, καί εικόνας·

Μεταξύ των αρχαίων Προγονών μας η ωραία αυτή τ»- 
χνη ελαβεν ύπεροχική» προκοπήν, χαι έως τώρα ζητάν 
τα ι ret περίφημα έργα των χειρων των εις διάφορα πε
τράδια, ως Αχάτας, Σαρδόνυχας, νΟνυχας, χ. Λ. υπό 
7ό όνομα 'Αντί και j  Srοι 'Αρχαίοι ·

'Αλέξανδρος ό αίγας, t/περαγασθείςτην Λιθοξοιαν τη 
Hραξιτελπς, διωρισε μόνον αυτόν να εγχαράηγ εις τπς 
λίθους την μορφήν του* **ί at παρά του Διοσκορίδους 
χαραχθεΐσοα προτομαί του Καίσαρος Αυγούστου, έζη· 
τηρτο παρά των διαδόχων του Αυτοκρατόρων διά νά τάς 
μεταχειρίζονται εις τόπον Σφραγίδες·

Μετά την επιδρομήν των Βαρβάρων, καί τό νέκρωμα 
των Ίεγνων εις την Ευρώπην, ήκολύθησε καί ή Λαξευ· 
τιχή την όμοίαν τύχην των λοιπών τεχνών, χαί όμου 
μ» αύτάς πάλιν άνεγερθη, χα ί τώρα ευδοκιμεί * αλλά 
Τ« άρχαια εγκρίνονται *

Ή κατά το χοιλον Γλυπτιχή , η Λαξευτιχή των Πλ- 
λαιων' έχει διά χαρακτηριστικόν την στιλπνότητα, καί 
εις αυτό τό έγγραφόν ξέσμα·^Η  δό 'Αναγλυφική, την 
οποίαν καί 'Αναξεσμα έμπορου μεν νά όνομάσωμεν, καί 
Γαλλιστί bas relief, είναι ευκολωτέρα, διότι καί βλέπε· 
ται καί στιλβώνεται με ευκολίαν τό γλυπτόμενον ·
’ Λαξεύονται τώρα εις την Ευρώπην, καί εις την Κων

σταντινούπολη σφραγίδες, από πετράδια,^καί άργυρον, 
χαί χρυσόν, χαί σίδηρον αυτόν, εις ωραία σχήματα,  
χαί μορφάς * εις δε της Τούρκους άναγκαίως έχουν τά  
Ονόματα των, η χαί στίχους τ5 Κορανίου των, διότι ει· 
ναι εμποδισμένοι ο ι εικόνες εις αυτουςψ και διότι η ί 

διο-
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λιόχαρος υπογραφόταν tip  §χ$t υπόλιψ χ  «/<ς τβ$ ομβ· 
λογίας · Oi τεχνιται μΛταχνρίζονται top r^rpi δ/α ^  
κινήσουν τα διάφορα σμρλαρια,  πριόνια, σμορϊόας, καί 
παρόμοια ι a m t πλησιάζονης t i t  αυτά μ ί  προσοχήν τό 
λαςιυτικον πατράίιον η μίταλλον ρά τό γράφουν.

TeV ιδ/er Tposrer μιταχιιρίζονται,  χα/ oi κατασύυά* 
ζονης τάς σιύνρας σφραγίδας $ κα ί προπλάσματα rap 
νομισμάτων, τα όποια διαιράνται ί ίς  Αργυροχοπαα, * 
ytsitartpop Νομισματοκοπεία , ι χ ο ν τα  τάς σφραγίδας μό 
όλίγην κοιλότητα , και ολιγόπιστα μ ί  τά σύμβολα της 
Έ'πιχραηίας, ας  την όποια* γίνονται, oat μηαχαρίζον*

A A*

τα», και οις ονμβολι&ά νομίσματα, «re* Meaajucs, a»$ 
cut ρά" ο ίπα  μίταλλικας αρχαιότητας, at όποιοι tha t 
βα&ααι, ut< μ/ Wpop<t σύμβολα *

Πιρι της τόχριις τηξ Χαλκογραφίας, ν οποία ava l 
αδος της Γλυπτικής, η Λαξίυτικϊς, 94λομ*ρ διαγρά^ϋ 
ας  τά  περί Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς ,  *«*' Χ αλχο ^ ρ *φ / ας* 
did ρά μό συγχυσαμίρ τά  ονόματα *

ΛΑΤΖΙΒΕ'ΡΤ · 1W ΚΤΑΝΙΓ Λΐ'ΘΟΣ, χα/ ΚΟΚ
ΚΟΣ .

ΛΑΤΟΜΙΑ. *Η ΤΥχι» »  οζορυττρ τινας πιτρας ,  
πλάκας 9 καί μάρμαρα ιΐς  χρησιν των Δι&όξόωρ, Ha 
ΤΡ&$ΜΓΤ&Ρ I JUU Tflt70V&9 +

ΑΑΤΟΜΕΓΟΝ ο τ&τβς top .οποίον άνορυτ· 
rov fai ,  κα ί όκβάλλονται οι τοιουτοι λί&οι · όνομάζα 
rat t i  χβ* 'Ο ρ υ κ τ ο λ ο γ ί α ,  η τάτων μάδηοίς, καί a  
πιστόμη*

*Η ΙΙαμ^ « Χίος, κ α ί άλλο ι Νήσοι τη ’Αρχιπίλά· 
γους ιγκρινονται οιά τά  Αατομαα top λαϊκών μαρμά
ρων· *Η Ώροικόννησος της Προποντίδος διά τό πλήθος 
top μαρμάρων της ιπονομάζρται Μαρμαράς, κα ί ιξαρ- 
κα α ς  τας οικοδομάς, καί τάφους ταρ κατοίκων της 
ΚωνσταοτινουπόλΗνς, μάλιστα των λουτρών, βρυσανν, 
καί άροβρυτικωρ πολυαδων σιφωνων, ας  τά  όποια to· 
δοκιμήν  ̂ οι Τούρκοι, καί Xptmiavei λιθοξόοι* όχι β§· 
βαια άς oi θαυμάσιοι Πρόγονοί μας r ip  όποιαν τά



A A*

«cy a  δίλουν χρησιμεύσει αιωνίως δ ί αρχέτυπα y cu rt 
ως of μιμητοί τούτων Ευρωπαίοι τεχνϊται9 αλλά με· 
τρίας καλά ·

'Η Χίος εχει καί πλάκας9 καδως κα ί η Μάλτα διά 
λιδόστρωμα * μ Πατρ/ςμου ευτυχεί εις Λατομεία λευ
κών 9 καί μολιβοχρόων πλακά* διά στεγωματα των οιV 
κιων * καί^ όλα τα λατομεία της ζηλωτης ’Ελλάδος9 χα/ 
ιω ν ία ς , «Vo τ^ ©jro/α ελάμβανον οι Φειδιαι, xcw Πρα- 
ξη ίλε ις  τα μάρμαρα, χβ/ τα εδεοποίην , εκενωδη-
cor· αλλ*κ τίχνη λείπει 9 κα ί η όρεζις εις τα τοιαύτα 
Κατά τό παρόν .

ΛΑΤ'ΔΑΝΟΝ. W ’ΟΠϊΟΝ.
ΛΑΦΑ'ΝΗ, είδος Κράμβης 9 η οποία δίν κλείει ♦ *1δ§ 

ΚΡΑ'ΜΒΗ.
*Η γινόμενη Λα\άνη νίς mV χβτ» Γερμανίαν εχει μι- 

μρά , χαιχ «ρ«/α τα pt/λλβ, ζτολλονς κλόνους , καί δίν 
τρώγεται * αλλ’ ο καρπός της Koolsaad ζταρα mV Ολ- 
λανδων ,  καί Colsa κοινώς 9 trot Κραμβόσπορος παρά τών 
εντοπίων Φλαμάνδων ονομαζόμενος, αποτελεί μ ίγ α  εμ· 
πόριον εις τάς λεγομίνης κάτωτάπας (Pays Bas) καί εις 
την Βορείων Γαλλίαν 9 καί ’Ολλάνδα» με την μεγάλην 
ποσότητα του ελαίου 9 τό όποιον εκβαίνει μ ί  ελαιοτρη 
β ε ία 9 «το/ άνεμομάλνς επ ί τάτου καμωμένης9 χα/ δια
δίδεται ςίς όλα εκείνα τά  μέρη· χρήσιμον εις πολλά ερ
γόχειρα t καί τ ίχ νας9 λέγεται δ ί κα ί *Έλαιον *Ραφανίδος 
Navette, W « ομοιάζει χ Aa-J^m aim  μ« το ο̂ρτοί·
7CV79 ·

ΛΕ'ΒΗΣ, rd Τκρμιστί Καζάνι 9 άγγείον χάλκηον9 ά 
καί σίδηρουν μ ίγ α , άναγκαίον διά βρώσιμον του νερού 9 
εις λουτρά9 άμβυχας, ίτ©/ λαμβυκονς9 juu' αλλα τολ- 
λα εργα9 κα ί τίχνας* οι Χαλκοποιοί της f Κωνσταντίνα- 
πόλεως κατασκευάζουν πολλά 9 κα ί εξαίρετα τοιαυνα 
αγγεία χάλκινα . Ίδε ΧΑΛΚΟΠΟΙίΑ?

^ΛΕΚΑ'ΝΗ. Γνωστόν χάλχινον 9 ορειχάλκινον 9 άργυ* 
ρ»ν9 καί άργιλλοπλαστικον άγγείον 9 χρήσιμον 
pto*, xcu πλύσιμο? « Α/ χάλκινοι 9 καί άργνράί κατ» »

««/«*»
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σκευάζονται οίς top τόπον * at afytXXtPOt,  epff/̂ aAji/* 
χα/, raw λευζαργυραι φέρονται από την Ενρωτην, όμά 
με τούς πρόναους των ( ιβρίκια ) , χα/ πωλυνται παρά 
των λεπτοπωλων ,

ΑΕΜΟ'ΝΙ, Μη̂/χορ μηλον, όπωριχόν γνωστότατο* 
εις ολον τό 'Αρχιπέλαγος, χα) τα παράλια της Μεσο
γείου θαλάσσης ̂  και ihov των θερμών κλιμάτων·

*Η Αρμονία είναι as β αλές  Τενόρον * κηπευτικόν, καί 
μικρού μεγέθους, ποτιστικόν·

Εμβαίνουν »ίς τό έμπόριον τα Αρμόνια τ5 *Αρχιπε* 
λόχους ,  καί ιδιαιτέρως της Μεσσήνης· τα οποία did 
την τέχνην των κηπωρων κόπτονται υό τό χέρι πράοι* 
να , χρίονται μό καρον εις την τομήν, ζα ί τυλιγμένα 
με χαρτί βάλλονται ρις κιβώτια άνά 4°° > *α/ δ/αρ- 
χ«χ περισσότερον καιρόν από τάλλα  ( 1 ) ·

Ό αγοραστής έμπορος όμως πρέπει να προσέχγ vet 
yvat σωστά τόν αρ&μόν * από τά  ονομαζόμενα ΊΒζοόον 
του Αμβούργου, νεοκομμένα ζ α ί φυλαγμένα από ση· 
‘If* , η όποια δ/αδ/διτα̂  όγλίγωρa ,  χαι' #/$ τα' λο/ττα 
α> διχ χωρισθυν ευθύς· 'ΗΚωνσταντινάπολις λαμβάνει , 
καί αποστέλλει h a  τά  παράλια του Έυζείνου Πόντου, 
καθώς ζα ί λεμονόζωμον, περί τυ οποία κατωτέρω ·

*Επομένως εκπορεύονται^ εις κ ιβώτια, καί φυτά τά  
Αρμόνια τκ Πορον, χα/ τ*ς Χίου, «Αλα foowr την 
αυτήν επιμέλειαν εις τό στοίβασμα μ ί  τά  Σικελικά , 
h d  τούτο κα ί φθείρονται όγλιγωρότερα ·

Τό εσωτερικόν εμπόριον των Αρμονίων είναι μόγα·  
κα ί ό&ιάκοπον ha  τόν παντοτεινόν χρησιν αυτών εις τα  
άρηψατα των φαγητών·

Είναι κα ί Αρμόνια γλυκά, τά  γλυκολέμονακα ί χω* 
ρίς σπόρον μεγάλα, κα ί χονόρόφλοια, τά οποία λέγον
τα ι Β ο ν ε τ ι α ν α ί ,  κα ί άλλων ειόων, αλλά χρησιμότερα

εί·

i4 A A.

( ι )  Τβ rouura οιομάζοττκι Έξο ϊον  τ » (  Ό λ λ ά ε ί α ε ,  * 
τον Αμβούργου,



είναι τά κοινά i διδοντα In είς τό εμπόριον top λεμο- 
νόζωμον i rnp λεμονοφλοιάν , xat δυω είδη ελαίων, χρη
σίμων α ς  τας μυρε-^πς, και την Φαρμακοποιίαν« 

ΛΕΜΟΝΟ^ΜΟΣ, ο ζωμός των Αρμονίων, χρήσι
μος α ς  τούς τόπους, όπου h a  το «ψο̂ ρο* κλ ίμα ,  ναι 
S/α την απόστασητων από τό Ειρμόν, μη δυνάρmot 
οι άνθρωποι να μετακόμισην αρκετοί λεμόνια, έμπορενον» 
τα» τον ζωμόν αυτόν ·

Έιπαμεν οτι τό Λεμόνι είναι οπωρικον εΟκολοσηπτον, 
χαι' BiV δ/αρχι? ριιτα τό τρ άγημά του, h a  τούτο οι *»- 
πώροι &ελόντες να ποολαβουν την φ&οραν του  ̂καρπού , 
τόν στράγγιζαν, και πωλαν τόν ζωμόν των α ς  βαρυλ- 
λ ια  μεγάλα. εως 400 οκάδων*

Καλός ΑεμΟνόζωμύς είναι ό κα&αρός, όξυνός, καί 
εύοσμος, καί υπερτερεί εκείνος, ό οποίος εχει καί λε- 
μονελαιον επιπλόον ας τό στόμιον τ» βαρυλλίου, άπό- 
οειζις on  αυτός εγινε πρό του να σαπίσγ « φλοιά του 
λεμονιού, εις τόν οποίαν ενρίσκέτοι τό θερμόν ελαιον· 
τοιοντος επαινείται ό της Ναξίας·

*Η Μεσσηνα, λιμόν της λεμονοφόρου Σικελίας δίδει 
κα ί ζωμόν πολύν, κα5ως κα ί λεμόνια, καί τό εμπο
ρίαν γίνεται «$ αμφότερα ·

Χρησιμεύει ό Αε ι̂ονοζωμος διά τα ποτά ̂ της λεμονά
δας γινόμενης εις ελλει\ιν νωπά ζωμού · ήτοι λεμονιού 
μ ί  αυτόν, καί ζάχαρ ι* καί τ α τ ο μ ί  την εγχυσιν ολ ί
γα ζαχαροπνευματος, ήτοι ραμ ί. ονομάζεται Punch * τό 
εύφραδεστερον Πόνσι ,  εις βαφας, κα ί πλυσιμον αγ 
γείων, χ. τ· λ. καί δαπαναται αρκετός εις τα ·\>υχρά 
κλίματα αντί λεμονίων, ως ανωτέρω·

"ΛΕΜΟΝΑ'ΔΑ, κα$ως ανωτέρω ειπαμεν, ό ζωμός 
τη λεμονιού, καί ζάχαρι, ό οποία η μπορεί νά ονομα- 
σ&ρ καί Συρόπιον τα Αεμον/α, όταν jSvai κατεσκευασ- 
μόνη από τάς ζαχαρε^ους, καί δεν λείπει είμη μόνον 
τό νερόν διά νά άραιωσγ, καί νά γενρ ποτόν,

*Η φλοιά τα λεμονιού ζαχαρωμένη, χα ί ε ψημένη γ ί 
νεται καλόν ζαχαρωτόν * από αυτήν τριμμενην είς τρί-

π η ν %
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5rmvy χαί $λιβομινην ιχστάζιι ή λιγομίνη Ο o c t e t  τ δ  
At μ ο ρ ί ο υ  (Essentia) ήτοι to  χαλήηρον ιλαιον*

’Aπό δ ί t i?  υπόσταση  τ» λιμονοζώμου, ά φ * χατα- 
xo&hrn ιίς  τα βαρυλλια ,  μβ 70* αμβυχα ( λαμβυχον ) 
ιχβάλλ ιτα ι άλλο ίλαιον^ το όποιον §χιι W /pw ?β* 

μβτ^ το πρώτον , mot την ουσίαν , χβ# αμφο'τφβς 
χρησιμ(νουν ιίς  την Μυρι^,ιχήν.

Εις την Μαδέραν ζαχαρώνουν τα fuxpd όλοπρdrives 
λιμάνια ,  *«/ χαμνουν ζαχαρωτόν εζαίρετον, χαί ζητά* 
μενον* όμοιας δ* χαί ιίς  την Χίον, χα/ αλλ«ς Νιί<η*ς« 
α’λλ’ οχ* ί ι  εμπορίαν ·

Ο/ Εβραίοι μεταχειρίζονται τα μιχρά νιογνά λιμό* 
via h a  την toprjv της Σκηνοπηγίας , ως ιιδος θυσίας % 
χα ί τιλιτης *

Ε/ς το Αμστιλάδαμον χαμνουν άλμην h a  να φυλά* 
ζουν τα λιμάνια ιίς  βαρυλλια , χαί τα επονομάζουν 
λιμάνια αλατισμένα, Citrons-sales.

AEMONO'STAON. Oi ΠαλW "£λλιν<ς μ ι β̂>ρ/- 
ζοντες τα (Αραιότερα ξυλά  της Λνδίας μιηχιιριζοντο τό 
ξυλον της λεμονιάς ιίς  πολλά λεπτουργήματα, ας τρα- 
π ί ζ α ς ,  γραφεία, ταμεία , χαι τα παρόμοια* άφ ου δ ί 
α ί ’Ανατολιχαί, xjm Δυτιχαί 'ίνδίαι ιγνωρίσ&ισαν,  χαι' 
μας δίδασιν ωραία ξυλά did τα τοιουτα ξυλνργήματα, 
ίπορυσιν ή χρησις τούτου ̂  χα ί ή ονομασία μιτίδόδη 
ιίς  ζάλον της Άμιριχής ιχον την οαμην τδ  λ*μονιού » 
βαρά ι  ρητινώδες , χίτρινον^ χαί αρμόδιον δια να ̂  ιΛιτα* 
σχιυασ&ουν πολλά χαλά ιργα , χαί σχιυη · Ο/ αυτό- 
χ&ονις Αμερικανοί τό όνομάζαν ιίς  τηνγλώοτάντων Ευ* 
λον Α α μ π α δ ι χ ό  ν ,  Λ α μ π α δ ό ζ υ λ ο ν  y τόΓαλλιστί 
bo is de chandele μεταφραστήν *̂   ̂ t

Τό δίνδρον τούτο γίνεται μεγα, ιχ ιι φύλλα, ας >* 
δάφνη y αλλά μιγαλήτιρα. χαί ο χαρπόςτου είναι μαύ
ρος Λ χαί παρόμοιος μι τό πιπέρι.

Πολλοί ιλάμβανον τό ζάλον τούτο αντί του χηρίνου 
Σανδάλια των 'Ανατολικών 'Ινδιών y άλλί ι χ ι ι  διαφορά» 
μεγάλην διά τό βάρος του ,  χαί δ ί άλλα  γνωρίσματα ·

ΛΕ·
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Μ Η*

%όν · Γλοχο λέχεται τό νωπόν και ολιγοχαιρινόν y δριμύ 
οε το βρασμένο*, xai spy ατμέ pop με top xeupov. Jim* 
τα/ </ς top τόπ op κρασιού εις έκειρα τα μέρη9 xai ft* 
pat 6 μηλόζωμος καλύτερος πολύ από top άπιόζωμον 9 
top οποίον Ροΐτέ ίδιωνυμούσι,

ΜΗΆΑ της ΓΗ~Σ 9 τάΚολοχάσια9 ρ ίζα ι χόρτα γνω- 
στα/' #/ς ημάς , xai μεταχειριζόμεναι avri λαχάνων εις 
τα ιζ ή μ α τα ' των μαγειριών * «/V βλλο/Ίί* ®Αί6,5 βντα- 
p/ou */τα/ αρκετά 9 ντο/ έχουν δύναμιν θρεπτικην9 ha  
νά^&ρέ-Ιουν τούς ανθρώπους ξηραινόμενα 9 γινόμενα α- 
λη/ρ/, ζυμουμενα, «φ?μ/ια, χα/' έσθιόμενα9 άλλα τη* 
ιδ ίαν ημέραν * εις την Γερμανίαν, xai Γαλλίαν χαλλιερ· 
>ου? έπ ι τόσου πολλά τοιαυτχ της Γίς Μίλα* εις τα 
κλίματά μας ποτέ δεν έλαβορ την τοιαυτνν χρίσ/Ν, αλ- 
λ»τ# ι/ς τα μαγειρεία μας ρύρίσχαν τοιαυτήν τιμήν9 ο- 
σχτ »< την λεγομενην Ευ’ρωπην ·

ΜΗ~ΛΟΝ. Διφ$ερα από τό ρπωμιορ της Άλ&πε· 
κης, Ίδέ ’ΑΛίϊ'ΠΗΕ .

ΜΙ'ΛΤΟΣ, το Minium, /$αφί μεταλλική 9 κόκκινη9 
γινόμενη με το τιτάνωμα, χα/' κοκκίνισμα τα μολυβ ί*9 
κατώτερα9 αλλα χα/' εύ&ννωτερα από τό Κινιχβαρι , 
Xpxov/Ufcsf/ ν Μιλτος εις τούς ζωγράφους y xai βάφεις 9 
xai φέρεται εις ή μας από την Ευρώπην εις μικρό βα- 
ρυλλια h a  τό βάρος της, ’Ονομάζεται Ταρκιστί Τζχενι · 

ΜΟ'ΛΤΒΑΟΣ, χα/' ΜΟ'ΛΙΒΟΣ, χα/' κοινότερο* μο- 
λ ίβ ι 9 μέταλλο* γνωστόν , /3apt/, fύλυγιστον y χαι ευκο* 
λοδι άλυτο* y άφ α κα&αρισ$ρ,

*Η μεταλλική ύλη του μόλυβδου είναι juadpn y xai 
&ραυομένη φαίνεται γεμάτη από ακίδας y η ίνας στιλ* 
πράς9 ως τα άντιμονάχου* εκβάλλεται από τόν γην εις 
χονδρά κομμάτια y βάλλεται εις χωνας μεγάλας με με* 
γάλην φωτιάν εις κάμινον y xai αναλυόμενος ο μόλυβδος 
τρέχει από επίτηδες καμωμένηρ εις τό χωνείον τρύπαν 9 
xai αύλακα y xai καθαρίζεται ετι αναλυμένος με τό ·- 
^άφρισμα, xai χάνεται εις βωμούς επιμένεις εις αυλα- 
χωδη προπλάσματα y xai ούτω πωλείται f ^
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Ο/ μεταλλευοντες τό» μόλυβδον έυρίσχουν μαρχασίτας 
διαφόρων χρώματα?) ως χυανουν, κίτρινο» ̂  σταχτόμαν 
ρον, πρασινωπόν , πορώδη, γυ-̂ ωδη̂  άστρωδη̂  ναι στιλ
πνόν εμφερορτλ ολίγορ άργυρο? , το? οποίον οι Φυσιχοί 
άχολου$ΗΡτες τα ΑιοσΧΰρίδρ ονομάζουν Μολυ βδαιναν* 
και λευκόν ημίδΐαφανη ινφδη, χαί ερειχοειδη , χαί τέλος 
πάντων κυβικόν*

Οι παλαιοί Φυσικοί ενόμιζον οτί ο μόλυβδος shat της 
αν της φυσεως με τον κασσίτερον , διαχρίνοντες αυτόν μ» 
το λευκόν xat μαυρον χρώμα , ά>Χ ελαν&άνόντο, αν* lev  
εξελάμβανόν τον Κα&ρεπτιχόν Κασσίτερον* ήτοι το Βισ- 
μου&ορ , το οποίον είς την λυσιν των μετάλλων εχει 
την μολυβδίνην ενέργειαν*  ̂  ̂ f

Μεταλλεία πλούσια μόλυβδου εχει η *Αγγλία , ή ο
πο ία  δίδει είς πολλά μέρη, xat είς την Ύουρχίαν πο
λύ* η Γερμανία, xat ή Ουγχαρία εχόυσιν άρχετορ, άλ- 
λ ’ είς την ποιότητα υπερτερεί τό Αγγλικόν μ ολ ίβ ι, του 
οποίου τό εμπόριο? είς την Τουρκίαν είναι όμπεριωρισ* 
μόνον είς μονοπωλείον *

Δαπανάται πολύς μολυβιάς είς τά μικρά πυροβόλα 
όπλα διά τον πόλεμον * κα ί κυνήγι * ομοίως είς τά  &χε· 
π  άσματα των τζαμιών, παλατιων, λόυτρων , βασιλι
κών ξενοδοχείων ι βράσεων , κα ί παρομοίων * είς σωλήνας 
υδραγωγείων) είς σκευή διάφόρα, χ* τ4 λ* καί είς την 
λυσιν καί καθάρισμα του χρΟσου, άργυρον , χαί χαλ 
κόν, καί είς τό γάνωμα των πήλινων σκευών · άλλα 
περί τη τελευταίου τάτου, ’Ι^  ΛΙΘΑ^ΡΓΤΡΟΣ.

Μο λ υ β δ ο ς  Ύ ι τ α ν ω ρ ι ε ν ό ς  είναι η Μ<λτο ς , η  ο
πο ία  εύρίσχεταί χαί παρά της φυσεως έτοιμη, χαί της 
αυτής ποιοτητός με την άνω γραφεί σαν τεχνητόν · *ΐδί ΜΙΑ- 
ΤΟΣ · ’

Μ ό λ υ β δ ο ς  Μ ε τ α λ λ ι κ ό ς  ονομάζεται ό μελανός, 
χαί χρήσιμος διά την κατασκευήν των μολυβδοχονδηλίων, 
τά οποία διά την πετρώδη φυσιν Λά π ις , ήτοι πίτραν 
ο ί Αοτινίζοντες Ευρωπαίοι ηαλουσι, χαί αυτοί μάς τα 
πωλουσιν ·

Μ ο-
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Μ ό λ υ β δ ο ς  Κα υ μ ε ν ο ς  (  Piombo adusto) ρυμιχή 
κατασκευή, χρχημος εις τήν Ιατρικήν * ̂ Γίνεται δεχαιον- 
τες top ιιόλυβδον εις φύλλα λεπτοί ο μ* με θειάφι , καί 
χάμνοντάς τον χόνιν μελανήν ·

Μ ό λ υ β δ ο ς  ε ι ς  Κ ό ν t ν , οι πχλονρχοι όταν δίν έ
χουν λ/θαρ υ̂ρον W  γ« χανωσουν τα Αγχειά των, λί/»χ 
toV /κο'λυβδοί', ρίπτουν εις το χωνζίον πολλή ν χοήν αν- 
$ράκων, και τήν ανακατώνουν πολλήν ^ώραν, επειτα 
πλνιοντες το μολίβι χρύον, εχβαίνει ο αν&ραξ9 και 
μεταχειρίζονται τήν μολυβί!νην χόνιν·

Μ ό λ υ βδ ος  Λ ε υ κ ό ς ,  ο λύνεις εις δριμύτατον ο- 
ξ ίδ ι.

Μ ο λ ύ β  δ ο υ τ ί  τ α νο ς , το Ίημμύ&ιον · ’IBs τ»τβ ·
Μ ο λύ  β δ α ι ν  α·  Μ εταλλική νλη εμφερουσα apyv- 

pop. *I*i ΜΟ'ΛΤΒΔΟΣ ^ είναι δε και χόρ τον, Μολ υβ 
δοκόνδυλον   ̂ περί τη οποίου ειπομεν ανωτέρω· Γ ί
νεται άπο ολας τας βκεταλλικας άπαλάς πέτρας διαφω- 
ρων χρωμάτων ι κυρίως όμως μελατοβαφή άπο τον με
ταλλικόν μόλυβδον, και ερυ&ροβαφή άπο τήν λεγομε νην 
atματηράν πέτραν της ιό!ας φύσεως με τήν μολνβδι- 
rnvj άλλα διαφορετικού χρώματος * ή πέτρα αυτη εκα- 
τερα ξεομειχ εις μακράν λεπτήν ράβδον εκτίθεται εις 
ξύλινο ν κάλαμον, και πωλείται* άμφότερα είναι μεταλ
λικά! ύλαι του μόλυβδου ·

Οι *Αχχλοι και εις τούτο επιτηδεύονται καλύτερα > 
άλλ’ ημείς λαμβάνομεν τά περισσότερα άπο τήν Γίρ- 
μαν ίαν , και χρησιμεύουν διά πρόχειρα σημειώματα* 
και W  ypαμμάς εις κατάστιχα , Χαί σχέδια ζωγραφι- 
σμάτων ·

Πολλά έχουν καί ιδίας &ήχας άπο άργυρον, ή λευ- 
κάρχυρον, καί ή χωριστά, ή κα ί εις τά εγκόλπια χαρ
τοφυλάκια μεταφερονται εις τάς πήρας, καί κο'λπας των 
εν πραχμασιν άν&ρωπων διά πρόχειρα , ως προείπαμεν ̂  
σημειώματα ·

Καλά είναι οσα έχουν άπαλωτόραν, καί διά τούτο 
βαπτικωτεραν, καί δύσκολο &ραυσ*ον τήν λί^ον^ ήτοι
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την μεταλλικήν ύλην, χαί είς ζυλοχάλαμον χόχχιρον ,
*Λ/ λί/ΓΤΟΧ .

ΜΟ'ΣΧΟΣ, όσμητιχόν θυμίαμα όραστιχωτατον awe· 
ρωνυμύμενον από τό ομώνυμον ζωον , τ» όποιου το 
ύπογάστριον περί top όμφαλόν συνάζεται είς εϊόος χύ· 
στεως, β/μα «/&&$, χβ/' εχ (ρύσεως πεπηγός· Το ζωον 
τούτο ομοιάζει πολύ μ ί μίτραν οορχάόα κατά την pop· 
φην, χχι το χρώμα, αλλ’είναιχωρίς κέρατα,  χβ* μΙ 
e’Sem e i f  ο  τη στόματός , « ς  αγριόχοιρος, xae/ πρόσω· 
πον λόχου * τρέφεται εις τύς όρνμύς των Βασιλείων της 
Τυγχίνης, Κοσιγσίνας, χαί Βουτάνον9 χα/ *λλ®χ ’Α- 
σιατιχων μερών9 χορηγείται, χαί φονευόμενον όιατεμνετα» 
την χύσην τούτην,  it eW<* αμέσως ραπτόμενη πω· 
λείται ·

‘Ο χ/χλος MoV̂ e$ πρεπει νά γναι ξηρός, μ ί  ̂ λεπτήν 
χύσην , μαυροσταχτηρόν τό μ α λλ ί της , επεnm της Βεγ·. 
χάλης ο Μόσχος εχει λευκόν το μ α λ λ ί ,  χαί δ«χ «χ*ι 
καλός.

"Οταν $ε ρναι χωρίς την χύστιν ό Μόσχος πρίπει ο
μοίως νά γραι ξηρός, εις χιτρινοχόχχινον χρώμα, άνυπο· 
φερτόν οσμήν, πικρός εις την γ εύ ση , οσον δυνατόν όλι· 
γωτερον σύμμιχτος, με σκληρούς, χα ί μαύρας βώλους, 
χαί χαιόμενος νά μη άφήνρ ύλην τινά άχαυστον *

Οι *Ρασσοι ευρίσκουν περί την Βαϊχάλον λίμνην της 
ύπ' αυτούς Ύαρταρίας αυτό τό ζωον, τό όποιον οσον 
προχωρεί τινας πρός την Σ ίναν, άλλο τόσον τό ευρίσκει 
εις περισσότερον αριθμόν. Είναι οκνηρόν, ώστε πολλά· 
χις οι κυνηγοί τό σφάζυν, οππ τό εΰρυν χωρίς νά φύ· 
γγ * οι Σίναι τό ονομάζουν Ίεχιάμ, ήτοι Μοσχοφορον 
Ε*λαφον, χαί εκτός της ειρημενης χύστεως κατασκεύαζαν 
μόσχον με τά οπ ίσθ ια  του, κα ί μό τό όλον σώμα τη, 
χαί με τά  εμπρόσθια μέλη τη ' βλλ’ ό μόσχος πτος μό 
τον ρη&εντΛ' κατά σειράν καταντά είς τόν κατώτερον ,̂ 
ώστε τη ζώου τύτου όλον τό σώμα * ηαί κυρίως τό at· 
μα ευωδιάζει χασά τό μάλλον χαί ηττον ·

*Η χρκσις τού μόσχου είναι σχείόν είς παραίτηση

8ο



Μ Ο.

ϊ/α μυραώιχά , αλλά χρηαιμεάει ως δνναμωτικδς των 
νεύρων εις την 'Ιατρικήν * καί κατά την παρατήρηοίν τίνος 
περίφημου 'ίατρπ , άναγκαίως πρεπει να τον μεταχβιρι- 
ζωμεθα * εγά ha  της βοημίας του (ζήτα άπδ την νν* 
ρ$$» λοιμικήν ονμβάοαν μοι εις την αυγγραφήν τητη τ» 
πονήματος ·

Αι Ί l i t  at δίδουν τον καλύτερον, και ή *Ρ ωτοτία τον 
κατώτερον Μόσχον,

ΜΟΣΧΟΓ ΑΛΗ* · ’Ι$ί Ζΐ'ΒΗΘΟΝ.
ΜΟΣΧΟΘΥΜ Ι'Α ΜΑ · ΊΝ ΣΙ'ΛΦΙΟΝ. 
ΜΟΣΧΟΚΑ'ΡΥΟΝ , καρπός δένδρου εύριακομίνου εις 

τάς Νησ-ους τη λεγομένου Αρχιπελάγους της Βανδας ε- 
π ΐ' την Ινδικήν κάλανταν Ειρμός, καί αρωματικός·

'Η Μοτχοχαρνδια γίνεται μεγάλη, οτον η απιδιά, ε- 
χει τά φύλλα ως αυτή, καί άνθος μονοπέταλον, χαδα>- 
νοειδδς, μετά το οποίον γίνεται 6 καρπός, ως ροδάκινον 
itarct tup avrZje<np y άλλ ως amot Karat ro *χ*μα μα 
λάκκωμα ροδάκινου, ανθίζει, καί καρποφορεί ολον το 
έτος, καί τρυγείται τρις του ενιαυτόν.

Η εξω (αταρξ τη κελυφου του είναι άχρηστος, αλλ η 
μεταζό αυτπ, καί του κοκκάλου επιδερμις είναι τδ λε
γόμενόν *Ανθος Μοσχοκαρύου · ’Ιδβ' ΜΑΣΓΣ · Μετά τδ 
κύκκαλον, ή πυρήνα εύρ ί  σκέτοι έγκλειστον τδ μονχοκά- 
ρυον ,  τη οποίου τδ κοίλο ν πρεπει νά γναι βαρύ, στακ* 
τδχρουν, καί μαρμαράδες εξωθεν, καί κοκκινωπήν έσω
θεν άτρυπητον μδ χυμόν παχύν, καί χρισματωδη, δο
μήν τερπνήν, καί γεύσιν θερμήν, καυστικήν, καί αρω
ματικήν ·

Τ(Ι νωπά μοσχοκάρυα γίνονται γλυκόν μ ί  τδ μέλι · 
καί είναι εξαίρετα πρδς ενδυνάμωσίν του στομάχπ, καί 
θερμαντικά* διά τητο καί οι κάτοικοι των βορείων με
ρών τδ μεταχειρίζονται πολύ·

Κοπανισμίνον γίνεται * δνομαζομύνη Κδνις τη Δπκδς 
μδ τήν δκτάδιπλον προσθεσιν ζαχάρεως,  ̂καί ολίγον 
κινναμωμου, ωφέλιμος εις τά προξενάμενα άπδ τδ κρύον 
Μυμαηκα #

Tom. II, 6 Μ ο-
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Μ ο σ χ ο χ α ρ υ ε λ α ι ό ν  διασταλάζεται ως τό άμυγ-, ' // » » f ’ / % * Γ 'ύαλελαιο», χρυσιζον * παχύ , με cop αίαν9 x«u αρωματι
κόν όσμ\»9 xau φημίζεται ως χαλον ίαματιχό» εις πολ- 
λα πά&χ·

Το Μοσχοκάρυο» ωφελεί ας $ερμαντικόν 9 χαί το με
ταχειρίζονται εις τνν Ιατρικό» .

Η ΟλλΛΓόΛ χνραυονοτα τας N»<r0t/$ *ζαναζ αχ* το 
μονοπωλεί ον του μοσχοχαρΰου * τάρα ο μας χ ^αλασσο· 
χρατϋαα Άγγλ ια  οίχειοποιείται χαι τκτο το εμπόριο» , 
χαι εχεί$εν ειμ.ε&α βιασμένοι να τα αγοράσαμε»·

Βλαστάρι εις τάς Ινδίας9 χαι άλλχ Μοσχοκαρυδιά 
μεγάλητερα χαι 6 καρπός της ομοιάζει κατά παντα τό» 
εξωτεξίχ η» μορφήν του ει ραμένου 9 αλλά δε» εχει π  αντί' 
λάς α^ωμα, φ&ε/ρετβ/ βοχολ* «Vo τοχ (τχοίλχχα, χβ/ 
εύχολωτατα γνωρίζεται9 μάλιστα άπό τάς σχαλιικοτρυ· 
πας του * ό>σ·τ€ τ«τθ f/ra/ χατάτερο» πολύ 9 χαι ευ&υ- 
νάτερον ·

Μ οσ χ ο χ ά ρ φ  19 το Ινδικόν Κάρφθς9 χ Clou de gi- 
rofflc, $ άπλάς Καρυόφυλλο» 9 χαι Χαιρεφυλλορ 9 Giro· 
fle, χ Garoffano, χαρπός δε'νδρχ τάν Ινδίαν με\άλχ με 
φλοιάν ελαίας 9 χαί φύλλα δάφνης, ζάντος περί τά  ιοο 
βτχ, χαι χαρποφοράντος μετά τά  8 , με άν&Ος τετραπέ
ταλο» 9 εμπεριεχόμενο» εις τετράφυλλο» κάλυκα, χαι εις 
το κέντρο» τούτα» εύρίσχεται οός ρ ίζα  καρπού το Μο- 
σχοχάρφί ·

"Οταν το Μοσχοχάρφι άρχίζρ νά δειη μετά τό άνδος 
είναι λευχοπράσινο» 9 χαί άριμάζαντας καταντά, χαστα- 
νόμαυρον, εις τό χρώμα 9 χα&'ο μενει 9 και ερχεται εις 
ή μ  ας ζηραινόμενον εις τό» *Ηλιον ·

Οι Ολλανδοί διά νά οιχειοποιη&ουν τό εμπόριον χαί 
αυτά τά αρώματος 9 ενάρχχσαν νά χοπάν όλα τά  Μοσχο- 
χαρφόδενδρα από τάς Μολόχας NxV»', χαί τά μετεφυ· 
τευσαν εις τό» υπ  αυτός Αμβονία» (Afliboine) Νχσ·οτ, 
χαί τό εκατόξ$ωσαρ ·  ̂  ̂ ^

Οί Εϊ»αι οντες φύσει $χλυμανεις9 χαι ύπολαμβάνον- 
τες αφροδισιακόν τό μοσχοχάρφι 9 ε’ζοδεύνν μεγάλας πο

σό·
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σότηταζ ίίς  ruV σνν&εσιν μέ το Γίσσεγχον, foot Μαν· 
δραγόραν Σινικόν.

'Ωνομάιr^ti Kάρφος, διότι ομοιάζει μέ μιχρον καρ· 
φίον, μέ σταυρωτόν κεφάλι * παρά δέ τό>ρ 'Ελλίίχαρ Κα- 
ρνόφνλλόν, διότι th'p οσμήν rap λεγομένων Κάρυο· 
ψύλλων, χα/' Χαίρεφύλλων, καί KoVtoo χόρτου* Ϋι κοι
νό γλωσσά διά το ακαμάτου έπρόσ$εσεν άρμόδι ως εις 
το Καρφος, $  το Μοο-^ΰς, ^ ε σύνδεσε το Μο^βχχρφ/.

Το χ«λορ Μο^οχαρι?/ « ρλ/ θρρμμβ'ρβρ, ξ«ρο'ρ, fJ- 
SpaK/e*TOp ̂  αγκυλώνει τα χείρια εις τόν άφόν, κόκκινα· 
πόν , καστανόχρουν, θερμόν, και αρωματικόν εις τόν 
γεΰσιν, καί αρωματικόν εις τόν όσφρυσιν * ιί μεγαλύτερα 
χρχσίςτόυ γίνεται εις τά αρτύματα των φαγιών*

"Όταν εις τόν σύναξιν των μοσκοκάρφι ων μείνρ κψνέν 
εις το Τενόρον μεγαλώνει οσον ό δάκτυλος, και εμπεριέ
χει χυμόν, η κόμμι νόστιμον,  και άρωμαηκωτατον, 
το'ρ όποιον χαροτόν Ά ν τ ι χ α ρ υ ό φ υ λ λ ο ν  ( Antolfle) οι 
Γάλλοι t καί Κ α ρ φ ο μ > ί τ ο ρ α , (  Clou Matrix ) Λ ατινικω· 
τερον οι *Ολλανδοί όνομάζουσιν* είναι εύχρηστότατος εις 
τόν ίατρτχάν * άλλ' οι Φαρμακοττωλαι αντί τάτου μετα
χειρίζονται το Μοσκοκάρφι*

Οι ΌλλχρΒο* χαμννν καί ζαχαρωτά τά νω7τά Μο· 
σχοχάρφια , και τά πωλουν μέ ζότκσιν*

Τ ό Μ ο σ χ ο κ α ρ ψ έ λ α ι ο ν  διασταλάζεται από τον 
άμβοχα , το νωπόν είναι χρυσολευκον , καί τό παλαιό» 
κοκκινίζει* καλόν δέ νομίζεται τό παχύ , επιπλέον εις 
τό νερόν, δυνατόν, χ«/ διαπεραστικόν, καί μέ καλόν 
οσμήν Μοσκοκαρφιού* ωφελεί εις τάς πόνους των οδόν· 
των, καί είναι πολύ χρηστόν εις τούς Μνρε^ονς*

Μ ο σ χ ο κ ά ρ ψ ι  Μ ι κ ρ α σ τ ρ ό γ γ υ λ ο ν ,  όιομάζεται 
τό Πιπέρι του Θκβέτου. ’lB? ΙΙΙΠΕ'ΡΙ. #

Κ ό κ κ ο ς  Μ ο σ χ ο χ α ρ φ ί ο υ ,  αναρμόστως ονομάζε
ται τό Πιπέρι τχς Ίαμαϊκης, foot τό *Αμωμον, καί 
βλέπε τούτο*

ΜΟΥΛΑ'ΡΙ, από του 'Ιταλικού Mula. ’Ιδέ 'ΗΜΙΤΟ
ΝΟΣ.

ΜΟΤ-



ΜΟΤΡΤΑΣΑ'ΝΙ, χαι Movprtaiyxi, ρ Λιθάργυρος.
ϊόβ  70070.

ΜΟΤΣΟϊ ΛΓΝΙΑ aVo τη̂  Μουσυλ Ίΐόλβως της ’Α
σιατικής Τουρκίας, οπού t ie - in  κατασκευάζονται λβυχά 
π  a r ia  βαμβακερά 2ο πηχεω» ,  α’λλ*ονι λ pare, χβ  ̂
λροχα αίς τα ύφαινόμενα εις τ nr Ευρώπην · Μοοοοολ 

, χα/ τ<5 χα3αροτ Αραβιστι , #£ * Μχογλμώος ο χα- 
^αρόπιστός. Οι Γάλλοι ̂ τη» Mousseline λεζι» παραβια- 
στιχως θίλχν να τη» «τοιμολοχήσουν από  το Mousse, 
σημουνο» τχτ δρτδρ/δα, αλλα τ/ χοιτοχ xvri και βαλα- 
τρίο*; Μοοοοολ Β«£/ θ/λρι τα οίπγ χα&αρό» πανί* και 
τοιάτον that το Μουσχλϊρι* το οποίο» η υφαιρόμιρον 
εις τη» Μουσουλ, η και δ/ αυτής μρταφρρόμ»»ο» άπο 
τάς Iphi ας ̂  osra άνεχαθεν νφαίνονται παντοια χαι παμ
πληθή Μουσουλίνία, ελαβε το όνομα · ονομάζονται h i 
χαι Δουλβίντ Τχρχιστ) ,  οίς ατ χβί ίΐίτχς Χχροδίσμ ια, 

Ή ’Ιτδ/α oVfprpppi ολα τα μ/ρχ τοο κόσμου βις τό 
ύφασμα των Μουσουλινίων,  χαι χ ποιοτηςτα» i y  κρίνε- 
ra t περισσότερον * Wm έχουν το νήμα χιιρόχλωστον, 
χαι φορόμενον δ/χ κάμνβι χνούδι, χτοι πτίλο» , η ίου- 
λορ , χαθως ηθελβν βχφρασ&ρ 6 ίσχνρως αυστηρός *Ελ- 
ληνιστής ·

'Τττιρ τχτ μια» Έχατβχτα»τχριδα ·ιτα ι, aV» χ Ευρώ
πη βμπόόισε τη» αεταχείρισιν των 'Iνόικων Μουσουλι- 
ρίΰύ» ) βιάζονσα τχς κατοίκους »ά βυχαρισπ&χ» βις τ ά  
εντόπια της Μχσαλίρια, χα/ βχτοτβ η Γ αλλ ία , χαι μ ά 
λ ισ τα  Α γγλία βυόοχιμβι^ βις αυτό το ύφασμα , μάλ ι
σ τα  βις τχτ Κωνσταντινουπολιν,  ομοίως κα ί ιί Γοργία· 
v ia  ν χ οποία hiheι βμποριχως πλήθος^ άπειρον μ ά λ ι
σ τα  βις τχτ Κωνσταντινάπολιν 9 όπχ οι τυπωταί τάτων 
Αρμένιοι τυπωνοντβς αυτα , τα htahihxv μ/ μ ίγα  εμπο
ρικόν όφελος βις όλη» τη» ’Επικράτεια» ·

Τα υφάσματα της Πλαυ/νχ (Plauen) Γβρμαριχης Πσ- 
λεως, χαι αλλα τιτα ετρυχχσαν τον. καρπό» αυτου του 
εμπορίου* πωλόντες όιάφορα Μ πουλί via με το κομμά
τ ι ,  χα/ Ιιαχρινονπς τη» ποιότητά τω» με τχ ; αριθμός ,

τατ
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των όποιων Κατώτερος it vat ο 5οό, καί μίτοι τούτον ο 
€ ι ζ ,  7°°» *α* ανωτέρω βαθμηδόν τά χαλήτιρχ.

'Εσχάτως τώρα έφεραν oi "Αγγλοι πλή&ος πολύ χα· 
λέπρα φ και ευ&υνωτερα, καί τά Γερμανιχά έμειναν̂  ά- 
ζήτητα* άλλ’επειδή οι Άγγλοι δεν ωφελή&ησαν t ένδίχε- 
rat να αναλάβουν τά Γερμανικά.

*Επεχε/ρtcrav μερικοί, χαι ήδη ύφχινην έδω όχι τό
σον ευκαταφρόνητα, χα) αν ή βασιλική μεγαλοπρέπεια , 
ή εμπορική φιλοκέρδεια έμ\υχωσρ τήν έπιχείρισιν, βέ
βαια ενδοχιμηρ* διότι ήμβίς έχομεν τήν πρωηιν ύλην 
ήτοι τό βαμβάκι, χαι ευ&υνωτερον y χαι χαλάτερον* 
τέχνη δεν είναι δύσκολος * πρόνοια χρειάζεται διά χα- 
rabiaiv των αναγκαίων μετρητών εις την πολυχειρίαν y 
καί διά κατασκευήν κλωστικών μηχανών ^ καί ή Ευρώ
πη y η Ινδία δέν λαμβάνει ττλέον τον πλητον μας, άπο· 
δίδνσα χλωσμένον και ύφασμενον τό έδιχόν μας βαμβά
κ ι, εις ύπερδεκαπλασ/αν τιμάν ·

Καλόν Μησηλίνι εις τό εκάστης ποιότητας είδος λέ*
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\ϊ $τμ, όταν ιχρ  4<γορ χχτα w  αραιότητα το υψατμαψ 
και ίσοπλατείαν την ̂ κλωστήν * η πυκνότης, λεπτότης y 
καί ομαλότης σννιστα την χαλητόραν ποιότητα ·

Μ τΛ Ο Σ , μηχανή μ ί τροχόν κινημενον από εξωτερι
κήν τι να δύναμίν, χαι χινηντα βαρυντινα τροχόν, η κό
πανον , η πριόνι διά τρόφιμον t χοπάνισμα, ή πριόνισμα 
των έντι&εμόνων πραγμάτων.

*Από τά ΧίΡΗΡτα τέσσαρα τής μυλόυς διαίρηνται καί 
urot εις τοσαυτα είδη*

α. Καρό μύλοι, οι οποίοι είναι παλαιότατοι 9 μνημονευό
μενοι καί από την &είαν Γραφήν * αί γυναίκες * χαι οί 
αιχμάλωτοι ήσαν χατεδιχασμένοι είς αυτόν τήνδηλείαν.

β .  Αλογό μύλοι} όσοι κινηνται από τά  άλογα ζωα,  
ως ί ππης y ήμιόνης, όνας, καί βόας, οί όποιοι επενοή- 
Sntrav μετά τής χειρομυλους.

γ'. "Νερόμυλοι ι  επινόησε ντες περί την Ε'# 'Εκατονταετη
ρίδα κατά την Ιστορικήν έρευναν ενός περίεργου μκχα- 
m i i j  κινημένοι από τό βάρος y καί ορμήν rn Ftps



S'. 'Ανεμόμυλοι, * δϋο·χολο>τ#'ρ«, χα# ^ατ/ρα εφεύρε· 
σ ΐζ , των οποίων ή χίνησις γίνεται με την βίαν των ά· 
νίμων ·

*Ejt«Si* δβ οι μύλοι δ/α τα διάφορα άποτελεσματά· 
των, ήτοι τκς σχοπάς, χα/ τρόπους της μηχανικής των, 
επονομάζονται διαφόρως, καί συν&ετιχως χατά την φύ· 
σιν της γλωσσηςξχας, χα/' χρησίμευαν εις πολλας ̂  τό- 
^ρος, ^ρχβνμοχ g/χαι χα όκ&εσωμεν εδω καν τα όνομα· 
τα των πολυχρηστοτόρων»

ϋρ&Ιτο/, καί αναγκαίοι εφευρε$όντες , ελαβον χαι χυ- 
ρίως την ονομασίαν Μύλος, χα/' Έλλ»χ/χ*>τ*ροχ̂ Μο'λ*>χ̂  
οι γνωστοί αλευρόμυλοι , είς της οποίας άληδομενα τα 
γεννήματα γίνονται αλεύρι, χα/' χατατχευάζεται ό άρ
τος y η ουσιώδης τροφήμας·

"Συνίσταται ό τοιπτος μύλος, εις τροχόν λί&ινον όνο■* 
μαζόμενον Μυλόπετρα ( <δ£ κατωτέρω ) τρυπημόνον είς 
τό χεντρον όπί&εν χύνεται τό γέννημα, χα/' βαλμενον 
όριζοντιχως επάνω είς άλλην Μυλόπετραν με σίδηρον ε
πιμήκη προσαρμοσμένη είς τον τροχόν, χα/ τετρά
γωνον ή επιμήκη τρύπαν αυτόν y εχοντμ διαπερασμενον 
τόν ο*/δ»ρhv άξονα τη κινημένου τροχό, ήτοι ξυλίρη χυ- 
χλ», είς τόν οποίον όπιβαρεί ή εξωτερικό δύναμις* ( ό 
χειρόμυλος κινείται με πάσσαλον εμπηγμόνον είς την ά
κραV της Μυλόπετρας ) καί κινούσα την μυλόπετραν ά* 
λή&εται τό γέννημα ·

Είς την Γε^ματίαν εφεύρε&η τό νά επιτί&ηται κλίνη· 
σα προς τό εν μέρος η μυλόπετρα 9 χαι χωρίς νά άλε
ση εκβάλλει μόνην την επιδερμίδα τη γεννήματος, καί 
μειει ό κόκκος χωρίς πίτυρον, χαι ολόλευκος ·

Το άναβασμα, χ χατάβασμα τη αξονρς διά σίδερού 
οδοντωτή εργαλεία αποτελεί τό ·$,ιλόν , η χονδρότερον 
αλεύρι f το οποίον συνάζεται άπορριπτρμενον διά της 
ίδιας περιστροφής τής Μυλόπετρας από τρύπαν χαμω
μό νην είς τό εμπροσ&εν μέρος y είς δοχείον μόγα τ**Ρ*- 
γωνοεπίμηχες ξύλινον επί τητη χαμωμόνον * πάσπα· 
λις j ή πασπαλη κοινό τερον , λόγεται τό σχορπιζόμενογ

π*·
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περί τον μύλον 4/>eV άλεύρ/, ανήκαν εις top Μυλω- 
νάν | και πίτέρα τ$ ̂ χονδρά σχύβαλα τής επιδερμίδας 
των γεννημάτων * α’λιάρ/ $β κυρίως το xotSapov από τά 
πιτυρα y τα. οποία, χωρίζονται μ ί  το κόσκινον · χα/' λβ- 
πτότερον οσον το τρίχινον πανί τη κοσκινά είναι πυκ~ 
νότερον * ’ΐδε ΣΙΤΑ .

Me top Μύλον τατον ήμποραν νά άλησΒ’αν όλα τα 
ξηρά γεννήματα, χα/' όσπρια , στα/» pro/ p̂g/α 7** 
jw  xoV/ς λεπτή .

An/rgpe* Mt/λοζ g/Va/ 0/ Κοπανρμυλοι, οι οποίοι ον* 
ρίστανται εις τροχόν πλαγίως τε&ειμενον y στρεφόμενο? 
άπδ την κινασαν δύναμιν, καί με το άτρακτον τη μα- 
χρέ «  £ο/ό$ 7» σηχωνοντα βαρείς χοπάνπς , χτο/ σφυράς 
ξυλίνας μεγάλας, καί βαρείας * υπάγονται εις αυτό το 
είδος όσοι κοπάνιζαν εις πλατύ ζυλον, » σανίδα , καί 
δεύτεροι οσοι κοπάνιζαν εις όλμον·

Ο Τιαχαρόμύλος> με τον̂  οποίον κοπάνιζαν τα 
καλάμια y και τρέχει ο οπός τη Ζαχάρεως,

Ό 'Y^axropet/λος, «'$ τον οποίον κοπάνιζαν διά· 
φορά μάλλινα , χα/' λ/ra ι/βαι̂ α ̂ δ/sJ τα' εξομάλισήρ ή 
επιφάνεια των > καί νά συνενω^ρ το ύφασμα , /we' το 
^ρ«δ/ Τ8 μαλλί» y καί τα λινάρι α9 ή χα/' τα βαμβακία f 

Το Έλα/οτρ/$6/ο;>, e/ς το οποίον κοπάνιζαν τάς 
ελαίας διά νά σχυβαλισδαν , χα/' ga cPTpaj-̂ /ο*8̂  το' 
ελαιον *

‘Ο B t / p / r o t i e * W*C οποίον κοπανίζεται 
καί ή φλοιά τής δρυδς, χα/' τα σκύτη εις την δ ί ελαία 
σκυτοδε^ίαν y διά νά απάλυναν ,  χα/' γίνουν εύχρηστα 9 

*0 Μίταλλο'/αι/λος, «ταςονομάζω εκείνον,ο'οποίος 
κινώντας διαφόρας σφυράς σιδηράς κοπανίζει τήν μεταλ
λικήν ύλην t καί άλλον, ός τις σφυρηλατεί τον σίδηρον, 
καί ταλλα μέταλλα εις τάς μεγάλας βαναυσαργίας.

"Ολο/ ήτοι y χα/' οι παρόμοιοι είναι τα πρώτα είδας, 
τα δεύτερα δε y ήτοι όσοι κοπάνιζαν εις όλμας, ε ίνα ι' 

' θ ρ ύ λ ο ς  τής πυρίτιδας , αβ ro? οποίον κοπανίζε
ται ή ζύμη , χα) αποτελείται η πυριτις κόνις *

‘Ο
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'Ο Mt/'λος διά την σποδόν, ήτοι σποδό μύλος, μ ί 7 or 

οποίον κοπάνιζαν ολα τά σκληρά, και πβτρωδη, ας 
τάν σποδόν, χλι λοτχχ τχρ οβλίνην άμμον.

Τρ/το/ Mt/Λοι ιΓρο/ ο/ Κ οπ τόμυλο ι ,  όσοι δηλαδ* 
χρησιμιύχν βις το *λ χό^χρ.

Ο/ Πρ/οχομ&λο*, ο/ οποίοι μβτην πβριστροφην των 
κινάσι πριόνι, και σχίζχσι rot σανίδια*

O i Τορνόμύλοι,  όσοι δηλαδη πβριστρβφόμβνοι βις 
τό» άζονά των χρησιμβύχν να κοιλανχν , και να orrpορ- 
γυλωσχν τα ξύλινα σχβύη, ως οίνοδοχβΐα, σκάφος, όλ- 
μχς ζυλίνχς, και άλλα τοιαυτα * διαφέροντβς τη τορνχ,
0/07/ 870/ X19HVTOI μ$ T9)9 βίΛ 9  ΤΗ MpH ,  Z&i 0%i jUi
τό χέρι, n sroftap/.

Ο/ Χαρτό μύλο ι ,  ho των όποιων κοπτομβνον τό 
παλαιόπανον, §τοιμάζβται ha νά σαπρ, καί νά κατα- 
σχβυασ&ρ χαρτίον.

Κ αφέμύλος ,  λέγβται μικρά σιδηρά μηχανη βις ξυ- 
λινήν &έκην, αρμόδια βις τό νά άλέτρ τόν χαφέν · *Α- 
ζων σιδηράς μβ χβιρολαβάν βπάνω διά νά γυρίζηται , 
καί σιδηράν κυληδρςίδη rpo^or μι όδόντας όξβις ιλιχοβι- 
δως χαραγμ/νης , κάτω λβπτχς , καί άνω ανοικτούς, 
δβχόμβνος τόν καφίν , καί πβριστρβφόμβνος βις κύκλον 
ομοίως βγχαραγμένον, άλη$βι τόν χαψόν, καί π ίπ η ι 
βις τό κάτω δο'/ΐίον * φέρονται ολίγοι από τόν Ευρώ
πην, κατασκβυάζορται δβ καί βις την Πράσαν καλοί ·

ΜΥΛΟΠΕ'ΤΡΑ · Πέτρα σκληρά , σπυρωτά ,^χρησι- 
μβύχσα βις κατασχβυην των τριπτιχων τροχών των Μύ
λων · Τ« παράλια της Ίωτίας βχην τοιαύτας, καί βιναι 
μονοπωλβιον, από τό οποίον λαμβάνχσι δϊ όλης τούς 
άλβυρομύλχς της Πολβως * βις χβιρομυλνς, καί άλο- 
γομύλχς την μβταχβιρίζονται μονόλιθον, βις δί τχς νβ· 
ρομύλας, καί άνβμομύλους, καί πολύλι&ον, προσηρμο· 
σμένην, καί συνδβδβμόνον μβ σιδηρά διπλά στβφάνια · Εο- 
ρίσκονται μυλοπέτραι, βις διάφορα άλλα μέρη, καί τα
ράσσονται ρό ακιδωτήν σφύραν διά να κόπτχν τό άλβυρι, 
καί τάτο βιναι τέχνη γνωστά βις όλους της Μυλωνάδας *

Μ ΐ-



ΜΤ'ΡΑΙΝΑ, ιί ΜΟΤΡΟΓΝΑ. Ό\άρι ευρισκό
μενον εις τας ποταηός των βορείων μερών, τον Δβ- 
ναβιν, Τavail s Βόλγαν, καί όμοιας, τη οποί* το κρέας 
άλατισμόνον μεταφίρεται, και πωλείται εις διάφορα μ έ
ρη, χαί εις ημάς* ομοίως τα νεύρα, χα/ χαβ ιάρ ι, 
οποία καί περισσότερόν ζητένται, επειδή κατά την λε- 
πτολογικην διάκρισην των Σχολαστικών είναι συγχωρη- 
μενα ναι τρωγωνται εις τάς νηστείας · 1δ* NET PON , 
**> ΧΑΒΙΑ'ΡΙ.

ΜΤ'ΡΟΝ > 7°' ευώδες καί αρωματικόν σύνθετον ελαιον* 
η ορθόδοξος 'Εκκλησία συνδίτει το μύρον από διάφο· 
ρα αρωματικά, χα&ως ημπορείς νά ιδης εις τα Ευχο
λόγια * αγιάζεται παρά τη Πατριάρχπ, καί διανίμεται 
εις τάς Χριστιανός διά σφραγίδα δωρεάς Πνεύματος 'Α
γ ίου , παρά των Ίερεων χριόμενον μετά τό * Αγιον Βα- 
πτισμα  ·

Μ ύ ρ ο ν ,  χαι τό $αυμασίως βλυζον, καί θαύματαρ- 
γόν από τά  "Αγια λείψανα * αλλ'άμφότερα δεν είναι 
εμπορικόν εργον.

Μύρον  λόγεται καί άπαν ευώδες χ ρ ίσμ α , Μυρο- 
πωλαι όσοι τά πωλάν , καί Μυρε^οί όσοι τά κατα
σκευάζουν ,

ΜΤΡΟΒΑ'ΛΑΝΟΣ, είδος uixpts καρπέ καθαρτικά, καί 
πολυχρηστορ εις την 'Ιατρικήν, γίνομίνχ εις τάς Ινδίας 
εις πόντε είδη * ά· Μυροβάλανος Κιτρίνη· 0· ΜίλΛΧ». 
η Ίνδιχη· γ  · ή Σ χ ιστό , Chepule · δ7. η Βελλερίς * χαι 
*. η Εμβλίς * ¥ , ,

ΜΤΡΟ'ΜΕΛΙ^ η πομμάδα σνν&εσις μυρα, ήτοι ευω· 
δχς ελαίπ, η αλείμματος , καί μήλα, διά τέτο καί 
πομμάδα, πόμμον γάρ τό μηλον ϊ ταλογαλλιστί από 
τά Λατινικού ,

Κατασκευάζεται Μυρόμελι από Ίασμίνον, αν&η χρυ* 
σομηλπ, καί άλλα , καί όλα χρησίμευαν ολίγον εις 
την Ιατρικόν, καί πολύ εις τάς φιλοκόσμυς γυναίκας* 
από την 'Ιταλίαν διαδίδεται τό καλήτερρν Μυρομελι ·

ΜΤ'ΡΤΟΕ, Χαμόδενδρον άγριον, χαι ήμερον γινόμενον
είς
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εις τά μεσημβρινά της Ευρώπης μέρη * at KvSypat 
( Τζυρίγο ) Νί<π>; εχει πολλήν, χαί shat άρσενίχη ή 
μεγαλητερα, χαί ή μιαρότερα $ηλνχή * ο χαρπός των $h 
pat ό αυτός, χαί ονομάζεται Μυρτιλλον, μαύρος με πυ* 
γάνα εις σχήμα ήμισεληι ίχ  , σχληρας, χαι στυπτιχής 
ποιότητας εις την γεύσιν* εις την Γαλλίαν οι 'Ιατροί το 
μεταχειρίζονται πολύ, χαι χάμρχρ ελαιον, χαί συρόπια. * 
οι μυρε-^οι όμοιας* οί Γερμανοί βαψχν χυανχν χραμα , 
χοή οί 'Αγγλοι βνρσόδε^χν με τά φύλλα τής Μνρτχ , 

ΜΩΣΑΙ~Κθ'Ν, χαί χατά το Λατ/νιχόν Opus Musai- 
cum, εργον Μ χσαϊχόν, ονομάζεται ή τέχνη , χαι το τε
χνητόν τής με μιχρά, χαί πολνχροα «{,ηφίδ/α γινόμενης 
ζωγραφιάς, χαί διαφόρχ ποικιλότατος,

Ο ί 'Αρχαίοι στοχαζόμεϊοι να διαιωνίσουν χαί τά 
ζωγραφιστά, χα&ως χαί τά λαξευτά εργατών, επενόη· 
σαν νά χατασχευάζχν εις διάφορα σχήματα \ιφίδας 
εγχεχαυμενας με ποικίλα χρώματα , χαί προσαρμόζον* 
τες ταυτας εις την επιφάνειαν των τοίχων των μεγάλων 
Ν αων εζωγρ άφιζαν εικόνας'Αγίων, χαί διάφορά αλλα  ♦- 

Η άγ ια  Τοφία τής Κωνσταντινχπόλεως, χαί ό Ναο'ς 
τχ  *Ηφαιστίωνος, ό λεγόμειος παλαιά Μητρόπολης τής 
Θεαταλονίχης, χαί άλλοι σωζόμεναι παλαιο ί Έχχλησίαι, 
σωζχν τεμάχια τοιχτνν εικόνων, χαί ό πεοιερχόμενος 
ευρίσκει εις το εμβαδόν τχ Να« ^,ιφίδας με χρώματα 
εγχαυστα, χαί ανεξάλειπτα.

Κατά το παρόν κατασκευάζουν τοιαυτα ζωγραφισμα- 
τα εις τήν Ευρώπην τρίβοντες τάς χρωματισμένος λ ί-  
&χς, ως άγά&ας , σαπφείρια, και τά παρόμοια, χαί 
σπχδάζχν νά υπερβχν τχς παλαιούς εχεινχς, οί όποιοι 
μετεχειρίζοντο τον υελον εγχαίοηες, χαί χρωματίζον* 
τες τον,

Χυν&ετχν χαι από χόνιν μαρμάρων, χαι από γυ+ 
Ί^ν τά χρώματά των, στιλβωνοντεςτα μ ί  την εγχαυσιρ.

90
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Zeopj ως μεταλλιχή νπόστασιζ aorit* ευρίσχεται δε xat 
εις του χαλχου τα μεταλλεία ·

Οι ΪΙαλαιοι από του τόπου τής εύρίσεως ουτής επο
νόμαζαν 5 είδη Μαγνήτιδος* ττρ Μαγνητιχήν, της όποιας 
xat επεχρana’s τό όνομα , την Αι&ιοπιχήν, τχν Βοιαηι* 
xnvt την ’Αλεξανδρινήν, xat την Άνατολιχήν, ήτοι ’Α-
σιατιχην«

Χρήσις της Μχγνήτιδός εις την Ίατριχήν * xat ιδίωμα 
ύσιώδες τό να ίλχρ προς ε αυτήν Τον σίδηρον, εις δε τό 
εμπόριΟν εχρησίμευσε τα μέγιστα τό Μαγνήτωρα της 
Βελόνης, η οποία χλίνουσα πρός τύς πόλους ι ήτοι τόν 
Α’ρχτιχον y όταν ευρίσχεται εδωΒεν τκ μεγάλου 'Ισημε
ρινού χόχλον, xat τον Άηαρχτικόν,  jorar jiv&t εχεί&εν 
τούτον) εγινεν ό γνοίμων της Ηαυτίχής Πυξιδος, xat ό 
άλη&ής οδηγός των ναυπλύουντων *

Γνωρίσματα της χολής Μαγνήτίδος sha t η στερεότης^ 
xat η μέτρια έλαφρότης, τό ναι μήν̂  $ναι πολύ πορώ
δες, τό μελανόν, xat στιλπνόν χρώμα y η τύλάχιστον 
βα$ύ χνανουν, ύποχόχχινον *

* Ημείς αφήνον τες εις τύς Φνσιούς νά διαλέγονται , xaJ 
να μελετωσι με παραπονον, διότι δεν εβεβαιωΒησαΡ εις 
την αιτίαν της χλίσεως των μαγητωμίνωΡ σιδήρων πρός 
τούς πόλους, αρχουμε&α να ίζευρω^εν οτι γ ίνετα ι, χχ' 
Βως χαί την ελξιρ του σιδήρου, η όποια ελαττουται f 
xat χάνεται όταν χαή, ioB jiy^xa! εγχαταμείνρ πολύν 
καιρόν εις τόπον υγρόν* δια τύτο όί φυλαττοντες αυτήν 
την μεταλλιχήν λιΒον, πρίπει νά την φυλάττουν από  
τά τρία ταυ τ α « ^

Ευρίσχεται χαι λενχή Μαγνήτις, αλλ' είναι πορι ή 
χώμα προσχολλημενον εις τα μεταλλεία της Μαγνήτι- 
δος, χαι δχνεισΒεντα την δυναμιν αυτής y xal όχ ι ά- 
ληΒής Μαγνήτις ·

ΜΑΓΝΗΣΙΑ ·( Μεταλλιχή πέτρα 9 ή βώλος όμοιάζου- 
σα πολύ με τό 'Αντίμονάχον ̂  χρώματος σταχτηρύ, χαϊ 
μελανωπό, διαφερουσα από εκείνο εις τό νύ ha t άπα- 
λωτίρα , χαί αντί ακίδων εχουσα μιαρά y και στιλπνά



μερΗ* εξορυσσεται εις τό Πf & j iw W  τ»ς Ιταλίας, εις 
κομμάτια διαφόρων μ.ίχε$ων,  χα/ χ α λ »  β/χα* *> απαλό, 
στ/λζτχΜ, χα* χαθ·«ρά aVo λ ίγους , χα* χάχ*χ· Ονομά- 
ζεται παρά των Γάλλων M agala ise  ·

Χρησιμευει εις τόν Ιχχαυστιχόν , πηλοπλαστιχόν, χα/ 
ώλβψ/αχ·

ΜΑΔΙΣΜΕ'ΝΑ ΜΑΛΛί'Α , τά συναζόμενα από τά  
δέρματα των προβάτων μετά τό μάδισμα των βνρσ'όδε* 
•ψων j  χαί πωλάμενα δ*ά γέμισμα στρωμάτων ,χα* αλ- 
λα βρ^α t V̂ Eopasrxx * χάλα «χα* era* $vau μα* 
χοά,  χαλά ^ραμένα* xat χαλά τειναχμίνα από τόν 
ασβέστην · Η 'Τουρχία εχδιδει πολλά  · Ίδβ τό ytvixov 
Ayp V  ΜΑΛΛΙ'k

ΜΑΛΛΙ' όνομάζόμεν τόν τρ ίχα των προβάτων, χα/ 
όταν γναι άχόμη α^ωριστόν, χα* ολάχα*ρόχ xoi/p«*pegxox * 
χαθώ)? χωρίζεται από τό δέρμα, ονομάζεται Ποχα'ρ*, 
aV o τβί Έλλ»χ/χοι> Πάχος·

Ο* δ*α*ώφ/£οχτ#ς τά Μαλλ/α δ/ά το εμπορίαν , δ*α*- 
pax το Ποχάρ* β/ς Μαλλ* λβίτΤοχ ( Fino ) , χα* «χα* * ρά* 
χρ με τά πλευρά) καί τόν τρά^χλοχ, χαί κοιλίαν* εις 
χονδρόν , όταν αυτό ρναι τοιουτο κατά τόν τρίχα , χα#' 
5τολλά οτυμπλεχμενον* χαί εις τό Κ ω λ ό χ ο υ ρ ο ν ,  <rc/- 
νιστάμενόν εις τό όπισθεν τη προβάτχ α’χα'&αρτοχ , χαί 
των χνψων μ α λ λ ί, τό όποιον B a r f άχ (Π εριχνάμιον) 
λίχομεν Τβορχίοτ#'* τέταρτον είναι τό άποσχυβαλιζόμΟ* 
νον μετά τό χα&άρισμα, χεμάτον από χώμα,  καί άχα· 
&αρσίας, <τ£#δοχ ά^ρχατοχ* t  ̂ f

Οι Λσπανοί ομοίως χάμνουν αυτόν τόν τριχη διαίρε* 
σ ιν , επονομάζοντες αυτά πρωτύν , δεύτερον, χα* τρίτον · 

Ε*χα* χα/ άλλη διαίρεσες μαλλιών εις χουρευμενα , 
οποία είναι τά ανωτέρω, χα/ χ*ς μαδισμενα, τά αοχα- 
ζόμενα εις τόν βυρσοδεψίαν, ( Ίδε ΜΑΔΙΣΜΕ'ΝΑ ) τά ά· 
ποια oiTSpxot Βνρσοδεψιχά (Τ αβάχιχα) ,  χαί οι Ιτα
λό* Pellate, Μαδισμενα λεχασι* Τά δε xapευμίνα διαι* 
ρϋνται εις άπλυτα , τά πώλου μένα μετά τό χάρκ^α* 
χα ί ως ανωτέρω διαχωρισμα, χαί εις π λυμ ίνα , τά  β·

ποια
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ποϊα μ$τά το χούρευμα πλύνοτται εις γλυχΰ ννρδν, χαί 
μετά ταυτα πωλούνται *

"Οτ ι το Μαλλί των προβάτων είναι avayxauov βϊς 
τα ενδύματα των άν&ρωπων 9 καί άλλα παντονα %πι- 
πλα  ,  άποδειχνύεται από την χα&ημψνήν μας χρήσιν , 
χλ/ το μ η *  ρμπορίορ της Ευρώπης ης αυτό out 
τον ύφασμόν των τοσότων, * at πολυποίκιλων ρούχων9 
ταπήτων 9 ζ α ί άλλων y αλλιώς ονο^αζο^ερων.

’Εχχριτότεαα μαλλ ία  της Ύπρχιας οίνον οσα ηχρθύον
ταν άπο πρόβατα της Ευρωπαϊκής Tupx/ας » 'Η Θεσσα- 
λον/χη 9 η Άδριανόπολις, ή Δαχνα, χαί ή Κωνσταντν· 
νύπολις ήχουν τα χαλήτερα * δεύτερα οίνον τής Σμύρ· 
νης, eVo πρόβατα σύμμιχτα , τα λεγάμενα Μ ιχαλίσια 9 
χαί ήσχατα τής Ασίας 9 καν τής Ταοριχής Χερσοννήσχ , 
τα οποία χρησιμεύουν μόνον διά γέμισμα στρωμάτων 9 
ή χα ί χονίρότατον νήμα·

Τα πρόβατα χουρούονται την άνο/ξνν μετά τήν που* 
σιν των βροχών, χα/ αοτο «χα* το' καλό? μαλλί. τί* 
ρι τ» οποίου ριπομρρ ανωτρρω xeu οταρ η άνοιξές ο$ρ 
εχη πολλάς βροχάς, τά μαλλ ία  είναι χαλαρότερα α 
πό το" χώ μα , και χαλήτερα· 3ταχ δ*' jivav βροχερά. 
χαλοχ ήλελεν γναι νά χουρευλούν μετά ρ αγίαν αν τινα 
βροχήν, χ οποία ή μπορεί νά .πλύνη τά πρόβατα άρχε- 
τά ’ προσεχτέον όμως νά μή χοορευλύν μετά την βρο
χήν εις τόπας πηλώδεις, χα/ χωράφια νβόσκαπτα, αλ« 
λ’ « ς  λειβαδιό, χλοχφόρα.

Ε/ς tjj? Δαχίαν χουρεύουσι ( μάλιστα τά  μεταφερόμε- 
να ποίμνια διά τά σφαγεία τής Βασιλνυόσης)  χα/ δβν- 
«ρβχ τοχ Αυγζστον, χα/ όνομάζαν Μ/λ era το μαλλ ί 
εκείνο, το οποίον ttvav χαλαρόν, χαί λεπτόν, αλλα χοχ- 
τοχ, χα/ δώ^ρΗττοχ δ/α' χαλα ρούχα , χα$α)ς χα/ r i  
μαλλ ί ον των Αρνιών εις το πρώτον έτος, ότε χαί όρ
νια ονομάζονται·
^ΤαΜαλλ/α τής Ισπανίας 9 χαί ΤΙορτογαλλίας ύπερτε- 

ρήν ολα τά λο ιπά* μ*τά τούτα επονται τά τής Αγ
γλ ία ς , *** τρίτα είναι τα *δ(χα μα$ ·

Α/α
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Διά ra φορτω$πν τά μαλλ ί λ εις το καράβι χρβιαζον 

τα* μεγάλην προσοχήν W  να ζηραν^ύν χαλά,  προ τη 
να πατη&ουν εις τάς βάλλας , δ/δτ/ shat ύποχειμ*να 
siς το να άνά\πν, χαί να φλογοβολήσουν $ίς τά χαρά' 
β ι9 η να χάνουν το χρωμάτων χιτρινίζοντα»

Τα μαύρα μαλλ ία  εις την Ευρώπην πωλουνται sic 
την tot αν τιμήν μ $ τα χονορα* εοω ορως9 ήτοι εις την 
Ευρωπαϊκήν TapwW, πωλπνται sip υ\νΐλοτspav τιμήν, 
χα/ aVo αι/τ/Σ τα λεπτά εις τπς ύφαίνοντας τάς Κάπ· 
π α ς , at οποί at εγχρίνονται όταν ρναι άβαφοι, χα/' 3*α 
το' καστανάν χρωμάτων, χα/ δ/δτ/ δ/V xaiovrat άπά την 
μαύρην βαφην.

Τά Μαλλί πλυνόμενον h'fot ελλει^,ιν ζυγ/ου, χατα 
το -τ τδ περισσότερον, χα/ χαθαρ/£δμι«ρ αζτδ τδ πρώ
το* Ποχαρ/ 4> » 5 το/$ άκατον» Δίΰει όμως χα) άλλην 
ελλει-^ιν εως να άποπωλη&ρ οίς τάν Ευρώπην9 ιί δ- 
aro/α αναλογεί κατά τον καιρόν της πωλησεως9 χα ί ί α» 
επιμέλειαν τη άχει άπιστάτη εις τά. νοσοφυλάχια ( λα- 
ζαράτα ) , χαί τάς άπο&ηχας του .

Μ α λ λ /' Π ρ 0/2 α τ ο χ α μ » ί λ 0 ί/. 'Vi) τα όνομα·
Μ α λ λ ί  Κ α σ τ ό ρ ι  ο ν . τα τα»?
Μ.αλλ/' Κα/αδλοι/. J  τάτων»
Μ α λ λ ί  Κ τε ν ι σ μ ε  ν ο ν 9 τά πέρασμάνον άπά τά 

λανάρι , χαί έτοιμον δ/α χλωσιμον» ’Ιδί ΑΑΝΑ'ΡΙ, 
Μ α λ λ ί α  Κ ε φ α λ ή ς .  W  ΤΡΙ'ΧΑ. 
ΜΑΚΑΡΛ'ΝΙΑ, άπά Μαχαρωνος του πρώτου χατα- 

σχευαστου, ί  δ/α τ*'* ΰπόλκαν του ζυμαρικού αυτού , 
ως άζίου των μαχαρίων, ώιομασαν οι Νναπολιτάνοι τά 
γνωστόν' ζυμαρικάν9  ̂άπά χα&αράν αλεύρι , μακρύ , χα) 
ô̂ EpoV ως τάν μικρόν δάκτυλον, χαί περισσότερον, τρυ- 

πημάνον εσω&εν 9 χαί ολίγον παχύ  · ^
E/Va/ δδ χαί πλατέα Μακαρωνια, χαί μακρά , χα/' 

χατα τδ srapoV βλα αι/Υα κατασκευάζονται εις τά Τα- 
γανοόχον της *Ρωσσίαςχ χα) φόρονται εις την Κωνσταν· 
τινππολιν. Κατασκευάζονται δβ χα/' «δ», χα/ εις την 
Ε'αιΙεστάν άρχετά9 δ>α« μ 'Ιταλία ΰίν θ ίλ «  πραγματευ· 

Ton»· II, 3
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S-J τό έξης μό ημάς εις αυτό τό είδος* Τ« λεπτύτε* 
ρλ από ret Μαχαρων/α ονομάζονται Ιταλιχως Vermicel
li , ήτοι σκωλικίδια, και Τόνρχιστί Φιδίς, χα/ γίνονται 
πολλών μορφών) χαι σχημάτων * χα ί μέριζα κροκοβαφή· 
CΓλβ ανάγονται εις το είδος των Ζυμαρικών.

ΜΑΛΒΑΣΓΑ . Είδος άν&οσμίου της Κόπρα, χαι άλ
λων Nr των του * Αρχιπελάγους · χλ* τ?$ ΊΙελοπορρησου · 
IV  KPASI'.

ΜΑΝΔΗ'ΛϊΑ, βττο τ» ΛατινιΖΗ τα Χειρό μ α χ τ ρ α 9 
διότι Manus Λατινιστί το χέρι · Εις την γλωσσάν μας 
ήμπορζμεν να όνομάσωμεν Πρ ο σο -^ ι α ,  οσα χρησίμευαν 
εις το σπόγγισμα  τκ προσώπου * Ρ ι ρ ό μ α χ τ ρ α ) της 
ρινος, ήτοι μυτομάρδηλα, χαι Χ ε ι ρ ό μ α χ τ ρ α  τάς λε- 
γομενας πετζετας9 διά τά όποια ’ΐδβ' ΛΙΝΟ ΠΑΝΑ· 

Διά ΙΙροσο\ια μεταχειριζόμε&α τά κατασκευάζόμενα 
εις την Βερααιαν της Θεσσαλίας9 λευκά) καί κροκιδω- 
τ ά )  ήτοι με φλωκους9 χαι κατασκευάζονται πολλά) χαι 
εξαίρετα, καί κομμάτια από λινόπανα διάφορα της Εν* 
ρωπης^ η επίτηδες ύφασμενα εις τάς οικίας μας* 

'ΡινοααΛτρα' ύφαίνονται πολλά εις την Ευρώπην ιιε- 
ταξατά) η συμμικτα με λινάρι y η καί με βαμβάκι 9 
χαι η άραδωτά) καί τετραγωνικά ύφασμενα) η χα) τυ
πωμένα) φέρονται πλήθος εις'την ΤspxiaV) διότι ή χα- 
τάχρησις της Νικοτιανης χόνεως τά επιζητεί άναγχαίως 
διά την άδιάχοπορ ρύσιν τηςρ ινός , χαι η Γερμανίά μά 
λιστα χορηγεί ερποριχως τά περισσότερα * είναι διαφό
ρων ειδών, πλάτους) μεγίστους) χαι χρωμάτων) χαί ο* 
λα αγοράζονται) χαί πωλυντat με την δωδεκάδα συνυ- 
φασμενα 9 χαί συνεχόμενα εις ολόκληρον κομμάτι.

Χειρόμαχτρα είναι της τραπόζης τά είρημενα 9 είναι 
cs χα ί άλλα διάφορα από λινά 9 χαί βαμβακερά π  ανία 
τετραγωνιχως κομμένα 9 χαί η τυπωμένα 9 η κεντημένα 9 
η χαί ούτως ύφασμενα * όλα όμως είναι με επίπεδον 
λευκόν 9 xeti τιμωνται κατά την ποιότητα τS π  αν ία 9 την 
όποιαν ακολουθεί χαί τό κέντημα, η ζωγράφ/σμα, η 
χαί τύπωμα ·

*Από

34
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*Απο τά  Χειρόμαχτρα ταυτα ζωγράφου p en t, η xai 

τυπωνόμενα εξαίρετα εις την Κωνσταντινουπολιν επάνω 
t ic  τα χολή τέρα Μ υσυλίνια, xai επονομαζόμενα Τεστε- 
μέλ ια , η Σεβρίδες, μεταχειρίζονται at γυναίκες h a  xs- 
φαλοδεσ-μια, xai οι Τούρκοι h a  Κ α\ιΉ ρ ω τ ι a , xai 
Χειρόμαχτρα t/ς τα θρησχευτ/χά χε/ροπλυσίματά των 
(  άβ'όεστια )  * αποτελούν εμπόριον εσωτεριχόν της Βασι· 
λευουσης με̂  τα μέρη της 'Επικρατείας της, xai αυξά
νουν την χρητιν των ΙΛουσουλινίων της Ευρώπης αναγ
καίων εις την κατασκευήν των .

Τ« 'Ρινόμαχτρα της ΊνΙίας έχουν οχ ι μόνην Την υφήν 
χαλητεραν, άλλα xai το χρώμα άνεξίτήλον, xai π^οτι- 
μωνται, xai ολα τά λαμβάνοαεν τώρα W  της Αγ
γλ ίας  * είναι μετάξοβαμβαχερα , xai άνά 32 εις τό 
κομμάτι»

ΜΑΝΔΡΑΓΟ'ΡΑΣ, το παροιμοιαζόμενον υπνωτικόν των 
παλαιών μας Προγόνων „  υπό μανϊραγόρα» χαθ ίόΰει44 
ήτοι κοιμάται τόν άνεξυπνητον ,  Χόρτον με ρίζαν μεγά- 
λην ,  την οποίαν Ιιαξεοντες οι λαοπλάνοι εμπειρικό) j  β- 
πλανάσαν τούς ανθρώπους , μύθευοντες φίλτρα , ίαμα· 
τ α , xai άλλα θαυμάσια αυτόν του χόρτου· Κατά τό 
παρόν, χάρις τω φωτισμω των ανθρώπων, όξεσχεπάσθη 
αυτό -----  —·' 1 ** —*—* -—  ------ *■’*

λάΰα tvpitrxovrat ΙΛανόραγόραι ·
Μ α ν ό ρ α γ ό ρ α ς  Σ ι ν ι κ ό ς ,  τό Τενόρον Γ1ΣΣΕΤ- 

ΚΟΝ. 'W τούτο.
ΜΑ'ΝΔΡΑ, ό τόπος εις τόν όποιον άμίλγονται, xai 

χοιμωνται συναζόμενα τά ποίμνια ·
ΜΑΝΙΟ'ΧΟΝ, xai ΜΑΝΙΟ'ΧΗ. Χαμοόενόωεν της * Α

μερικής πιριχλωσμόνον, xai πολνχομβον, με ξυλον Λ- 
παλόν, xai εύθραυστον, και ρίζαν ομοίως απαλήν, και 
νγράν · Τό πρώτον έτος αετά τό φύτευμα άπορριζωνον- 
τες τόν Μανιόχον, πλυνουν τάς ρ ί ζας ,  ξυοντες τλ> 
φλοιάντου, xai τρίβοντες εις τρίπτην το υπόλοιπον, το

συν-
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συνθλίβουν (ΐζ σ τραγγ ιστ ικά , χλ/' στραγγίζουν^ *ο υ- 
ypov ολον, πξοσίχοντος νά μ» π ίγ τ ι ζωον, B/oV/ e y  
μαρία* ( ΰ  7» οποίου καί Μανιόχον καλώς ωνομάσθχ )  
άλλα *at θάνατον , ©ς φαρμάκι, προξνπ ϊ' την Be pee- 
νουσαν υπό στάσιν ό^ίνοντος^ τρωγχψ οί αυτόχθονος 9 ως 
κολλύριο» j και γρίφου* οί Αποικοι τά ά»ΰράποΙά των y 
ονομάζοντος το άζυμο* τούτο Κ α σ σ ά β α ν .

"Οτα* B# θίλησ-βί/χ χ« φυλάξου* πολύ» καιρό» , το 
καί π^ρισσόπρον, άνακατωνοντίςτο *ις ίπ ιπβ - 

$ο* τάγονον, καί γ/νοταα άλοΰρι συν^ομίνον, το οποίο» 
τριβόμβνον , χρκσιμούοι h  άμυλο» οίς ̂  οκοΐνα τά  μ ίρη , η 
xaw συμμιγνύμονον μ ϊ  τ  τκ χο/χβο oAft/px » yivorat αρ* 
τος ληροτχτος j  χα/'̂  νοστιμωτατος .

Καλίηρο» that οτα» αυτά το άλουρον άφίθγ οίς άγ- 
ytio* γομάτον μ» νορόν »ά κατααταλάξκ, χ«/ /« ξηρά*· 

e/ς τοχ Ηλιον, και αυτό otreu το αλχθος άμυλο»· 
Οιομάζοται Γαλλιστί Manior, » Manioque»

KjA^NNA, ί  θοια^τροφη τη 'Ισρακλιτικά λαά §ίς τχ» 
τοσσαρακοιταοτχ πλάνχντου φις τ»» ορχμον f το οποίο» 
*πi7i7t» ως χιών, χ πάχνη, i συνάζοτο, καί οτρω^οτο 
μοταποηίμονον ας  τά* γούσι» τος όροξοως οκοίνου τη ά· 
γνώμονας, καί άχαρίστπ λαό* άλλ’ αυτό §παυσον άφ η 
ϊκρούς ο του Ναοί ονοβίβασο το» Εβραϊκό» λαύ» %ίς 
την γην ̂  χ» οπηγγοίλοτο τ& 'Αβραάμ, Ισαάκ , Χαί Ια- 
χω β ,το ίς  Χϊατριαρχαις ·

Μ ά » » α  ωνομασθχ κατά συρωνυμία* καί το καθαρ* 
τιχο» τχς Φαρμακίμς  ̂χορμ ι, όποιΰη t'νόμισα* οί πρώτως 
αυτά γνωρίσαντος, οτι οπιπτον άπο το* Ουρανόν, ως ο- 
Xftvo τ ί  θοοπομπτο» μ ίλ ι * άλλ'αυτό κατά τύς νυν Βο· 
τανικάς tha t χυμός συμποπχγμίνος, λτυκος, η κίτρινο*· 
πός,  ζαχαρομιλαί'όχς, λυί/κονος ούχόλως οϊς τό νορόν, 
γλυκύς, χ<*/ μολωΙ*ς9 άλλ’ άνοστος »ϊς rtiv y o fo tv .

Avo τρ ορομαζομϊρο? Μ6Λ4 p* f *cu xmjw$ ( a Wr ^  
λατ ιν ικά ) Φ ρ ά ξ ο ς , BeVBpsr, συνχζοται το Μάννα $ίς 
τας %ΰω Τικίλιας πορί τον Φάρο» , χ«/ τ<ίχ
ζοντων αύτο Ίταλ£νί Ja ipu r οι α ς  Ζωματφ%9ς9 Man*

1)4
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ft a di cofpo > άποστάζόν κ αθ  εαυτό από rd depdpop 9 
οις ϋ ο β ι α σ μ ό  *6v9 M anna fo rz a ta ,  * απλώς Forza- 
tella y  συραζομίΡΰΡ τρόπο* τινά βιαστιχως με τ$ρ βντο· 
μόν τον dsvdpou, ως πολλά των χόμμεων 9 χαι εις ’Α- 
π ό τ ρ ι π τ ο ν ,  M an n a d i fronda , συναζόμενο* μβ τόν τρ;- 
βην των νεύρων τωνφνλλωρ του δ ίφ ρ ο ν , εις μέγεθος 
ιίόχκον σιταριού» Ευλόγως λοιπό* ημπορνα-ε να όνομα- 
σθρ  τό χόμμι τούτο Με λ ό ϊ ν ο ν ,  xai ha  τι]ρ μελωόη 
γευσ ίντ» , χαι dia την ταντωνυμίαν τ «  πηγάζοντος αυ
τό ΰίνΰρον ·

Το καλύτερον Marne γίνεται εις riv Καλαβρίαν, χαι' 
μάλιστα εις τό λεγόμενον *Αγ· "Αγγελος μέρος της 9 επο* 
μόρας εις τόν Σιχελίαν, αλλ’ εγχρίνέτοι τό πώλάμενον 
βις $άχρν xaSapoPj xai συναζόμενον από τό απόσταγ
μα  της εντομής τ» *«ι πρεπβι νά παρατηρη&ρ
νωπόν 9 ξηρόν 9 ελαψρόρ, λβυχοχόχχινον y xai ασύμμιχτον 
από ετερογενή9 τό di σταχτόχρνν y ίξφόες9 π α χ ύ , άνο- 
στον 9 xai ως μόλι όξυνισμενον, #Ι*α# xaXdx ptoiw διά 
κλυστηρια *

Διά του άμβυΧός εκβάλλουν από τό Μάννα , όξά- 
πνεύμα ιαματικόν εις τύς πόνϋυς τός κοιλίας y xai άλ
λο f t  άμα πνευματφόες, τό όποιον εχει όλος τάς idi0· 
ήτας  y xai εηαγείας τΰυ Μάννα ·

Είναι di χαι όνοι είδη ύγρου Μάννα, από τά όποια  
τό εν ονομάζεται Τ ε ρ ε ν ι α β ι  pop y xai εύρίσχεται εις 
την Περσίαν, xai περί τό Κάϊρον, χαι Χαλόπιόρ 9 εις δεν- 
dpop αχανθωδες παρόμοιον με τόν βάτον 9 xai τό άλλο 
συναζόμενον εις divdpa όμοια μό τόν δρυν. Ευρίσκέτοι 
xai εί^ την̂  Σάραν  ̂ χαι Τήνον τάς Νόσους, αλλ’ ολα 
αυτά είναι αναθυμιάσεις των id ίων δόνδρων περί την ά- 
νοιζιν y xai όλιγωτατον χρησιμεύουν εις την Ίατριχην * 
εις di τό Έμπόριον παντελώς ·

Μ ά ν ν α  Κ ι β ά ν ο υ 9 τό μικρό* χαθαρωτατον, xai 
στρογγυλόν δάκρυ του θυμιάματος 9 όμοιοχροον μό τό 
Μάννα. ’Idi ΘΪΜΐ'ΑΜΑ.

M aV*a Μ α σ τ ι χ ί ν η .  *1 di ΚΕ'ΔΕΟΣ.

M. A. 3?
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ΜASIAA'PA. W  ΡΡΟΧΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ.
ΜΑ'ΡΑΘΡΟΝ * Χόρτον γνωστόν ήμερον , και άγριον, 

τ» οποίου η ρίζα είναι tiovpwrlxn, χα/' » πρώτη από 
τάς πόντε B/ot/purowe? ρ/£τς, τας όποιας μεταχειρίζον
ται οι Φαρμακείς ha τας τοιαυτας πτισσάνας * τα φυλ· 
λα τα βρασμένα εις το χριθαρονερον, φερνν χάλα εις τας 
γυναίκας, καί τα μεταχειρίζονται at γαλακτοτρόφαι · 

ΜΑΡΑΘΡΟ'ΣΠΟΡΟΣ . Κόχχρς μα*ρύς ολίγον μό 
οσμήν χαλην, όμοιάζουσαν τό * Αν ίσον , χα/' pVo'*
λ̂Ε,χσχ, ζαχαρωτήν, aoxV/μος «ς τ»χ ’Ιατρικήν, χαθως 

χβ/ το * Αριοόρ , δ/α τχχ άποΐείωζιν των εσωτερικών ά
νεμων , χα/ «ς xuV ίΐιόρθωσιν μερικών καθαρτικών · Ο/ 
Ζα*αρ?4 ·0/' κατασκευάζυν ζαχαρωτά καταπότια, χαθείς 
χβι μ* rc αν ίσον, χαι 6>V«Aax e/’ς τχχ όρασιν. Γίνεται 
καί οινόπνευμα όυνατόν με αυτά εις την Νήσον 'Ρ§', /*#' 
χαλά? Ρ5τολχ>|*/χ ·

Καλός Mapa&poVoOfo; #7*0 / 
πιμόκης9 γεμάτος, μ# γεύσιν 
οι αν , χαί πρό πάτων ό χαθι 
μα , εξοίευεται πολύς εις όλην την Ευρώπην \

Μορα$ροχ €>αλάσσ ιον  y το Κρίθρον, » κοινό· 
τερον Κρίταμον, χόρτον γινόμενον εις τους άπορρωγας 
των θαλασσίωρ βράχων της Μεσογείου θαλάσσης. «λ- 
μευόμενον με ίο οξεϊδι, xcu γινόμενον καλάν ha την 
τράπεζαν , οίς το καππαρι ·

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ'ΡΙ. Ουσία σκληρά, χτβ/ λιθίασις λευ» 
χ>», χα) στιλπνή γινόμενη μέσα εις τάς κόγχους» »το# 
μεγάλα oorvpiha, η κτένια, τά οποία εμπεριέχουν ά· 
π ο ΙΟ) η 1 2  μαργαριτάρια) καί αλιευορται εις τάς θα- 
λάσσας των Ανατολικών Ίνόιων, της *Αμερικής 7 καί 
σπανίως της Μεσογείου9 και αλλαχού,

'Η άλίευσις των Μ αργαριταριων της * Ασίας γίνεται* 
ά· — Εις την Βαχρίν Νήσον κειμίνην εις τον Περσικόν 

Κόλπον ,
— Εις την Κατ/φαχ, προς τον Α'ιγιάλόν της Ευάαί* 

μονος Αραβίας άντιχρύ της Βαχρινος,
γ\

3* M A.

νέος) νποπράσινός, 8·
ζαχαρόγλυκον, χα/
*ρ*ς Λ>(/ρα χα* να



M A.

y f ·— Ε/ς την MaVape* Κωμόπολιν της Ύ απροβάνης ( 'Sit' 
λάνου)  osret/ f Jp/Vxorra/ r«  σ·τρο^>ί/λα>τίρα, χαί 
στιλπνότερα y άλλα  σπανίως μεγαλύτερα των 3 ,
Μ 4 XepATttatr ΤΟ 6V·

%, —  Ε/$ τλ παράλια της 'Ιαπωνίας* άλλ' επειδή 7$ 
*Ε&νος γούτο δεν τιμά τα πετράδια , ο*πανιωτατα 
χα ί αλιεύet τα μαργαριτάρια.

Τ»ς βα^ρ/Γβζ, *«/ Κατιφάς τα μαργαριτάρια οσα ει- 
ναι χιτρινωπά πωλούνται διά τάς Ινδίας. οπού προτι- 
μωντα* * ο/0τ/ το χρώμα τούτο οιαρχει παντοτεινα * το 
δε λευχδν9 χαι ύποχίτρινον, μελαρίζει όγλίγωρα άπδ 
τον ίδρωτα f/ς το θερμόν εκείνο κλίμα , Τα λευκά, καί 
λευκοκίτρινα πωλούνται εις την Βενδερχόγχον ? καί την 
Βασραν διά την Πιρσ ίαν9 Ύαρχίαν, χά ί'Ρω σσίαν , καί 
άποτελχν μεγα εμπόριον · *Η Κωνσταντινάπολις έκτος της 
χρήσεως της, κα ι της 'Επικρατείας f εττελλε πολλά εως 
τώρα εις την 'Ρωσσίαν * αλλά πρδ ενός έτους άπηγο- 
ρευ$η σφοδρά η είσοδος εις εκείνην την Αυτοκρατορίαν, 
χαι κινδυνεύει νά κοπγ αυτός 6 κλορος τχ εμπορίου με 
εκείνα τά μέρη παντελώς, εάν η εκεί Διοίκησις δεν ά- 
χυρωσγ τδ Δόγμα ·

Ε ις την Αμερικήν αλιεύόνται τά  Μαργαριτάρια εις τον 
μέγαν Κόλπον του Μεξικού εις πόντε διαφόρους α ίγ ια -  
λούς, ήτοι την Κουβανό αν Νήσον ,  την Μαργαρίταν, την 
Κομογότην9 τον*Αξινοπόταμον. R ivieredelaH ache , καί 
την Α γ . Μάρ&αν9 6 ο λεάκας άπεχουσαν αύτύ τού πο- 
ταμχ ,  Καλύτερα είναι της Μαργαρίτας, της Κχβάνας εί
ναι π ο λλ ά 9 α λλά  μολυβδόχροα, πελιδνά , χαί κατώτερα·

Εις την Σκωτίαν της ’Αγγλίας 9 καί ενα ποταμόν τη̂  
Βαυαρίας εύρίσκονται Μαργαριτάρια, άλλ'ολίγα y καί 
δεν η(ΛποΜυν νά εμβουν εις συγκρισιν μ ί τά Ασιατι
κά , η τά ’Αμεριχανά ·

Α λ ί ε υ μ α  τ ω ν  Μ α ρ γ α ρ ι τ ά ρ ι  ων ·

Α ίς  τα ε τν ς 9 ήτοι την άνοιξιν Μάρτιον. χαί Ά π ρ ίλ ·  
λιον 9 καί τδ φ&ινόπωρον Αύγουστον, και Σεπτέμβριον

τάς

9̂



M A.

τους μήνας, άλιεόονται τά Μαργαριτάρια , και ευτυχεί 
το αλ ίευμα» όταν ο χρόνος γναι βροχερότερος · h i  του· 
ro όνβμίζετο παρά των Αρχαίων ότι από την άστρα· 
πήν γενναται τό Μαργαριτάρι, διότι orav γινωνται πολ· 
λ α ί βροχαί , συμβαίνουν καί άστραπαί αναλογώς π$· 
ρισσότεραι ·

Πλίθος σκάφων, πλοιαρίων μ ί  δοω , η eva βυ&ι· 
στην y καί άλλους κωπηλάτας, άπαίροντα τό πρωί με 
τάς ανόμους τους άπογείους, κα ί φ&άνοντα εις Δ, εως 
12 opytjaiv βα&.υ πόλαγός, δόναν τον βυ&ιστην με σχοι
νί ον από τον βραχίονα 9 καί χρεμωσιν από τον ετερον 
πόδα 5 εως 8 οκάδων πότραν, h i  νά βυ9ισ&ρ ευ&υς, 
§χοντα μάχαιραν h a  ν αποκοπή από τάς βράχους τάς 
κογχους, καί χαλά&ι να τάς συνάζρ  ̂  επιμελείται μ ί  
ταχύτητα $ίς τό ϊργοντου9 κα ί όταν η γεμίσγ τό κα
λ ά ε ι 9 >, άποκάμρ, καί 3ίλ ε ι νά άναπηυσρ, λύει την 
πότραν από τό πόδάρ ι 9 καί κινων τό σχοινί ον 9 άνασυ· 
ρηα ι βυ&υς από τάς προσεκτικές εις τ«το συντρόφυς τα 9 
καί άναβα!vti u i  τό χάλά&ιτου* μβτά τ  ώρας πάλιν 
βυ&ίζετοι, καί άτω χ ίμ ιζ α  τό σκάφος, καί μό τούς 
φυσικός άπο&αλασσιους ανόμους μετά την μεσημβρίαν 9 
προσορμουσιν εις τον αίγ ιαλόν, όπου οι προτμόνοντβς 
έμποροι αγόραζαν 9 άφοσας th a t αναγκασμόνοι νά πω· 
λησοον τό φορτίοντων* οι δ ί ευκατάστατοι9 τό φυλάτ· 
τουν h i  λογαριασμόν των ·

Ό αγοραστός 9 η καί^ ο ίδιοκτήμων άλιευτης, θα* 
πτοντες εις τάς 8ερμάς άμμους τά όστρακά των διά νά 
σαπίσουν 9 συνάζουν κατά την τύχην των πολλά 9 η ό· 
λ ίγ α , μικρά > η μεγάλα Μαργαριτάρια, τά κοσκινίζουν 
χωρ/ζοντες τά μικρότερα, τά οποία καί σπόρον όνομάτ 
ζουν, καί τά φόρουν εις τάς άπο&ηκαςτων* τά τρυ· 
πουν, καί τά πωλουν, η εμπορεύονται,

"Σχήματα των μαρραριταρίωνλογαριάζονται τό σφαι
ρικόν, ήτοι στρογγυλόν, τό̂  άπιδοειδίς, ή ελαιοειδίς, 
καί τό ανώμαλον, άλλ*εις όλα αυξάνει τόν τιμήν τό 
χρώμα, καί η στίλπνότης, τό οποίον καί νερον όνομά·

f c
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πνύτητα των Μαργαριταρίων κατασκευάζουν κοσμητικά 
νεαά μ* την τοιαύτην χονιν, ή οποία φθείρει μάλλον 
την φρονούσαν ωραιότητα, χαι χρώμα του προσώπου 
των , άρτι να την διορ$ωσρ * χαλ χβλόχ ηδελεν ρvat vtt 
απέχουν ·

Τ« ολομ/χρ* τρυπημενα Μαργαριτάρια είναι εύ&ννά , 
χα/' χρησιμεύουν εις το κέντημα ενδυμάτων , χα/ άλλων 
γυναικείων επίπλων ·

Το όστρεον τού Μαργαριταριού , «το/ Κόγχος, χρησι
μεύει εις πολλάς ποικιλότητας τεχνητών ξύλων, τα- 
#*#/«*, γοαφείων, χ. λ. Ίδβ' ΚΟΓΧΟΣ, χα/ Πΐ'ΝΝΑ.

Λίοχορ Μ αρ^βρ/ταρ /» ,  χοσμητιχδν των γυναίων. 
Π ί ΒΙΣΜΟΤΘΟΝ ,

Μαρ^αρ/το /ρ /  Ί τευδες· Διά το εύφωνοτερον *ΡΕΤ 
ΔΟΜΑΡΓΑΡ1ΤΑΊΡΙ, καί W  τοίχο.

ΜΑΡΚΑΣΊΤΗΣ , aVo τη Marca (ατημειον) χα/' Si
tus ό τύπος, ήτοι Σημειωτοπος* ούτως ονομάζεται π α 
ρά των μεταλλουργών, η πρώτη μεταλλική ύλη , χαι 
πηγή της συμπιξεως των μετάλλων j  ώστε κατά τούτο 
άπ& το άπλουν χαι γενικόν τούτο ονομα πωλούνται οι 
τρεις οντοι τού χρυσού, τού αργύρου, χαι τού χολ** , 
περί των οποίων &ελομεν διαλάβει εις τούτο το *Αρ- 
$ρο», άφηνοντες τους Φυσιχούς, χαι Χυμιχούς νά φι~ 
λονεικούν άν ρναι Μαρκασίτης τού σιδήρου ή Μαγνήτες, 
χαι τη Κασσίτερου το φυσικόν χρυστάλλι, χαι τη μό
λυβδου ο μεταλλικός Ζίγχος,

Διαφίρουσιν οι Μαρχασιται χατά τον Ούωδουάρδον 
(  Woodward ) από η ς  Πυψτας, επειδή ήτοι είναι βώ
λοι χωρισμένοι άπδ τά  μέταλλα , ευρισκόμενοι εις τά  
μεταλλεία, χαι γφαρις άοσενίχιον* οι δε- Μαρχασιται 
εύρίσχοιται συνεχόμενοι με τά μέταλλα κείμενοι εις τάς 
χατά χά&ετον^άπορρωγας, χαι εχοντες &ειον, άντιμύ- 
ναχον, βισμού&ον, χαι άρ σενίχιον, χαι όταν εχπν π  άλ
λην μεταλλικήν ύλην επονομάζονται πτω, καί οχι πλέον 
Μαρχασιται ·

Ο Μαρκασίτης τού χρυσού εύρίσχεται, ως επ ί τά
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πολύ εις βώλους σφαιρικούς, j t a i  μιχρύς , β&ρυτάτθυς9 
χαί δνσχολοθραυστους * 6 του αργύρου σχεδόν όμοιος* 
άλλ'όλιγώτερον κόκκινος* ό δε τβ χαλκά σπανίως στρύγ* 
γύλός, η πλατύς, χαί σνχνάχις κυρτός, ανώμαλος, 
μ ίγ α ς ,  oow σφαίρα των σφαιριζόντων, χ<ζ* θραυόμενΟς 
εχει ακίδας στιλπνάς, W  ηλιοειδείς * τά δε χρώμα των, 
χιτρινον χρυσίζον * «τβς #7μμ α*χλχρβ$* βτίριος* «λ* 
λα μόλον τούτο πρεπει να φυλα^θ}ί #/$ 7oVê  £>φορ« 
iVr/̂ M n αγρότης εισχωρούσα ίυχολα εις αυτόν, 
μεταβάλλει εις χάλχαν&ον, χαί μ ί  το» χοίρον εις 
ουδόν*

Ο/ κρυσταλλώδεις Πυριται ονομάζονται to} Mtfpxtf- 
σιται* tha t δ ί χιτρινόστιλπνοι , χαι χτυπώ μονοί μ» το» 
πυροβόλο» χάλυβα, χάμνου» φωτίαν, ήτοι πυροβολούν * 
συντίθενται από θειάφ ι, χαι σίδηρον , χαι χαλκόν * μό  
τό καύσιμον γίνονται σκοτεινοί, χα/' χόχχινύι, χα/ χατα 
70 σχήμα tha t γωνιώδεις , χα&ολα τά  σχόματα τόΟ 
τετραγώνου ·

ΜΑ'ΡΜΑΡΟΝ. Π/rp* ο*χλ»ρί7ατ>», δυσχΰλολάξευτος * 
χαί στιλβουμεηι λαμπροίς παρά των λιθοξόων* τά τη* 
ρισσότίρα Ι^ηρ φλέβας, χαί χηλίδας διαφόρων χρωμά
των, χαί άλλα tha t μονσχρσχ, ήτοι λευκά, μαύρα f  
χαι παρόμοια·

Εις τό νΑρθρον Λα ξ ε υ τ ό ν  ,  είπαμεν εν άνντόμω ό· 
λ ίγ α  περί μαρμάρων, άλλ'εδώ πρεπει »ά εξηγηθώ μεν 
πλατυτέραν περί αυτών·

Λατομύνται τά  Μάρμαρα εις τά  'Ορυχτείa , Καθώς α ί 
κοινοί πετραι, χαί εις την Γαλλία» εύρηκαν τη» μεθο· 
δον να τά εκβάλλουν με τό πριόνισμα* εις άλλα μόρο 
τά χόπτνν με τάς βαρείας σφυράς, χα ί κοπίδια·

Τα μάρμαρα τ»$ Α ίγυπτου, χαί της 'Ελλάδος «ρ· 
χαιόθεν ελαβον υπόλη^/ν, χαί μας εφυλαξαν τά  θαυ
μάσια λιθοξοιχά αριστοτεχνήματα των 'Ελλήνων, ζητά· 
μένα παρά των φιλάρχαιων εις τά ερείπια της 'Ελλά
δος, της 'Ρώμες, χαί Ιταλ ίας , της Α ίγυπτου, χαί της 
Συρίας · Παρά των Παλαιών όγνωρίζοηο τά πορφυρά ,

τά
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ra  πράσινα, ο οφίτης, 6 πυρίτκς, 6 σιλχνίτης, trot 
7ο διαφανις μάρμαρο? , τα διάφορα πο ικ ίλα , ra  οποία 
Σπυρωτά , trot Γρανίτας οί^νίοι προσαγοριάουσι, τα 
λ ιυχοτατα, αβά πιρίφημα μάρμαρα της Παρόν, μ» τα 
oVo/α ιλοιξιυορτο οΐ θαυμάσιοι άνδριάντις rap  'Ελλχ- 
νων , χαι άλλα  ·

Εις τχχ Αίχυπτον άναβαίνονρις τον Ν«λορ ιυρισχο· 
μίν προς r ην Αιβυχην οχ&ηρ τόυ σαράν βαρών διαχωρι· 
ζοντων rip  Α ιθιοπίαν, άπο την άνω Αίγυπτον, χιμάτην 
άπο ιξα ίρ ιτα  Μάρμαρα οιαφόρχ ποιχιλοητος · Κιοχις «ί- 
μιπ ιλ ιχημιναι, χαι άλλα κομμάτια μαρμάρων avyxpans- 
μίρα ολ/yov ρις τα λατομάια , μάς αποδιιχνυαν οτι » 
ίφοδος των βαρβάρων xarahaxreiv ra ιζιυχιρισμώ,^ χαι 
των ωραίων τιχνών ιύρϊχιν ιχ ΐ ί  τας λατομώντας ιίς  70 
ϊργον των. Πολλοί δοξάζαν , ort ra  ιξα ίσ ια  tpya τ ϊς  
Αιχνπτη, Κολοσσοϊ, Σφίγχιςy Οββλισκοι, χα7 άλλοι 
χίορις μ ίχ ια το ι, th a t άπο μάρμαρον χυτόν μ ι διάφορα 
^ αλ/χια, trot μιχρας, χαι' πολνχράας πνριτας* αλλ’χ 
χτβχ αντχ μ τίχρχ της χ ιίσ ιω ς , χαι' ίχά&η, $ (το' β· 
ποιον χαι th a t πι&ανοίτιρον)  ιλατομουντο ουτω μ /yi· 
οποί, χαι μίτιχομίζοντο μ ί  πολνχιιρίαν , χαι' μη^ανάς 
άπο τα tip*μίνα λατομιΐα  · "Ολα τα παράλια της ’Ε- 
ρι/^ρας θαλάσσης, χαι' ποριωνυμον Σινά ορος ιχονν 
πλϊ&ος ποικίλων, χαι σχληροτάτων μαρμάρων ·

Οι Νοσηροί Λα&ίοται τ ϊς  'Ρώμης, χαι' τχς Γαλλίας 
μίταχιιρίζορται δια τούς ανδριάντας, χαι' τα'ς άναγλν· 
9άς, χαι τάλλα τχς 'Αρχιηχτονιχϊς στολίσματα , διά· 
φορά μάρμαοα τ ϊς  Ιταλίας, 'Ισπανίας, χαι τχς Γαλ
λίας, αλλα δίχ ###χ ταχ Ωαρίων την σηριάτητα, χαι' 
λαμχτρο'τχτα.

Ειδχ ταχ Ίταλιχαχ μαρμα'ραχ «ιχαι ταυτα · Cipollini 
(  χρο/αμναδχ ) ύποπράσινα μ ι φλίβας · JSaligm ( αλατα- 
δ» ) ιχοντα μίρη χρυσταλλωιιδϊ διαφανή · Portoro ( £ρν- 
σοφορα ) μ» φλίβας χρυσοιιδιϊς, χαι' το Mifehio (/κιχ* 
το'ί ) συνετόν φυσιχως άπο διάφορα χρώματα, χτοι 
πορφυρών, χμι φλίβας λιυχάς*. χαι ύποχιτρίννς·
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tstt όλιγώτβρον σχληρόρ, χαί ytvgral χ Βααανος * χα< 
author toa d~cfoiyvvv ori elvai πν&μίνα από άσφαλτον.

πη^μβρον eta τατο όταν βραχρ ro λευχον μαρμαρον μβ 
βασιλικόν ύδωρ χπριη'ζβι, ομοίως και » λίοχχ άσβεστο- 
π ίτρα της 'Ρωμαίας ̂  drew άφ&ρ πολύ βίς τον *Ηλ/ορ. 
4* Κοχχ/ρορ« Αυτοί ανήκουν κυρίως βίς το y όνος των 
διάαποωΡ) αν δβν ίζα ιpe&p μονόν το 'Ρατιτβωνιχον χοχ- 
xtvoV otayptαφόμβνόν παρά του Κβντμαννου·
5. Καστανάν βα&ι/> χτο/ A ί&όν·
6. Εταχτχροτ* Ενρίσκεται χα ί ανοιχτού , χα/ βα$ίως 
χρώματός» Χατα top ρχθ/ρτα Ktvruapvov * χα/ β/<* το 
?λδ«·£β'/μορ ( Hildesheim ) μβ' oV/u»p χαυμίνχ χίρατος. 
7· ITpaV/rop, row οποίου το παλαιόν th a t πολλά  ζχ- 
•ημίνον) Verde aatico*

Β'. Ε/ς τα Πο/χ/λα* «το/ ocra f̂ owx κηλίδας * δ/α/- 
ρόυνται δί χα/ ταοτα*
I. Είς Αβυχον μ ί  χηλίδχς,  χα/' φλίβας σταχτοχυανάς ,  
χ αλλας*  ̂  ̂ ^
2· Ε/$ Mawpop διεσπαρμίνόν μ ί  χηλίδας λβνκάς* «το/ 
φλίβας κιτρίνας, ίρυ^ράς^ χ. τ· λ* Το μααρορ χα/' λ ιw- 
χόν μάρμαρον τής 'Αφρικής καιόμβνον δίδει μ ί  το λ ε ν  
χορ) ασβέστην > χαί μ ί  το μανρον i υελον«
3. Ε/ζ Κ/τρ/fop, χα/ ’Ap^wpo^powp. 
φ  Ε/< Κόκκινον μ ί  χηλίδας, κιτρίνας» μαυρας> χ·τ·λ«
5. Ε/$ BxSoypoov ποιχίλον,
6, Είς Ετακτόχρουν μ ί  διαφόρους χηλίΰας ·
7· Ε/ς npaV/pop μ« ο/αφοροος ποικιλότητας ·
8· Ε/ς μάρμαρον Γραμμοβ/δβ'ς> Χα/' /Μβ' Ζβ>ρα$ ·

Γ'. Ε/$ τα Μαρμαρχ μβ μορφιάς ̂  οποία si ναι *
1. Το τ«$ Φλωρεντίας, βίς το οποίον χ φΐ/0ϊ$ πλαττβΐ
πόλεις, πόρνους9 όρη 9 χ. λ . ^
2. Το' τχ$ Εο·α»?» πβποιχιλμίνο» μ ί  βίκότας δένδρων f 
χηλίδας f χαί τά όμοια ·

Τ</
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Τα Μάρμαρα άκολουΆουντα την σοιράν των στοροων 

σωμάτων, καθω^ τα πβτράδ/α, καί at λοιποί πότραι, 
ουτω καί αυτά si ναι άλλα σκληρότατα y καί σπυρωτά f 
καί μόλις μ» το κσπι% όουλουόμονα * άλλα μιτρ/ως 
σκληρά9 και ονομάζονται Ευγο ν ό σ τ ο poj Nobiliora, 
και άλλα απαλά πριονιζόμονα, και τορνιυομονα, 

'ΟΚορΒαγλίβις (Baglivi) οις την πορί γονόσοως πο· 
τρων Ώραγματοίαντου άποόοίχνοι προφανέστατα, ότι τά 
Μάρμαρα γίνονται όκ νέου οις τά λατομοία ·

Διά της χυμικης άναλυσοως μανδάνομον ότι τά Μάρ
μαρα trvvTthtvrai από τά αυτά στοίχοι α μ* τός Πυρΐ- 
τας* άλλ*οποι^η όίόουν όλιγωτορον αλας πτητικόν,  καί 
πορισσοτίραν τοαφωόη,  καί άσφαλτφόη άσίαν οίνοι π$- 
ρισσότορον συγκοκραμόνα,  καί συνονωμόνα τά άτομά των % 
ha τητο λαξουονται καλήτνρα,  καί στιλβώνονται · "Εττβ- 
ται άρα νά ουρίσκωνται πορισσότορα καί καλήτορα Μάρ
μαρα οις τάς τιαφάΖας,  καί άσψαλτωόοις τάπας,  χα/ 
παραθαλασσίους 9 όποια οίνοι η Ιτα λία «

"(few τα Μάρμαρα όγουν ζωηρότορα τά χρώματα 
καί ωραιοτόρας τάς ποικιλότητας, ομοίως %} καί σκλη
ρότητας , όμογονοιαν οις την συγκρασιν, χα/ όικτικότητα 
καλητόρου στιλβωματοο , άλλο 7oVe/ «7/04 άκριβωτιρα , 
καί ζητημένα * or* δβ » φοονς παίζουσα τά συν&οτοι 
παντοοιόη, καί ποικίλα κατά την όιάφορον ύλην τά τά
πα τηςγοννίσοωςτων y όίνοιναι άμ^βολια, Ό Κυρ *Αρ* 
γυροπολίτης ( O'Atgcnville ) οις την Όρνκτολογι αν του 
μίτρα ύπίρ τά 25ο «7$*·

Τα χνριωτιρα, καί χρησιμωτορο Μάρμαρα οις τούς 
Ρίρχαίους ησαν τούτα* τό πορφυρήν, ό όφίτης, η βά· 
σανός λι&ος, ο σοληνίτης , ire/ το όιαφανίς, και τά 
όιάφοοα ποικίλαy τά όποια "Σπυρωτά (Granites) λογασιν 
οι νοοι ’Ορυκτολόγοι, καί τολουτάιον τό $αυμάσιον λ ιν  
κόν ράρμαρον της Παρόν, αττο τδ όποιον ο^ρμον τά  
σαζομονα αγάλματα, καί ανδριάντας, οργα των 'Ελλη
νικών χοίρων αρώματα %
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Β α φ α ί  των Μ α ρ μ ά ρ ω ν ,
Ο/ παλα*όηρο( Ώιριηγηταί βλόποη ις τύς παμμ^γ ι 

στούς λίγους 9 καί άλλους τοιπτυς μο» ολίγους κίονας, 
καί μη όννάμονοι νά "δώσουν λόγον οιά τ»ρ μοταχόμισίν 

9 ίοοξαζορ o n  now J f i r d  piafputpa αλλ a  re&repos 
βββαιυντις y ότι οίς τά  ̂όρη της Θηβαίος βρίσκονται ά- 
χόμι ημιπνλόκητοι τοιπτοι χίονις από τό όμοιον ποικί- 
λον μάρμαρον τό και Θηβάΐχόν λνγόμονον 9 μας κάμνουν 
να π ιοτιυσω μιν9 ότι χυτά μάρμαρα iiv  ήταν* η όό 
μιτακόμισις ίγ ίη το  παρά των Βασιλίων της τότο πο- 
λυανΒρωπω Α ίγυπτου , καί παρά των μογάλοόυνάβων9 
κα ί μβγαλυργων *Ρωμαίων ha  της πολυχβιρίας. Ή Βο- 
ζαντ/νη Ιστορία μας πληροφορνί  ̂ οτι Θίοϋοσιος ο Μίγας 
fpfptr από την Αίγυπτον τον οισότι χοίμβνον §ίς τό ίπ -  
ποίρόμιον της Κωνσταντινουπόλοως όβιλίσκον ·

9Αγνωστον οίνοι άν οι Πάλαιοί ιζουραν νά βά-\ων τά  
Μάρμαρα * κατά τόν ΪΙλίνιον Βιβ λ , λ&, Κΐφ, ά, 1£ν 
προχρονίζοται η τίχνη αυτή από  τόν καιρόν του Αυτό- 
κράτορος Κλαυό/ου * καί μόνος ό 'Ιστορικός Ζωσιμος α
πό τούς λοιπούς Ώαλαιούς άναφίριι πορί αυτής ·

Κατά τόν Κόμητα Κάϋλον ( Caylus ) ουρί&ησαν οίς την 
άνασκαπτομόνην Ήράκλοιαν της 'Ιταλίας ( Hercuieanum ) 5 
κομμάτια βαμμονα* αλλ’ αμφιβάλλω ό καλός Κόμης άν 
η βαρύ ητον κατά βά&ος 9 η οχι * hori από μορικά μό
ρα οχάλασαν τά  μοαφωαατα.  το οποίον όίν οπριπο νά 
γ ίνρ , ως δοξάζω 9̂ αν η βαφη ητον κατά βά$ος ·

Εάν η τίχνη της βαφης των Μαρμάρων η&ολον fva i 
γνωστά ιίς  οκοίνας  ̂ τούς αιώνας των μογάλων άνόρων 9 
βόβαΐΛ η&ίλαμον όχρ άνοζάλοιπτον τόν οικόνα πολλών 
από αύτύς ογγογραμμίνην οίς τά πολυχρόνια μάρμαρα f
S in  ητον^δυνατόν νά ομιλήσουν αυτόν τόν τρόπον του 

αιωνισμχ οκοίνοι οι ινίοξοι "Ελληνις 9 καί 'Ρωμαίοι, οι 
οποίοι μας άφάχαν πολλά άποδιικτικωτατα σημιία της 
άχρας ίφίσιως των $/« τό $ν τφ Κοσμώ τότγ άπα&α- 
νατισμα τ£ όνόματός των9 καί των χαρακτήρων των · 

Tom* ΙΓ· 4 Αιά
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Διά νά βά\γ τινάς τό Μάρμαρο? όίν s i vat όυ σχόλια,  
όιότι up ον το πυρωσρ, rat ανοίξουν όί πόροι του, δ/* 
χεται την βαφην, χαί τ ίν φυλάττει * αλλά τ ί  όφελος ο- 
τον την hah'fot κατά τάς φλέβας της Ονναρμόσεως τον , 
χαί όχι χατά την θέλησιν του βαφέας; ^

Δια νά βά\γ την επιφάνειαν του Μαρμάρου λέγεται 
Ζωγραφικό, άλλα Ιόν διαφέρει από την γινομενην επά· 
να *1ς τάς σανίΐας , η τοίχους ·

Διά νά βά^ρ όμας το' Μάρμαρο? χατά βάθοςf siναι 
τέχνη, η οποία όιαιανίζει την ζωγραφουμέη? εικόνα μ ί  
τρόπον άνεξάλειπτον, χαί άν 0εν χομματιασθη το Μαρ· 
μαρον strut αουνατο? να χαλάσρ * άλλ sx του srαντί ου 
slvae τόσον όυσχολος, αστό εως τάρα, μ'όλη? την επ ι
μέλειαν τάν σοφά? της Ευρώπης, άχόμη slvat εις τά  
σπάργανα. Ώλην ας εχθέσωμεν τάς τελευταίας περί αυ
τής εφευρέσεις, χφνόιάπεριέργειαν,^ αν οχ* προς όφελος.

Διά νά βαφγ το Μάρμαρο? πρέπει νά ζεσταθιI Ιιά 
νά ανοίξουν οι πόροι του, αλλά νά ζεοταθρ μετρίως, 
h on  η υπερβολή όιαλυει την σννένασίντου, must τα 
χρώματα, χαί βλάπτει την αραιότητα των.

Μετά τό ζέσταμα του Μαρμάρου, μ ίγματα όιά νά 
εμβαψιν εις αυτό τα χρώματα είναι τούτα , προς ίπ 
που, η σχυλου άναχατωμένον μ* τετραπλασίων άσβυ- 
στον ασβέστην , χαί Ισον μ ί  τό άρOj βάρος^ στάχτης, η 
μόνη στάχτη από ξυλά γινόμενη χονια άπλη ,  η χα ί οι* 
νόπνευμα, η νάματα ελαιφόη * όλα αυτά χρησιμεύουν 
χατ άλλην, η άλλην βαφήν.

Χρώματα όί εύχρηστα είναι τούτα*
Ή χοάνη λάθος αναλυμένη εις εξαπλάσιαν οινόπνευ

μ α , η υποστάθμην ουρονς, αναλυμένα εις τ ίν κοινήν 
ξυλοστάχτην, εχβλημα χρσχου, μ ί  χρώμα χοχχυμηλυ ό· 
ρομαζομένου παρά των ζωγράφων Πράσινον Χυμιχόν * 
(  Verde di Succhio) άμφότερα γίνονται εξαίοετα λυόμενα 
j t i  τό οινόπνευμα, η μ ί  τό ουρος, χαί την άσβεστο?, 
ομοίως ό ί χαί τό χιννάβαρι, χαί η χόνις της χοχχινιλ-
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Εις το οίνόπνημα ylsorrot *£α/ρτα, τό α/μα rev 

άράχορτος , χαι ηβαφη  ̂ra Καμποχι  ον) το Si αίμα τη 
Δράχοντΰξ 9ΐς Μχρν ϊ/δ« i^alptrov χρώμα άναΧΑτωμί- 
■*ο* μ * ουροο» #

*Αλλα^ δ· ypafyorrat άβάμμιχτa $ ως το xaSapairtpop 
at μα του Δραχοντής h i  το χόχχινο* Το φα/δ*, χα/ δ/« 
to χιτρινό* To vrpxtrtvov χηρ/· δ/α τδ πράσινο* το ιιόινόν 
θι/α'φΐ« η π ίσσα , xsm η τΐξίβι*$1*η ha βα&ν χρώμα.

Άπο τα ρ*χ3·ίχτα ομας αλλα οιχαι άης/τηλΑΐ) άλλα  
δ· βίς̂  τδ α ίμα  τη Δράχόντός * χαι το' χαμτηχιον μβτα- 
βαλλόμονα χα&ρμίρ<*/, ΐΡαλςιφονται ήλος πάντων.

Τά χρυσόν* χρώμα yivttat μό ααμωνιαχό* άλας , 
to* χαλχά , χάλχαν&ό* βις Ίση» ποσότητα αναχατωμι- 
*Λι χολ άποτβλ9σ&9*τα ton*.

Το' σχοτηνό» ήτοι BaSri χρώμα *7*αι ΰυσχύλαίτβρο* , 
αλλίο  προρρί&ίϊς Κόμης το άπόδηξί* ήυχολο* «Ίς τη* 
Γαλλιχη* ’Αχαδχμ/αχ, *μβά\ ας τδ, Vetal Moti, νίς 
Xtvxov μάρμαρό* χατά τα* νόλησί* των 'Αχαΰημιαχων · 
ΈΪβαλ** ας^ χοχλιάραν σώηραν ζ μίρη άσφαλτον« I* 
λαιοχ j λ#υχδχ κηρίο*) xtff ^λυχυρρι^αχ αχα #χ μ/ρος * 
χα/ ̂  f χιθ#<τας αοτιίχ «V τφβδραχ κάμινό* h i^ vi xaji 
το 9» αντϋΐζ' λ&άρy vp v  .xal * i μανρισρ ομοΰ μ *' τα 
λο ιπά ) τά  άφηχν* τ  ·ρα*# βπ§ιτα τα ηχαμ* χοή*) χαι 
τααναχάτωσ« μ ί  rtpnj&t&im h a  *ά yhoo* άλΗψή *

'Εζόστάν* μ$τά τούτα το Μαρμαροχ, δαοχ χα' /3ρα£ρ 
χιρδχ βπάνωτοΰ) χα} δ/α>ρα^ας τα γράμματα, ονοβά· 
φνισα* χα&ολο* τό βά&ός τη Μαρμάρου * τό ίδιοχ /̂* 
χβται χαι μ ί το χόχχινο» χρώμα *

'Η μ/θοδσς αυτΝ ϊχ π  Τα ονω μηγάλα προηρήματα , 
χαι' τη* τίλΜτητα) χα/ την ιυχόλ/αχ* ο ιοιος Κάΰλος 
*πΙ παρπσια των Άχαΰημιαχω» «χαμι χα/ αλλας δυ'« 
ιμβαφας οιχονα* μ/ τδχ αυ’τδχ τρόπο*« Οιχονομ* «δη· 
οΉς Τομ* 39 του 17^9

^Μ/θοδος τον *α χατασκινασ&$ υγρόν hafyttpou* lie 
τα «Wripa τ ί  Μαρμάρου, χαι aVooninfor ϊμβαφα τ ΐ  
ζωγραφιζόμινα 9ΐς τη* όπιφάνιια* .
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Το κομμ ι, » ρ»τ/ρ« α£τχ γ ίν ιτα ι μόνον $/ς tijp Nirror· 
Χ/οχ,  καί τα  χωρία τα βπιμδλπμΒνα αύτο ονομάζονται 
Μαπτιχοχονρία^ χαι .ίπβιδη » Μαβτ/χ» « ροζ Μοροζτα» 
λ « ο τ , «το/ aVx'xw « 5  το Βαονλ/χάτ Κράτος, ο/ βγχάτοι· 
tot των χωρίων όκνίνων hot φόρόλόγημα δίδαν /uoW t»V 
όχδοόλίυτιν των #/ς τχτ σνραζίν της *

'Αγοράζεται τό βιαόδημα τ3  Μα ττιχ ίό υ §ίς την K&r· 
σταντινόυπολιν, κα&ως καί ολα τα  μεταλλεία  από ε· 
fx  όποιόνδόποτε, ό οποίος εχει την εξουοιαν εις ολο» 
το ονναζόμενον, we/' το Μορο^αλι/οτ αν του *

Τον Αύγουστον i κ α ί Σεπτίμβριον μετά την Starομόν 
τη Σ χίνχ άποσταζει άττό τον κορμόν, χα/' ^οτδρ* ο*τβ- 
λίχη^  χα/' συνάζεται η μ α α τίχ η ,  χα/' δ/α$/ο*τα« μ ιτα  
ιό ν τ α  παρά τη Μ ονοπωλίου πρός της εντοπίους, χαι' 
αλλο$α**7ς άγοραστάς εις κ ιβώ τια 5 ο εως 6 ο οκάδων·

To' $αχρν* «το/ ν χάλι) Μαο*τ/χ» τιμ άτat κατά τό 4  
π^ινσότερον άπό την τιμήν τη ονναζομίνη εις κομμά· 
τ ια 9 αναγκαίας συμμ ικτα μό χ ώ μ α ,  χαι αλλα  m -  
ρο^*/ί*

Σ τιλλίτα/  χα/' ι/ς mV Ε υρώπη M aoriχ χ . χα/' *»αν· 
r /ας Τ φ / r i  3οο Κιβώτια »ίς tj?P Γ αλλίαν διά ̂  της 
Σμύρνης ̂  άλλ'επειδή uveu Μονοπωλάίον δεν ημπορεΐ νά  
OvofiatrSn άρ&ρον εμπορίου απόλυτον · άλλ' ούτε βίς τά  
βαοΊλιχα τελώ νια ,  πληροίνοι τ/λός, » φορολο^/ατ ·

Γνωρίτματα χάλης ποιόητος μαστ/χης th at το' #βχ- 
ϊρΑ» $axpu, χρυαόλευκον, χα/' μαανώμενον ολίγον, wJ 
>wji «ίς λιοχοτ χηρίον·

Χρηοιμευει η M aoriχη διά προφυλαχτικόν των οδόν- 
ταχ* « ς  την σνν& εην της βέρονίκης  ̂ κ α ί εις τός χρυ· 
σοχόυς,  ο/ οποίοι σμίγοντες αυτόν μό την Τ«ρεβιν&ι· 
vnvy κ α ί τό μόλον τη 'Ελεφαντόδοντος τό βάλλυν ύπο· 
κάτω από τούς άδάμαντας διά νά φαίνωνται λαμπρό· 
τεροι *

Μ αο*τ/ χχ  Μ α ύ ρ η ·  Προϊόν της Α ίγ υπ το υ . ϊδ ί  
ΣΧΓΝΟΣ.

Μ α α τ ί χ η  ονομάζεται, χα/' 4  Α αχχα , «το/ τ£ Λα**
χ/,
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ζι , « ί  τm V mw κολλώ ντες ο ί γρυσοχόοι τό μίταλλον ,  
7ο ζέουν η γλυφών κατ' άρεσκειαντων, ited μετά tip tv 
λειοποίησιν το άποκολλπν, xee/ μεταχειρίζονται* y in ·  
reu Is μ* την συμμίζιν 4 μερών ρητίνης πιτ&ψδους , 
τ»» οποίαν ο ί Τυρχοι Τζάμ Εαχιζ, ήτοι Μαστίχαν *Β» 
λάτης οι ομάζονσι, 2 δ» Xirp/rot/ κηρίου,^ καί I μαύρης 
π ίσσης , τα oVo/α λυόμενα εις μικρόν %τυρ, καί άνακα· 
τώτίμετα πασκαλίζονται μ* σιτισμενην κόνιν κεράμου 
ευμενής , »»ς ι</ > iw  αωμα αρκετά δεμενον, κα ί στε
ρεόν y και θερμαινόμενη «port? το χρυσόν ν , » apyt/pot/i» 
i p y c r , zee/ επάνω εις αυτήν δουλεύεται ·

ΜΑΧΑΓΡΙ, υποκοριστικόν από τη Μάχαιρα , ipj-ee· 
/k«7or σιδηρπν, . καί χαλνβωαενον από τό εν μέρος , see/ 
κοπτιχόν, χρήσιμον διά rας οικιακός υπηρεσίας, *<*/ 
«λλα , δ/e? rare χβ* πολλών σχημάτων, see/ fif* 
γεθων·

Μ α χ α ί ρ ι  r S  τ ρ α π ε ζ ί ο υ ,  τούτο κατασκεύαζε* 
τ α ι, οίς επ ί το ;τβλύ Χ&ρϊζ ακ ίδα , ήτοι.μύτην, όθεν 
κυρτόν προς τά ο π ίσ θ ια , καί πλατυστοογγυλον εις τ/χ 
άκραν, καί πωλείται συντροφευμενο» με τό πκρόνιον εις 
δωδεκάδας* κα ί επειδή εις των Τούρκων τάς τραπόζας 
είναι άχρηστον, ούτε κατασκευάζονται τούτα εις την 
Τουρκίαν, άλλα φέρονται από την Γερμανίαν τά συνη* 
θη , και από την 'Αγγλίαν ̂  τά  καλντερα, κα ί χρησι* 
μευχν εις τάς τράπεζας των 'Ελληνορρωμα/ων, οι ό
ποιοι γ ιμ ά μ εθ α ε ίς  τον τρόπον των τραπεζίων τάς Εο* 
ρωπαιπζ, καθώς καί σπάνιοι των Κατωλυκων Αρμε
νίων * *χτ/ς r## αργυρών λαβών, τάς οποίας μεταχει
ρίζονται οι πλυσιωτεροι ̂  χατασκευάζοντες^ αυτά εις τάς 
χρυσοχόπς, α ί λο ιπο ί είναι από ελεφαντόδοντας, κόρα«· 
ret, κα ί διάφορα ξυλά .

Μ α χ α ί ρ ι α  ο ί όπωρικά γίνονται καί ολόκαιρα ά· 
πό άργυρον μικρά, *&ί ολίγον κόπτυν, άλλ'η επίδει· 
ξις των πλουσίων τά μεταχειρίζεται ·

Τ ά λοιπά Μαχαίρια των τεχνιτών είναι ομοίως πο* 
λνποίηιλα κατά τόν χρείαν της τόχ η ς , ως των Τφα·

$4
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οις τχνCuvnv9 xat αυτά ωαφορων μ*γινων , xat ιιοω ν , 
aVo τα  οποία iyxpivovrat τά λεχομινα Δ α μ α α χ η -  
ρ ά 9 ως βϊς τητο τά *Αρ&ρορ ρϊπαμρρ, xat χμπορουν νά 
όνομαο&ουν haxpiTixuTspov ' Ε γ χ ο π ί δβ$.

Μ α χ α ίρ ια  μιχρά χατααχονάζονται #/ς η\ν Ευροί- 
πχρ> xat φβρόμινα παλυνται ρόά μ t μ/ατ« χ xat πολ· 
λάς λ νπ ιία ς , μ / ρλατχριον οπιοτ&ιν h a  νά χλοίουν· 
χρχημβυΗΡ αυτά οις μιχρά sp ya , ονομάζονται Τονρχι- 
χωτρρον Σογιάΰις , » Τ£«χ/α, χα/ χοτδνλομά^α/ρα οτατ 
ν χρχτίς ταρ οίνοι οις το τα χο·φ«τ χονίυλια , χτοι ypa·

uaα τα αγχλιχά μαχαίρια 9 » μαχαιράκια προχρί· 
ρορται άπο τα χαλχουόμονα βϊς την λοιπήν Ευραπκν9 
xat δι άλλα προτορχματά των 9 αλλά το ποριαπότορον 
όιά τάν χαλχτοραν βαφην τη χάλυβός των ' χ λαβχ των 
μβγάλωρ, xat χ 9χχχ, χτοι το ομποριχλόΐον 9 χλοιόμονα 
τά  μιχρά ν αύξάρΗΡ τχν τιμχντων χατά τχν υλχρ ·

Τα χονίυλομάχαιρα tup Τούρκων όιά τάν τομήν tup 
χραφιχων tup καλάμων χατατχρυάζονται οις τον τόπον, 
χat όχουν μακράν λοπίόα άπο χάλυβα ολόκληρον 9 μβ 
μαχραν , xat λοπτάν όλοφαντίνην λαβήν»

MATH, χόρτον9 χ xvptuTspop"χαμόάβνόρον^ γινόμρ· 
pop οίς τά Uapayeuop τχς Άμιριχχς, xat οις αλλας Μι* 
σημβρινάς *Επαρχίας. Μ oyaKuvst sva πό$α άπάτχνχην, 
xat οχ ιι χλόνους  ̂ λιπτύς , xat φύλλα άς της Σίνας * 
αυτό οίνοι τά Θο των ’Αμοριχουu v , xat τά αοταχοιρί· 
ζορται βράζοντοςτο, χαδως οι Σ ίνα ιτά  shxoprup· 

Συνάζονται τά φύλλα του χατά όυα τρόπους , χ χα· 
&αρά διτλαδ» φύλλα , xat τούτο ονομάζεται παρά tup 
Xάπονων Yerva Camini, ήτοι Χόρτον Καμίνπ, χ άναχα- 
τωμίνον μ ι  ξνλάρια των κλάραν του , και si vat πολύ 
xaTurspovy xat λ ιγ ιτα ι Yerva con Palos, χτοι Χόρτον 
u t  St/λα, άμφάτspa όμως χοίρον όνομα οχυν τά Ματ«, 
Mate, χαι το Slapayalov.



56 Μ Α«

Ά vch%oarip οίς αυτό οι οζοι κάτοικοι ολας τάς ονορ- 
γοίας, οσας οι Είναι οίς το  Θ ί  των,  x <ju  προσ&οην α 
κόμη οτι βαλλόμπον οίς όποιονδόποτο πότιμον νορόν9 η 
ζοστόν, axpver» τοκάμνοι άβλαπτον 9 ας γναι άζαί&αρ· 
τον 9 χ«ι ακίνητον, η βρωμιάν * ζα ί μ* αυτόν τον τρό
πον όίοιπορην ατιο το Καλοάορον ( Boenos Ayeres) δ/« 
nip Πορουν 9 πίνοντος ο9τ ι νορον άπαντησαν9 αφ* ou £*λ- 
λοοχ όλίγην ωραν το χόρτον τούτο·

*Ωστ§ δ/β τούτην την χροιάν δ/α η ίχ  ανάγκην τον 
μοταλλοίαν ( 1 W  * Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Σ  ) ,  m u '  ^  τ άς νομιζομόνας 
άλλος του ονοργοίας δον topiorztrat άνθρωπος οκοι να 
μη πίγ καδημορινως την Μ άτην τούτην* οι Sttot ύπη- 
ρίται το συμφανουν όταν μισ&οίνωνται 9 ζαί δαπονωνται 
μόγισται ποσότητος·

Οι * Αγγλοι το οφοραν οίς την Ευρώπην πατημονον οίς 
βοΐδίων άσζ*ς9 ξορον, ας αχυρον 9 ζ α ί τό μοτοχοιρίσ^η* 
σαν αντί του θ ί 9 άλλ* η ovvnSota ΰιν htoodn οίς άλ· 
λα  ftipo·

Μ Α Χ Ο Τ Γ Τ Ι .  W  * Ρ Ο Τ * Χ Ο Ν  ·
Μ Ε Λ Α 'Ν Η ,  η ζοινάτορον το μολάνι9 βαφη γραφική, 

πρώτη υλη της αυζησοως9 ζαί haiaανίσοως των τοχνων9  
ζαί όπιττημων,  ζαί άναγζαιοτάτη οίς τ ί όμπόριον * να
τά το ονομα οίνοι μολανη βαφη χρησιμουουσα οίς το 
ypJUtuov · ζαί' τναλόίτat οαωτοριζως πανταχου ζατα- 
σζουαζομόνη* οπ οιϊη ϊί οίνοι αναγκαία οίς τβίίς ομπό· 
ρνς )  καί γραφοίς αυτών9 αναγκάζομαι νά όζ&ίσω καί 
της τρόπους της συν&ίσοως ,  καί κατασκουης της ·

Α'. Αάβο 3ο ουγκιάς λουζίν κρασί ϊονα τίν9 ζα ί ζά
λον , ζα ί 6 ιιγζίας znzita μιζράν ρυτιΰωτην 9 ζ α ί άζαν- 
&αΰη ζομματιασμόνην9 ήτοι το&ραυσμίνην 9 ζα ί άζοπάνι- 
στον 9 ζα ί όμβαλο τούτα οίς φιάλην μογαλητίραν ττορί 
το τ  , % ίσ ο ι το στόμιοντης μ ί  βάρσαν9 » ζυστιν χο ί
ρου , ζαί^αφος την οίς τον *Ηλιον τ ί  &ορος9 η οίς Κορ
μόν κοιτώνα τον χοιμωνα, κινώντας αυτίν 4 9 η ποντά- 
ζις την ν,μόραν, οζτος της τολουταίας* μοτά 12 η 15 
ημόρας, οη$ ισο , ήτοι σ τ ρ ά γ γ ισ ίη ν , μ ί  ψλο'ρ π α ν ί,
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χαί «/$ ro' χαδαρδν υγρop βάλε 2 αγχίας χόνιν χαδαρα 
χαλχάνδα, χολ 2 αγχιας χδμμι αραβιχδν χαδαρον λυ· 
μΐνον εις λευκόν κρασί, χαι pwra' ι5  χμίρας εχεις β· 
ξαίρετον Μελάνην ·

/S'. Δ/α χ«ί ζάξίγς δγλίγωρα χαλχν μελάνην, λα/St 2 
φιάλας ayro το ρχδίν χρασί, βράσετο να μείνχ το χμι- 
ον * ρ7 β αγζίοες χχχίδα τεδραυσμενχν , χαι βράζων 
τας εξάφρισε την * πρδσδες χαι 2 αγχιας χαλχάνδα χα* 
δαροΰ, χαι' ι  αρχ£ιχ£ χόμμεως  ̂ χαι μετά τδ βράσι- 
μορ στράγγισε τχρ, χαί είναι εξαίρετος*

γ\ Δια να χάμχς μεταχομιστην μελάνην, λα'/Ss /αχχ 
ποσότητα χχχίδος χαί χαλχάνδα, χαμετα χόνιν εις λευ
κόν χαρτίορ , χαι' τρ/^ιτο μ> το δαχη/λβχ ow , επειτα 
yp«4* επάνω μ ί ζαδαρδν νερδν , χα/ γράμματά σου 
μελανώνονται εξαίρετα ·

Διά ρά χάμγς ευδυς μελάνην, όταν δελάσρς, λάβε 
ίο  οΰγχίας ακ ίδα, 3 ουγκιάς χάλζανδον-, 2 ουγχίας 
εην^ιρ, χαί 2 οΰγχίας χόμμι άξαβιχδν, χαι1 χαμετα 
χόνιν , χαί χατά τχρ χρε/ανσα βάλε άπδ αΰτχν εις χο· 
τνλχν με χρασί λευκόν, ανακάτωσε τα , χαί γράφε.

’Am' του χρ οσίου εις *ϊά δέρμα χλίματα μεταχειρί
ζεσαι χαι τδ νερδν, χαι' «$ τ</ -ψυχρότατα τδ οίνο* 
π νεύρα , διά χα ι*>; παγωσρ ή μελάνη̂  σα , χ oW a 
χα' ρχαι στιλπνή, χαί ύελιστερά βάλε εις ολας τάς 
συ νδ? σεις δλίγορ κρυσταλλώδες Ζαχάρι»

’Ασιατικά γενγ, οι ίδιοι Τούρκοι. χαί απλώς δ* 
σοι γράφουν μ ί κάλαμον, χαί ρχι με πτερδν, ως η
μείς , o/a$dpfr/xifx μελάνην χατασχευαζομενην με
καπνόν αλειμμάτων, *» ά'λλ&χ παγίω ν, χα/ ρ'χτ/χρδαχ 
πραγμάτων, τόν οποίον χαπρδρ άναχατωνοντες μ ί λινε- 
λαιορ | τοχ κοπάνιζαν, χαι' ζυμώνουν εως να γίνρ ζύμη 
πηχτά, η τχρ ξηροίνυν εις μικρά φύλλα, η τίν λυονν, 
χαί την Βάλλαν εις μιχράς φιάλας, χαί τίν πωλαν.

Ει$ rxx Κωνσταντινάπολιρ χατασχευάζαν μεγάλχρ πο
σότητα ξηρας, χαί υγράς. χα? τχχ πωλαν δί ολην τχρ 
Επιχράτειαρ, ως εγχριτοτεραν.

Mf-

57



58 M A.
Μ #λά*« Έ ρ υ 3- ρ , η χόχζινορ Μ*λα«, γ ίρ ιτα ι μ$ 

το Κιρράβαρι , χαί χρ\ησιμιυπ $ις τάς γραφάς, ήτοι ώ· 
φάλαια, βπιγραφάς, *«/ άλλα τοιαυτα* χαλητίρα ιινα ι 
η γιρομίρη μ ί  τ»ρ ’Ivhzip λαζζχν , τη* oxoi*» Αάλι ο! 
Ο&αμανοί $ίς τ»το λίγονσιρ xerox ζα&αράρ, uu' jumw 
λοπτοτάτηρ ·

Μ ιλ α ι ι  Σ ν μ ;τ α θ ι ιτ ιχ ^  λόγτται τ ί γραφόφ· 
pop υγρόν, xau μόνον άφαντορ, όπητα μ ί r i χρίσμα άλ
λον τίνος πράγματος  ̂ $ χαί μ ί μόνον τ ί ζ/σταμα « ς  
twV φατίαν φαινόμονον, xau άναγινασχόμινορ · 

’Όρπιμόντορ — ■—-  — άγη/ας 2
Α σβυστος άσβόστη 
Νtgor πότιμον

ι ΐ
12

Τα βράζνς βας 8 λιπτά. χαί όχρις rip ζοψον αυτάν * 
βπβιτα γραφρις, η λαμβανιις γραμμόνα μ ί λ&άργνρορ 
(Μ  ορτασάνι), βρόχας το χαρτί μίτοναν«  ζαμίν, μ / 
μαυρίζουν τά γράμματα·
^ Γ ρ φ ιτβ ί ρ» ζαμορ χρομμυον, η λτμονίου f at νουν 

αόρατα τά γράμματα* πυρορσο τ ί χαρτί οίς τηρ φο· 
τίαν, χαί φαίνονται ·

Μ βλαyj» δ/α τ»ς Τυπογράφους,  χαί τάς ίντυπωνον 
τας ιΐκόρας χαλζογραΜμίνας γίηταΛμί hapopprtxov τοο- 
5Γ07, της οποίας υγρορ f/r«# το ληίλαιον, χαί βαφη η 
τρρρβιρ&ίρχ) αλλά «V (ri«w *ρ̂ ο> οίτ» μάδημα ίμπο· 
ptnopy h i τχτο χαί όίρ f’xdfr* βίς πλάτος top χατα- 
σζνυήν της.

ΜΕ'ΛΙ, χυμός γλυχυς, χα ί χατασχ§υαζόμ*νος από  
τάς Μβλίσσας ιις  τά  αίμβλαταρ  ( χοφφινια )  * »δ ι Μ*- 
λ ισαα  uvat μ ζα  , ίντομον γνωστόν $ίς ημάς , 5τιρι της 
οποίας οι Άρχά ίο ι όμυ&ολόγουρ σχνίον πολλά h i  rip  
β α α ιλ ία , και την hoinznaiv του * β/βαιορ tipai ότι $ίς 
ίχαττορ αίμβλορ tupiarxtra* μ ιλ ισ σ α  μ ία  σφηχοιιίίς μ α - 
χρ&τβρα άπο τάς λο ιπάς, χα ί χρυσίζουσα , την οποί Of 
αχολυδάν η ί  λο ιπο ί */ς τη* #/σϊ/, ήτοι τό χάρισμα  
τωρ μαλισσάρ μ ιτά  top πολλαπλασιασμόν τωρ το χα+ 
λοχάΐρι, χαί h i  τούτο οι όχοη$ς μιλισσανας h i  νά

μ ί
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μη φυγουν at χωριζόμιναι μέλterras οίς ολόκληρο* σμή
νος { πλήθος y ί  χοπά ΐι) προσέχουν νό φονννσου* τον 
βασιλέα tu'tov οξορχόμονον από jrnv μικρόν τρύπαν του 
σ ίμ βλου , καί βάλλοντος το σωμάτου ̂  οίς τό έτοιμον 
ριον σίμβλον συνάζουν έκοί τό νέον σμήνος ·

"Οταν την ανοιξιν θοομανθρ η ατμόσφαιρα , καί αν
θίσουν τα φυτό, οκβαινουν ο ι φίλοργοι μέλισσα** κα ί 
συνάζουν βίς τνς πόΐας των τό κηρίον, κατασκονάζΗν ο- 
πανορχόμοναι ιϊς  τό σίμβλον των τός κηρίθρας,  ήτοι 
πλάκας χατό καθοτον τη σιμβλου μ ι μικρός όκταγοί- 
νους τρόπος* η χολλία* o r  ο* νό χωρουν άμφοτέρωθον 
της πλαχος , απο τας οποίας βχιι παντοτο ανα οξ ο- 
καστον σίμβλον , μό θαυμασίαν συμμετρίαν , κα ί οζορ- 
χόμιναι at μέλισσαι ροφπν μό τό* σίφωνάτων τόν γλυ
κοί αν δρόσον των ονθίων , καί οπιστρίφουσαι χιμίζουν 
τούς οίρημονους οίχίσχπςτων, κα ί αυτό οίνοι τό γλυκό 
μ ί λ ι .

Το* τρυγημα των μολισσων οίς την γίνοται
τό Φθινόπωρον μό τό φόνουμα των μολισσων την νύχτα,  
κα ί τό* ποριλαβην των Κηρηθρών * οίς την Δαχίαν ό
μως τξυπωντος άνω τό σ ίμβλον , καί οπιθίτοντος Ο
μοιον άλλο κονόν, βάλλυν χάτωθον καπνόν ̂  καί α ί μέ
λ ισσα ι αναβαίνουν οίς τό κονόν 9 άφένουσαι τό γομάτον 
οίς τόν τρυγΐίντα'* h a  Ιό τροφόν τό* χιιμωνα Vi%hv οίς 
αυτός καθ’ ημέραν οι Δάκος όλί^ας φακός καλό βρασ
μένος y καί τός τρέφνν οως την ανοιξιν* τρόπος αξιομί
μητος h a  νό μό έλαττωνωνται ο ί μολισσωνος*

ΤΙωλοιται. δέ τό Μέλι* ν μό τός Κηρέθξας,  κα ί λ ί 
γ η  at ωμόν η καθαρισμένο* 9 τό όποιον λέγοται κυρίως 
μ έ λ ι , καί οίνοι τριών οίΐων*

Α\ Τό *Ακαον ,  καί παρθένον άποστάζον άπό τός 
Κηρέθρας θομένας οίς καλάθι αραιόν οπάνω οίς σκάφην 
καθ’ ο αυτό, χωρίς συνθλι^ιν *

Β'. T o *Α xa o v y  καί μό τόν συνθλι^η^ χωρίς φω
τιάν στραγγιζόμονο* , τό όποιον hapipoiι ολίγον απο 
τό πρώτον οχοντας όλίγην μυρωδιάν κηρία * άμζόηρα

t i
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δε ft ναι Λ αt/ χ α , χαί χρήσιμα ης rnv ’Ιατρικόν, xat φα
γητά ,

Γ'* T o'  Ko t v o  ν ,  xat χαυμίνον κιτρινωπόν στραγγι- 
ζόμηνον ,  «V « χλια&*ίν μ ί ολίγον νιρον α ί χηρά&ραι η ς  
τόν φωτιάν. τ£ οποίον turpiν ίζη  ονΰπαρίχον ολίγον χη- 
ρίον, xat το βρβα&άμονον ηρόν y xat h a  τητο χατάηρον , 

’Εχτός της χατασχιυής ως άνωτίρω , διαχρIvtrat η 
πωότης τη μ ίλιτος xat από τον τόπον, βίς τόν οποίον 
y tv tra t ,  'Ο Υμηττός , ’'Ορος της 'Αττικής, χα^ως χαί η 
Γδη της Κρήτης hoi τον &υμον ( χορτον ίύβίδις ) δίδουν 
ίξα/ρετον μ ίλ ι*  xat .η Κορβιίρα της Γαλλίας σχβπομί· 
τη από  βνδβνδρολιβάννς ομοίως. Τα' παράλια^της Mod- 
ρης θαλάσσης από τόν Ποντοηράχληαν εως της Tpasri- 
ζάντος, ιχοντα χαμαιρροδίδηδρα αποτβλπν το μιθο- 
στίχον μ ίλ ι,  π§ρί τη οποία λ ίγ η  ό Ζίνοφων , xat άλ- 
λοι Α ρχαίοι,

*Η Κ ωνσταντινάπόλις λαμβάνηπανταχρ&βν από τόν 
Ε'πιχράτηαν Μ ίλι, xat κυρίως από τας Α&ήνχς, Κρή· 
την f  χαί 'Ελλάδα, χαί πολύ από τόνΔαχίαν, xat Ν»- 
συς τη *Αρ^χιπβλάγπς, ως την Οασσον, Εάμον, χ.λ.  ̂

Χρησιμ$υη τό Μίλι ης γλύκισμα φαγητών ,  χαί η ς  
τόν Ιατρικήν* οι δό Χνμιχοί ίχβάλλουν από αυτό να* 
μα, πηύμα, άλας, χαί ιλαιον διά την Φαρμακοποιίαν, 

Μϊταχομιζοναι δό τό μ ίλι ίμποριχως , η ης βαρυλ· 
λια, η νίς ασκός at γβίους γνραζομίνυς μό τόρ τρίχα 
ίξω&βν.

Εις την Ταπροβάνην (  Εηλοίνον )  Νηοον της 'Ινδίας 
ιύρίσχονται μ ίλ ισσα ι πολλών βιδών, ̂  ήτοι ω ςτάς ίδ ι- 
χάς μ α ς , α ί οποίοι χαί τρίφονται ομοίως, άλλοι μ ι- 
χρa t , χαί τυφλοί άχρηστοι, χα ί 3 foot άγριοι μβγαλή- 
ηρα ι φωλβυπσαι η ς  τούς υψηλότερους χλόνπς των δ ίν  
δρων, όπου τάς κυνηγάν οι ίντόπιοι ,  χα ί λαμβάνουν 
μ ίλ ι υγρόν, χαί καθαρό* ως τό Χόινόν νίρον,

ΜΕΛΓΛΠΤΟΝ .  Χίρτον πολύχρηστΟν ης την Φαρ· 
μαχηίαν μό τό χαμαίμηλον ηίς πτισσάνας γλυκαντι
κός, χλυττήρια, χαί διαλυτιχά καταπλάσματα.
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ΜΕ'ΛΙΣΣΑ παρονομάζεται το μελισσόχορτον , h o r t  
τριπτόμενον εις τάς χεΊρας των μελισσοτρόφων , τάς προ?· 
χαλει εις το n o r  σίμβλον εις τηr χυσιν rear.

νΕχει δι nett ίαματιχάς 'δυνάμεις εις τη? κεφαλαλ
γίαν , τας αναθυμιάσεις, καί τούς πόρους τη στομά- 
χπ * χαλόν είναι νά πινεται ζεματισμενον ας το Θό . 
Ε ^ «  ΛτθΌζ μονοπέταλον, βίς η λιβανωτίς, καί ό αμά
ραντος , xcu φύλλα μεγάλα, χαί ειίοίόη·

’Απ ο το χόρτον τούτο τό όιασταλαζόμειον Ή άμα ,  
ονομαζόμενον Nrpor Μιλ/ονυς, μ asrA®$ MrA/ove,· »λ« 
τάς αν ο» σημειωθείσας άρετάς * ίμπορικως φόρεrat πο
λύ από nip 'Ενετ/ατ εις φιάλας χυλινδρικάς μαχράς πε
ρί την πιθαμήν χολ χονδράς, δβχτνλορ,
χλι πωλυνται ως αντισπασμωδικά, xsw χαταπραΰντι- 
χά των αναθυμιάσεων.

ΜΕΛϋΤΔΕΣ, Melasse, το χατωτιρο? Ζάτχαρι ̂  » re' 
είποο χυριωτερον, η χονδρή κα ί υποκίτρινος ύποστασις 
του χαλπ Ζαχάρεως ·

ΜΕΜΒΡΑ'ΝΑ . Ίδβ ΠΕΡΓΑΜΗΝΟ'Ν.
ΜΕ'ΣΠΙΛΟΝ t δι »»δροι> , χαί ό καρπός του , γνωστόν 

εις ημάς * ro ξόλον του είναι δυνατόν καί εΰχρηστον διά 
σφήνας, καί άξονας μυλών, χ<ζ/ τροχών.

ΜΕ ι ΑΛΛΟΝ· Σώμα σκληρόν, χαί σφυρηλατον, λυο- 
μενον εις την φωτιάν,^ καί τοιαυτα είναι χρυσός, άργυ
ρος, μόλυβδος, κασσίτερος, σίδηρος, και χαλκός, εις 
τά  οποία προσθέτουν μερικοί καί τον υδράργυρον διά 
να αποπληρώσουν τον εβδομαδικόν μυστικόν αριθμόν , 
άλλ* άροικείως * κυρίως te ας προστεθρ ό λευχάργυρος ·

6ι
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*Αν α λ ο γ ί α  τ ά  β ά ρ ο υ ς  τω ν Μ ο τά λ λ ω ν*

ι  Κυβιχός της χρυσά ζυγίζω χατά το πράην ζύγι 
της Γαλλίας^ ( η  οποί* την avoir άγχ: Δρα: χόχ*. 
λόγιαν <S/ ας τό9 Γαλλία )  — 12— 2— 

χ ■ ‘—  υδράργυρου ■■ —
---------

αργοροο 
χαλχου 
σιΐηρου 
χασσνήρου

•12—2 — 25 
3— 6—  8 
7 — 3 — 30 
6—5 — 28 
5 —6—36 
5— 1— 24 
4—6— 17

rH τνχνοοργος φυσις9 Jntot » ίνσπαρασα παρά τΟυ 
tlonrn ταν απάντων 0#a $ιρμότης α ς  τά  ύλιχα όντα , 
Ser pt/r*/ ανιργος μητη^ας τά  όγχατα της υΰρογα'ου 
σφαίρας , άλλα συγχιρνωσα τάς Sιαφόοους γα ιβ ία ς  ου· 
αίας^ άποτϊλα νταντά!α μ ίτ χ λ λ α , χ*/ παντοιοτρόπως * 
h a  τντο χα! μχτν ομοια , μήτ$ της αυτής χα&χρότχ* 
τος | χαι τβλαότητος ηυρίσχονται * άλλα χατά το χλι· 
μα χα/ Wr Ιιάταξιν των γαιγϋων μβοων9 %al πητρων 9 
th a t χα* αυτά hars&etpι ίν α 9 χα&ως oi ορυχτολόγοι 
μαν^άνουσιν * c l  S# όμποροι ιύχαριστάμννοι α ς  το νά 
ιξνυρουν την τιμάν αυτών 9 xtu την ποσότητα. σηχωνΰυν 
από  όμό τό βάρος τηρισσοτίρας μηαλλολογιας 9 άφ ό
σα  απον προοιμιάζων,  χα! οσα α ς  το ίχάοττΟυ *Αρ* 
&pev διαλαμβάνονται.

Μ ί τ ά λ λ ο ν  Πρ/ γ χ ιπ ο ς  9 η Πριγχιπομίταλλον 
Princcsbeck όνομάσ^η παρά των όφήρητων ’’Αγγλων 
$ις τιμήν τά  Πρίγχιπος 'Ροβέρτου τά βνταλλιχον μ ίγ·  
μα  , από χαλχον9 χα! ζ/γχον, το όποιον Τομπάχι Τχρ- 
χ ιστ! 9 χαι ’Ορα χαλχον 'Ελληνιχωπρον λ ίγ οα ιν , χίτρΐνον9 
χα ! χρησίζον, χα/ άρμόοιον h i  πολλά ίρ γ α 9 ως^πυ· 
&0ας ,J3 ήχος ωρολογίων , άλυσας , χα! τά  τοιαυτα^ 
τά  όποια μας h 'h t ά  Ευρώπη, πλανώ ντα̂  προσωρινως 
τά όμμάτια 9 χα! ύπολαμβανόμινα χρυσά 9 άλλα μ !  
τόν χοίρον 9 χα) τόν χρησ/ν άποβάλλοντα το χρυσοΰν



Μ  Ε .

χρώμα, και φαν(γΖντα τον όγκίίμινον χαλκόν, μ» τό 
κοκκινωπόν χρώμα τον·

Μ. ότ ά λ λ ο ν  ίδιωνυμηται άχόμη και μ ίγμα  κασ- 
σ ιτίρου, καί άλλων. Ίδβ ΚΑΣΣΊΤΕΡΟΣ.

Μt τ α λ λ ικ ά  Σ υ μ β ο λ a ( Medailles) ονομάζονται τά  
ιυρισκόμννα νομίσματα π αλα ιά , καί χρησιμιυοντα ιις  
τούς φιλάρχαιους πιριίργους, ήτοι τάς ’Αρχαιολόγους β 
» τιμή τούτων συνίσταται α ς  την σπανιότατα, και αρ
χαιότατα, καί ίπίδοξον τ£ τόπου, η της μορφής , την 
οποίαν ίνιικονίζασιν * ϊχονσ ι δό ̂ πίρισσοτιραν αναγλύ
φων από τά Κοινά νομίσματα του χαιρϋμας, καί άπο- 
τ$λνν μικρόν όμπόριον* τά μ ιταλλιχά διαφίραν κατά 
την ύλην από τά λαξιυτά και ονομάζονται ταυτα 
μ ίν  *Αρχαιότκτις, Antiques, i  Kits a I s , ως t ιπον, Me- 
d a ilie s /w  AASETTO'N·

Tοιαύτα Mcree^/χα Σύμβολα ίτυπωθησαν παρά πολ
λών όπιδόξων *Ηγ$μόνων, και Βασιλόων α'ς άπόδαξιν 
μιγάλου τίνος κατορθώματος · Λουδοβίκος ΙΔ\ Βασι
λιάς των Γάλλων οτυπωσιν άρνατά , καί Αίκατβρίνα 
Β'. η Μ*γάλα Αυτοκρατόριοτα των *Ρωοσιων ομοίως *’ις 
λνυκάργυρον την σαράν των προκατόχων της Μιγάλων 
Δουκών, καί Βασιλόων, καί Αυτοκρατόρων, προσθβσα- 
σα  πολλάς διά τά  αξιόλογα συμβββηκότα της Αυτοκ
ρατορίας της , καί των βΰκλαστίρων της *Αρχιστρατήγων * 
όγω ιιδα μ ιαν συναξιν άΐιό  i8 a .

Διά τάς άριστοί ας των στρατιωτών τύπωναν οι Εν- 
ρωπάίοι Βασιλιΐς καί χαρίζυν ι ίς  τάς άρσηυορτας Μ*· 
ταλλικόν συμβολον, όγγράφοντνς τό κατόρθωμα, ό τ ι άλ
λο όπίσημον.

M ir  α λ λ ικ η  ν ύ λ η ν  ονομάζω, τό παρά των ’Ιτα- 
λογάλλων Minerale, σώμα ορυκτόν, ήτοι μότηνάνασκα* 
φην, καί όξόρυγμα όκβαλλόμβνον από την γην * διαιρά- 
μονον άσιφδως ιίς  γαιωδις, τό συηιθίμ$νον άπό διάφο
ρα j i l n  γαιων, καί ιίς  πηρφ δίς , ιμπβριίχον άλατα , 
θ*7α^ η μότάλλα, κα ί ίχοντα κοινάς ιδιότητας τάς α 
κολούθους .
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χ· *Η Μίταλλαχά, xai γενιχως όρυχτη δλη ίμπνριόχα, η 
γην, η πέτραν, η άλας, η Sit ον, η μ ίτάλλον, άνα 
οόω, η rp/a, η vat τίνναρα από τούτα τα Ufa ίν  
ταυτοί.
2. Ή 5* ,  » ν ίτ ρ α ,  ή ίμ νηρ ιίχηνά  τίνος των βίρημίνων 
νατών itvat βαροτίρα αττο τάς άπλάς γ α ια ς , χοα τη -

3. Ε*λ<γτ» Μίταλλ/*» t/λ» itvat χρωματισμένη μ* χρώ
μα  hayopmxov αττο τα απ λά  όμοαοη ·
4* Πολλά ολίγα it fa μ$τάλλιχης όλης, άφ 5 triaSovv 
ολίγον χοίρον §ις το πυρ όάν χάνουν το titoxiv βά 
ρος των»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣ.
ά. Ευρίσχονται (  λίγο ι ο πιριωνυμος Βαλλόριος, τον 

οποίον νλαβα *δβ» οδηγόν )  άλατα , Sit ον, μβταλλα, 
χαι ημ ιμ ίταλλα , χαι §ίς τάλλα Βασίλβ/α της φ νηω ς, 
αλλά  δ«» 9βλω νά ίχη ίνω  ptvixeinpa τον π ΐβ ίμ ίτ α λ -  
λιχης ύλης ορισμόν, κα ί νάυπβρβω τά όρια της 'Ορυχτι- 
χης , χαι των γαιφςων σωμάτων* βπβιοη ο ι υλαι αυτοί 
μόνοι &όλνν ίμπβριλης&ρ $ις τηΤον τον χ»φαλαιφ$η χα· 
τάλογον ·

0 .  Οι περισσότεροι άφ όσης $ως τώρα fypx^av πιρλ 
της Μνταλλιχης ύλης πιριωρίσ·&ηαταν §ίς μονήν την »χή
ναν Μέταλλα * άλλοι δι' άχόμη σνστίλλονης τον ορον, 
την όμπ$ριχλ§ΐουν β/ς τάν πιριίχοοσαν Μ/τάλλον μ$ 
S iiov, χαι άρσαίχιον, h a  νά ftti σνμπηιλάβουν τά  
παρ&ίνα ρόταλλα* ^ ίγά όά ίχηίνων τον ορον της μ*- 
ταλλιχης ύλης 9 χαι ϊξω των Μίτάλλων, την ίμπέριορί- 
ζω ιίς  τά όρυχτά, ως άνωτίρω χατά της Όρυχτολόγης·

γ ·  Τά άλατα , τά S it ον, το μ ίτάλλον, χαι τά njum 
μίταλλον αιρίσχονται xai xetSapa, xai παρ&ίνα, ήτοι 
χωρίς νά }ναι συμμιχτα μά γην, η πίτραν* jioX ov τη- 
το , νπνιάη βρίσκονται όλα §ις τά ϊγχατα της >ης, χ α ί 
συνάάνμίνα μά γον , xai π ίτραν, ποήπιι νά τα στοχα- 
ν$ωμ§ν ως συνινωμίνα μά αντάς τας όλος·
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Αιαιράντχι at μεταλλικοί υ λ α ι, ήτοι τά ορυκτά) εις 
ιτόντε yivn·

ά. Εις Γ?*, τ?$ οποίας τά άτομα th a t aovphra  , 
καί διαλύονται με το νιρόν ·

0 .  Εις Πότραν, ό οποία δβν λύει μβ τά νερόν* επει
δή τα άτομά της th a t καλά συνενωμένα) καί συνδεδε* 
μόνα .

y\ Εις "Αλατα) τά  οποία λυόμενα εις τά νερον προ· 
ξενόν ερεθισμόν εις την χεΰσιν μεταχαριζόμετα.

δ*. Εις Θεία, καί 'Ασφάλτους λυόμενα εις τά ελαιον, 
καί φλογίζοντα είς τά πυρ · 

ε· Ε ίςΜ όταλλα9 τά οποία είναι » Τελεία, λυόμενα 
είς τά πυρ, άποτβλουντα επιφάνειαν χαμπυλχν , άπο· 
στίλβοντα ς όντα βαρύτερα άπο τά  λοιπά σώματα, καί 
σφυρηλαψνμενα* »■ 'Ατελή f εχοντα τάς λοιπάς ι%ότη· 
τας , άλλ είναι άσφηρόλατα, ήτοι δεν εκτείνονται κτυ· 
ποίμεναι με τόν σφυράν, καί αντά^ λεγομεν ήμιμεταλλα· 

Άλλ' επειδή τά  άλατα , τά δ ε ιa > καί τά  μέταλλα , 
ως προείπααεν, Ανευρίσκονται σχεδόν ποτά^καδ*ρύ· 
τατα% αλλά συμμικτα μ ί  ύλην μεταλλικόν * ετι Α καί 
εάν ηδελαν ευρεδρ καδαρά ,  πρεπει άφεόκτως νά fva i 
συχχρατουμενα μ ί  πετραρ, « ytiv, όναγκάσδημεν νά 
φυλαζομεν αυτόν j r i v  τάξιν , καί δια/ρετιν Γενικότερα 
όμως είναι » έξης δια/ρεσις των ορυκτών είς τίσσαρα  , 
KTOf * t

ά. Γαίας, at οποί at είναι ουσίαι μεταλλικοί, σ υ ν  
δετοί άπά φύσει ασύνδετα μόρια , καί μό λυόμεναι μό· 
τε είς τά ελαιον, μήτε είς τά νερον, αλλά διαιρούμενοι 
απ'άλλόλων*" αυτοί ημπορουν νά λοχισδάν πρωται υ* 
λα ι των πετρών,

0 .  Πετράς y α ί οποίοι είναι σώματα στερεά, καί συ* 
νεχόμενα, με μόρια φύσει συνενωμένα^ προς άλληλα, 
ώστε δεν ημπορουν νά λυδουν είς τά ε λ μορ , » νεράν. 
άλλ’ ντε νά απαλύνουν· δερμαινόμιναι εις τά πυρ, καί 
λυόμενοι μ  όνουν όλιχωτεραι, κα ί ελαφρότεροι, καί τά 
λυδεν εχει καμπύλην την επιφάνειαν ·

Tom. II, 5 * t
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γ  · Μέταλλα, ήτοι εις την κυρίας μεταλλικήν νλην 
σν&εμενην από γην , καί ρετραν, περιε^χσας, άλας ι 
Βει ον, δ μετάλλον τέλειον, δ άτελες, ήτοι ουσίαν fin 
οιαλυομενην μήτε εις το νερόν j μήτε εις. το ελάιορ * αλ- 
λα' μόνον εις το π υρ , καί μετά τό άνάλυμα τχτο εχχν 
καμπύλην την επιφάνειαν ̂  καί βάρος ειδικόν περισσότε
ρον από την πέτραν«

δ*. Συμπηκτα, ( Concreta) καί τοιαυτα είναι τάόρυκ- 
τλ, w w μέταλλιχ» t/λχ* w οποία αφ ου χαλχαρ , αλ· 
λοιω^γ , καί διαλuSji πάλιν συνενχται $ καί σνμπηγνυ- 
ται j καί ευρίσκέτοι, οπού lev  υποτίθεται παρά των 
δοκίμων όρνκτολογων»

ΜΕΤΑ'ΕΗ, « τό META'SI, καί Έλληνικωτερόν Σ η- 
ρ ικ ό ν  "Ε ριον , τρίχα απαλή* λεπτότατη, καί στιλ- 
5γρ» προιχσα από τόν Βομβυκα, δτ4/ Μεταξοσκώληκα*.

Εις τάπρολεχ$εντα περί . ’Εμπορικής Σπχδης είπομεν 
συντόμως περί της μετακομίσεως του ΣκωληκΟς τούτου 
από την Σίναν επ ί Ίχστ/ViaVx τχ AJrtfxparepo; δ/αι δνα»

, χα/' εκτοτε ετράφη, καί s'πολλαπλασιάσ&ι 
εις την 'Ελλάδα, καί Πελοπόννησον, καί μετά την *$· 
Εκατονταετηρίδα διεϊό&η εις την Ευρώπην * ’Από τ5 Βομ- 
βυκος ονομάζονται^ Βόμβυκ^νά τα Μεταξωτά, κα&ως Ση
ρικά από των Σηρων, *Ε&νχς της Σ ίνας, ητοί των Σιιων*

Ό Βόμβυξ μεταμορφώνεται Κουμάσι ως από σπόρο f  
( τόν όποιον καλύτερα η&ελόν όιόμάσji ωόν )  &ερμάινό- 
μενον, καί αλλέως i καί οπό την μασχάλην των αν
θρώπων, ζωντανεύει * καί γινέτοι σκωληξ λενκοκίτρινος 
μεγας, καί χονδρός με μαύρο» κεφάλι, τρέφεται με συ- 
καμινόφυλλα, περί τάς ι5  ημέρας , καί άφ χ καταντά· 
&ρ ύπόκοκκινος βαλλόμενος εις κοιτώνα φύλαγμάνον α- 
πό άερα, κα ί υγρότητα, κα ί εχοντα κλάδους δένδρων  ̂
οπού άναβαίνω» αρχίζει νά κάμρ την φωλεάντου , η ο
ποία είναι τό Μετάξι, καί επονομάζεται Κοκκχλι , καί 
εφθαρμενως Κόυκκοΰλι % από του Κόκκος , καί υποκορι
στικός Κοκκύλλισρ ( κατά την παλαιάν γλώσσαν ) διά 
την στρογγυλότητά του * Αποπτύει τη» πρωτην ημέραν

αρα*



άραχρωδες Skaterμ α , χα/' mV ι£χ$ χαμ«/ ηϊ* αρ*»*' »» 
%όχχου, τχΡΜ*φβ£«$ περίτυλίσσεταί ολοχλκρος, χα/ βρ- 
χάζ ίτα ί ϊνδοθεν μζχαλυνων τό Κβχχνλλ/ώ row, χ«/ ρ«- 
τλ ίο  «μβρας , δσ*ο/ βόμβυχος tip at να φ ύλαγαν ρ ά- 
φίενταί ha pa χάμουν σπόρον * οι δε λοιποί αμέσως ε- 
•ψήνονται ί ίς  tip  κλίβανον δ/« χ« ft» τρυπήσουν το κοκ- 
χυλλιόν ι  χαί χαλάσουν την Μοταζην·

ΈττΙ/δ» δβ #/*«/ αρσενικοί, χλ/ θ̂ λυχο/̂  βόμβυχες  ̂
Οι μεταξοποιύί χνωρίζοντις τους από τό σ^ήμα τη Κοχ- 
χυλλίου ( δ/ow apowxoV ttvat αμφοτέρωθεν έπίμη- 
Χβς , τό δί θηλυκόν #τ#ρβτθίχ «*β/ στΡο^χυλον) βχλδ- 
yovat τής μίχαλητιρους άνά ΰυω 9 χαι άφήνοντις αυτός 
μκτά όλίχας ημέρας εκβαίνουν πτερωταί χρυσαλλίδες , 
όχίύοηω , χολ χενν&σαί top σπόρον των̂  αποθνήσκουν.

*0 Βόμβυξ' ttvat πολλοί ευαίσθητος y χαί ασθενής % 
δίν ώτοφ/ρα oj'pomfrje» » τλολ#}*, xsm'  πάσχα πολλά 
από τάς βροντάς y ώστε και πολλοί αποθνήσκουν» Η 
vypa αναπνοή των τρεφόντων αυτών πόλλάχ/ς top χα· 
μνει να αρρ'&;θ*τ»σ·̂  , χαί ha τητο ϊχεί χρείαν από μ$· 
χάλην προσοχήν

*Α φ* ου ζεσταθρ εις top κλίβανον, ή εις την θερμήν 
τη *Ηλιον χαΰσίν τό Κοχχυλλιον ha να άποθάνρ ό ty- 
χείμίνος 'βόμβυξ> συνάζονται τούτα, καί ή εις χοχλά- 
ζοντα λέβητα, η χαί μό χρυον νερόν ha μηχανικό τρο
χού άποτυλίσσεται ή τοίχα, » κατά την Ευρωπαϊκήν 
φράσιν διαχωρίζεταιι καί διϋλ/ζεrat, καί φαίνεται » με- 
τάξη με ολην τήν καθαρότατα της, και βίς διαφόρους 
ποιότητας κατά τον τόπον, χαί τήν χατάστασιν των 
Κοκχυλλίων «

Διάφοροι μηχαναί, ήτοι τροχοί διαφόρως κατεσκευασ- 
μόνοι that κατά τής διαφόρυς τόπους y χαί τρόπους διά 
τό έκβαλμα τής μντάζης» καί κατά τήν έκτασιν τό τρο
χού , περί τόν οποίον περιτυλίσσεται, y/vovrat μεχάλα 
καί τά χυχλίδια, χαί πωλόνται * και τητο ttvat τό ω
μόν μετάξι, καθώς άποτυλίσσεται εις όλα τής Τπρκίας 
τά μέρη, από τά όποια tyxptvovrat τά τής Ώρουσης ,
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χαί επονται τά τής Βονργαρί ας, ή ρ/ίοιοΊας, χα/ τ»$ 
IlfAô ox’fwctk , Ζαγοράς , χαί άλλων τινων μερών. Δ/ ό
λα τα εργόχειρα τής Προυσης, Καταταττ/τοοττολτώ; , 
τίς Σ^ρ/ας, χα/ τίς Μεσοποταμίας 9 χα/' τής Θεσσα
λίας εξαρχουσι τά εντόπια, χα/' αρχβη» ποσότης από 
Τη? Προύσαν στελλεται έτησιως ha την 'Ρωσσίαν 9 χαι 
από την Κύπρον ha την Ευρώπην * τα χαλΗΤ/ρα 
Πρ»τχζ «τα/ χρήσιμα ha στημόνια-, χαι ολα πωλουν- 
τα/ «’? Ιεμμάτια βίο δραχμών ζύγι επονομαζόμενο» 
Τεφες* τοί τής λοιπής Τπρζιας πωλάνται με τήν όκάν .

Τα Περο*/χα Μετάξια υπερτερουν τά λοιπά 9 χαι η 
Ϋω σσία  λαμβάνει πολλά9 χα&ως χαι η Ευρώπη hx 
της Χμυρνης ^  επονται μετά ταυτα τα 1τολικά 9 χα/' 
Σ/χελ/χα, » άκλωστα , » κλωσμένα με 2 χαι 4 τρ/- 
£ας» τα οποία Όργανσίνα (Organcins) χα/ ’Ιβρισίμιχ 
Τουρκιστί χαί Γαλλιστί όνοαάζασιν, ί  τχς *Α>. Λβο- 
χιας 9 χαί τά Γαλλικά, χα/ μ'όλα αυτά υφαίνονται9 
χαί όλος χειρωναχτΗΡται τά εξαίρετα, χαί πολυείόή με* 
τοξωτά υφαντά 9 χαί πλεχτά της Ευρώπης.

ΚαλοΓ Μετάξι είναι χαί τό λευκόν, χα/ το κίτρινο» 
όταν γναι εις τρίχα ίσην9 λεπτήν κατά την χρείαν του 
νήματος, χα/' β’λιι/θεροτ aVo μίγμα χονόρ«, χα/ α#/* 
ρο/δο&ς* δ/α ταυτα χρειάζεται προσοχή εις τό κόμβο- 
μα, οτ7» εγκύπτουν οί πολητ,at τά σκύβαλα, χα/ «$ 
ολορ τό κύκλιοι νά μη γναι ανακατωμένο?9 καί ΰυσΰιά
λυτο? * προσεκτεον προσέτι νά μη γναι βρεγμένο» * W ti 
ϊεχεται την υγρασίαν, χα/ ο/ ^ώλχτα/ σοφίζονται όιά 
νά τό κάμουν βαρύτερο?.

Το ολίγον Μετάξι τον &ερμαν τής Τήνου 9 %άμου9 
καί Ζεας9 προτιμαται από τό είρημενον της Ζαγοράς 9 
ήτοι του Εωλου, τής *Ανόρος , Καρύστου 9 καί Κρητης * 
τα μετάξια τής %υρίας φορτώνονται εις την Τρίπολιν9 
χαί Βηρυτόν 9 καί είναι μέτριος καλά· Μ» χα/ κατάλο
γος τον γενικότερων ha νά υπολόγισες την ποιότη
τά t
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tlgpT/xdc Μετάξια ha  ΧμυρΡΚς 36
Χαλεπινά -----*....... .............— 3ο
*Γ»ς Μεσσηνης ■ '■ · -* 25
Τ«ς ΪΙελοποννησν ■■■" · 2ο
Της Τριπόλεως , Της Χνρ/ας -  27
Τ ίς 'Αντιόχειας ....... . —— 2ο
Της Κνποα ■ " ι· ^ —— 25
Της Προυσης ■ ------ ■ * 3ο

Ε/δ» Μετάξ ι  ωρ *
W ,  ίτβ/ e&pd, μετάξι λίγεται τό π^λοόμενορ , 

κα&άς άποτυλισσεται από το' χοχχολλ/οχ « ς  τοχ τρό- 
ο̂χ, χλ/ κατα top τρόπον τητορ πωλχρται όλα σχεΐόν 

τα μετάξια της Τουρκίας*
*Ωμορ ( Crue, cruda ) οτοχ εκβαινει χάρις να βρατ^ρ 

τό κοκκυλλιον, η /μφ» «’ς το' £#ο·7θ'χ χιροχ, αλλ’ α- 
ποτυλισσόμενορ ξηρο'χ, χ βρεγμίνον με κρυον νερόν * τ«- 
το εχει περισσότερόν στιλπνότητα , καί χρησιμεύει μά- 
λ̂ ιστα ha ρήμα, χλ/ χλ&ττχχ ·ψ/λχς ρα?7Τ/χ«ς , oaro?οχ 
«χλ/ τό πωλόμενορ μετάξι βαμμενον t χλ/ το χλωσμε- 
ρορ Ίβρισιμι* Εις 70 ύφασμα hr χρησιμευει, ίτλχχ εις 
μόρα τά ^ιλωτιρα μεταξωτά,  χλ/' φυλάττει καλητερα 
από το βρασμέ pop την στιλπνότητά του ·

Βρασμόνον ( Cotta ) ocrox εκτυλίσσεται μό το βραστόν 
νερόν, χλ/ ί/Λ̂ ©ρ/ζή«ιχοχ μι τοχ rpô dx γίνεται χυχλ/- 
δ/Λ, χλ/ χρησιμεύει εις τα καλητβρα μεταξωτά της Εν-

 ̂ #
Δ/λ xiJ μχ âV̂ f το βρασμενον μετάξι την χλΑμγ rou 

•ποιότητα, χλ/ τχ'χ λτ/Λ̂ χοτχτλ , συμβάλλει πολύ το ρα 
βλη&ρ καλόν σμήγμα ( σαπανι) εις τό βραστόν νερόν * 
το βρασμόνον μετάξι γίνεται άπχλωτερον από τό ω/αόν, 
καί όιά τητο oi επιτηίειότεροι τεχνιται δ/χ τλ υφαίνουν 
ανακατωμένα. ’Ερ*μ. ’Εαττορ.

Ν»μΛ Organcino di Santa Lucia, » απλώς Santa Lu
cia , τοtaura είναι τά μετάξια της Ιταλ ία ς , πανίτοιμα 
h a  ι !  ύφασμα* γίνονται h

Τι*
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Τετράχλοι « , εξ  ων καλά είναι τα κλωσμένα ανά 
δνω τρ ίχ α ς , χα ί επειτα συνεν*ίμενα τά  τ/σσαρα . AwVa 
6*Vx* τα χαλ»τ?ρα, /we' τα όποια  ύφαίνονται τα  χολήτε- 
ρα μεταξωτά εις την Ιταλ ία ν , Γαλλ/αχ, χα* αλλα^»' 
κατώτερα δε , χαθας χα* τα' «0 αυτών υφάσματα , ο<τα 
εχοτ/ν κλωσμένα εν ταυτω τα 4 χλονία»

Τρίχλονχ γίτονται δ*α τα ; τρ ιχ ιάς  , χα ί αλλα  λεπτά  
υφάσματα με 2 χλον/α κλωσμένα , χα*' εν άχλωστον 
συνετά με να * ολα 5e ταυτα κλώζονται με τον τροχόν * οι 
Ιταλό* ονομάζουν τα τελευταία Piecainpana.

Στημόνια ( Sete da Trama ) όσα τυλ/σσονται επίτηδες 
δ ϊ αυτήν την χρησιρ των υφασμάτων, χα* e/ra/ το χα
λαρό*» χλονί, η τρ ίχ α  τ» μεταξιού* ή Πρόσα άφ ου 
χρατήση οσα χρειάζονται διά τα μεταξωτάτής , αρα τ̂λη- 
ρο* χα* τα; χρείας της Κωνσταντινουπόλεως·

* Ακλωστον ( Piana )  τό πωλάμενον ότως υπό  τό άπλνν  
όνομα μ ε τά ξ ι, βρασμένορ, χα ί χρησίμευαν εις τά  κεντά* 
μ α τ  λ , χαι τα ; τ οιαντας ερ γα σ ία ς ·

Κλωσμένον, μ χλβατορ, το Τ«ρχ/<77/' Ιβ ρ ισ ίμ ι, ττον 
λουμενον έτοιμον εις μιχρά χοχλίδια συγχλωστα , χαί 
χρησιμεύει διά την ραπτικήν , χα ί διά χράσπεδα ( Gran
ges )  χα* αλλα τοιαυτα σ το λ ίδ ια , χα ί πλεχτά ένδυμα* 
τ α , 6>; χειρωτια , περί σφυρί a , χα ί τά  όμο ια ·

Πολυχλωστον, το ;τολυ χλωσμενον, με το όποιον ύ· 
φαίνονται τά  τρ ίχ χ λχ , χα* οσ*α αλα γίνονται άλα (ζ α ·  
γρά  )  μετά τό ύφασμα * άμφότερα ταυτα ο ί 'Ιταλοί τά  
λέγουν Sete Tone.

Στέμφυλα , « Σκύβαλα μετάξης, βδε κατωτέρω ΜΕ- 
ΤΑΗΟΣΚΤΒΑΛΑ.

Μ ε τ ά ξ ι α  τ η ς  Γ ρ α ν ά τ α ς ,  επειδή αυτό τό Βα- 
σίλειον τό συναρμολογάμενον υπό  την ’Ισπανικήν Μοναρ
χ ία ν  εκβάλλει μετάξια ωραία εις νήμα , χα ί χλωστην,  
■χρήσιμα διά ^*λα' ΐφ^α, επονομάζονται ό τω , χα* οο*α 
άλλων μερών έχουν τοιαντην εξαίρετον ποιότητα·

Μέ τ ρχ τ^ χ ,  ( Sera concata)  τό από ολα εξαίρετον 
χλωστόν Ιβ ρ ισ ίμ ι ·

Μ#-
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Μ ε τ ά ξ ι  Λσ - ι ατ ι χό ι  (Seta Oricntale) το ό- 
νομαζομετον δίν e#r«/ *ρ>ρρ βόμβυχος, χα&άς τά λοι- 
<τα μετάξια, αλλ αύξανε* νις οενορον χαρυοι απαραλ- 
λαχτον με το βαμβαχόδενδρορ, εμπεριεχον μετάξι λευ
κόν , ΊιλοΡ, χαί ατιλπνότατορ, ευχολορ εις το χλασ— 
μ α , *«/ ‘φρόνιμον εις πολλά μεταξωτά υφάτματα της 
Σίνης, xat των ’IrWr.

Μ ε τ ά ξ ι  ’Ο ν τ ρ α χ ο δ ε ρ μ α τ ο ς  (Seta d’Qstrica) 
οι Ιταλοί μετά πολλάς δόκιμά ς εμα&ον νά χλωΟαν τηρ 
μεταξωδη το ίχ α  της π  ivs ας, ή όποια κολλά εις τάς 
πέτρας, χαι βράχους μ$ χόνδρον, xat με τρίχας συγ
κολλούμε s ας εις το όστραχόδερμά της μετά το άποχολ- 
λιψ α .

Χρειάζονται πλή$η πολλά πιννων διά νά εξαρχίσουν 
εις μ ιαν ζυγήν περιχνιμίδων πλεχτών* άλλ’ είναι χατά 
πάντα ̂ εξαίρετον, χαι υπερβαίνει όλα τά λοιπά μετά
ξια του Κόσμου · Τω ι ι5ή. «δο)ρ»3Ίί εις τον ϊΐάπαν εν 
ζευγάρι περιχλεισμειον εις μιχραν πυξίδα χαπνοχόνεως, 
χαι μ  ολην την λεπτότητά των ξφυλαττον το ποδάρι ά- 
7Τ0 τον HAfOPy χαί απο τον αέρα*

Αί πίνναι αυται ό-^αρευοιται εις πλη&ος εις την 
Τάραντον της Καλαβρίας, χαι εις τους αιγιαλούς 7ης 
Σικελίας, οπού είναι χαι εργοχειρβία τοιάτων πλεχτών 
περιχνημίδων, χαι χειροηίων. Λεξ· του ΪΙολίτου·

Πο ι ό  τη ς  Με τ α ξ/ ων ·
Ή χαλά ποιότης, χαι τά διάφορα χρώματα τά ωμά 

μεταξιού προέρχονται φυαιχά από την ποιότητα του 
βνχαρινοφυλλου, με το οποίον τρέφεται ο βόμβυξ, χαι 
την εσωτεριχόν διάταξιν τα χοκχυλλίου, ίσως δε χαι τό 
γένος του βόμβυχος.

Δί αυτά τά αίτια διαφέρει χατά τόπους » ποιότης 
των Μετάξι ων * εις την Σίναν γίνεται η λεπτότερα, άλ
λ αχα γίνεται πολλά χ̂ δρπ, xat τάτο προέρχεται από 
thV διάφορον τροφήν τα βόμβυχος, χα&ώς από την όια- 
φοράν τα χόρτου γίνεται τό καλόν, η χατωτερον γα>α,

χαί

7¥



Μ Ε.

χαί βήτυρον των^ζωωρ ^ ή παρατήρησις μας πληροφορεί 
οτι τα φύλλα τής λευκής συχαμηεας χάμνουν λεπτότι· 
pop μετάξι από τα φύλλα τής Μαύρης. Γεωφροάς εις τα. 
περί του Ζωτικού Βασιλείου.

Τα  μετάξια τής Ώεόομόντου, της 'Ιταλίας, Γαλλίας, 
χαί Ισπανίας όιαφόρονν χατά την ποιότητα, άλλα γε~ 
νιχως υπέρτερή ν τα της Τουρκίας, Π ωραίας, Ινδίας, 
χολ Σ.'νας, τά όποια ̂  ομοίως  ̂ διαφέρουν προς άλληλα, 
χαί §ίς την Ευρώπη* μόλις ευρίσχχν την ήμισεια» τιμήν * 
άλλα μ  όλον thto υπερτερήν εκείνα εις τό να ΰιαφυλά- 
ξπν περισσότερον την φυσιχήντων στιλπνότητα * όιότι η* 
χοντα απο το χλιμα τη τοπον , μ απο την φυσιν του 
βόμβυχος ευκολίαν εις τό άποτυλιγμα χάρις άνάγχηη 
τη σμήγματος, μόνον* εις την φυσιχήντων χατάστασιν, 
τά  «  ρη&ίντα Ευρωπαϊκά χάνουν την στιλπνότητα, 
χαι λαμβάνουν κάποιον πιμελήν τη σμήγματος4 h a  τη· 
το φυλάττεται ό ρη&ει ς αναλογικός π ίνας  ·

'Ο Βόμβυξ τής Σινας χάμνει πάντοτε λευκόν τό fit· 
τά ξ ι, τό όποιον γίνεται σπάνιον, καί εγχρ/νεται από 
τά  λοιπά χρώματα εις τό Ευρωπαϊκόν μετάξι * ό$εν 
χρειάζεται προσοχήν εις οσπς τρόφχν βόμβυχος νά h a - 
λόγου)/ τόν σπόρον άπό τό γόνος των λευκών, καί νά 
παρατηρήσουν μό επιμέλειαν την τροφήν των ha  νά κα- 
λητερευ&ρ τό γένος, χα ί νά μη επιφορτίζεται με τό 
χομμωόες σμήγμα εις τό άποτυλιγμα του, χαί νά φυ· 
λάττη την στιλπνότητά τόυ * Έφημ· Εμπορ* Νοεμ· 
βρίου ιγδο ,

Μ ηχανή  0 ιά  τό * Ε χτ υ λ ι γ μ α  τής  Με τ ά ξ η ς ·

Ό  Κυρ Ουαλχάνσων ( Vaucanson ) άναγνωσας τω 1749 
εις τήν Βασιλικήν ’Ακαδημίαν λόγο* περί νέας μηχανής 
h a  τό εχτυλιγμα των χοχχυλλιων, εχαμεν αυτάς τάς 
παρατηρήσεις* ότι είναι όηλαόή άναγχαιον νά ίχτυλ ί- 
γ&νται χωριστά τά χοχχυλλια χατά την χαταστασιντων 
εις την λεπτότητα τής τριχός, χαί όιά νά φυλαχδ} ή

η



Ιιαλ» π  ο torn ς του χαλού μεταξιού * χαϊ διότι τλ ^ιλω* 
τατη  χρειάζονται βραστόν τό νερόν διά νά διαλυ&γ τό 
μεταξοσχύβαλον εύχόλα^ χαϊ ρά μη χόπτηται ή λεπτή  
τρ ίχα*  Τλ όλιχωτερον φ λ α  , άποτυλίσσονται χα ϊ μό 
ολιγωτερον θερμόν νερόν, xati επομένως έξέ&ετο το αχέ· 
hop της άχολου&Η μηχανής, μ» την οποίαν έπαγχέλλε- 
τ at νά διορ&ωσρ την αμελή απροσεξίαν των μεταξουρ- 
y a p , nroi των επ ιστατώ ν , χα ϊ εργατών τη έχτνλίγμα- 
τος των μετάξι ων*

*Αβάξ (B anco) ξύλινος μαχρύς 4  5  πόδας* χ α ϊ
π λατύς  2 έως 2 - f ,  ϋ-φχλος δβ 2  πόδας έμπροσθεν, χα ϊ 
3  j  οπισ&εν * έχει̂  εις παράλληλον ξύλον εμ ύ’ροσ&εν δύω 
σύρματα  σιδηρά άπέχοντα άλλήλων 6 δαχτ. χ«/' όπι- 
σ$ερ τροχόν δύω ποδων διαμέτρου, εϊς τον οποίον τυ- 
λ ίσσ ετα ι Το ρετάλι περιστρεφόμενον από λαβήν έξω τη 
άβαχος χειμενην f χα ϊ ήρμοσμένην εις τον άξονα τού 
τροχού

Βάλλεται ο άβαξ πλησίον εϊςμετάλλινον σχύφον ωοει
δή έππε&ειμένον εις χαμίνιον · χα ϊ γεμάτον νερόν , οππ 
βάλλονται τά  χοχχύλλιαy xat έχτυλίσσονται at άχραϊ
τών 9 at οποί at άνά 4 * r  5 y ν C η χαϊ περισσοτεραί 
διαπερωμεναι είς την^τρυπαν τη σύρματος ποοσαρμόζον- 
τα ι εις τροχόν* ομοίως δ» χαϊ εϊς τάλλο σύρμα*

Τ α δύω νήματα αυτά  τυλίσσονται χωριστά διά τού 
οδηγητηρίου* τούτο δ ϊ είναι λεπτόν σιδκρούν σύρμα , 4  
δάχτυλα μακρύ* τού οποίου » μ ία  άχρα είναι χριχέλ- 
λ ιον , δεχόμενον το νήμα* ομοίως δ a xat άλλο σύρμα 
παρόμοιον 6  δάχτυλα y χα ϊ ταύτα  άπέχοντα* ο δε χα
ράν περιστρέφεται οριζοντιχως με τον άξονα τη τροχύ* 

Δ ιά νά στραγγίσρ  το νερόν από τάς τρίχας τού με
ταξιού  , βάλλετα ι ό άβαξ 3  πόδας, χ α ϊ έπέχεινα * μΑ- 
χράν από τό σχύφον* το δδ' όδηγητήριον πρός τον τρο
χόν y χαϊ χινουνται χατ αναλογίαν των 2 5  πρός τά  3 5  » 
μετρουμένης της περιστροφής των y επειδή χινύντα»
άπο μ ία ν χαϊ την αυτήν λαβήν*

JMETASOSKT'BAAA ( Strazzi di Seta ) χαϊ Γαλλι*
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σ τ ί  Bourres, ονομάζονται τά μόνοντα μετά το εκτυλιγ, 
μα  του μεταξιού ακάθαρτα σκύβαλα , καί πωλούνταε 
«/3ννωτατα, στξλλόμερα εις τόν Βυρωπην διά χονδρόν 
στυππείον υποκάτω εις τα ύφαινόμενα, η κοντού μένα 
αν$η διαφόρων χονδρων μεταξωτών, και χρυσούφάντων* 
εις mV Προύσαν συνάζονται, κα ί βαλλόμενα φις μεγά· 
λας βάλλας άποστελλοιται ·

Μεταξωτά ονομάζονται όλα τά υφάσματα από αυτόν 
την ύλην, ως ο ι Γαζαι, ’Α τλάζια, καί άλλα παντόϊα, 
και πο ικ ίλα , περί των όποιων' λεγομεν κα& έκαστον · 

Τα Μεταξωτά φ λ α  υφάσματα ονομάζονται γενικώς 
παρά των Γάλλων Taffetas, τά  οποία διαιρούνται εις 
ταβίνια  ( χαρόΰες ) ατλάζια , νιμεδες ( τζάν φέσια ) , 
κα ί άλλα ολα ολομέταξα, και στιλβωμένα·

Βάφονται τά μεταξωτά τούτα εις ολα τά είδη των 
χρωμάτων, καί λαμβάνουν διάφοοα ονόματα από τούς 
τόπους της κατασκευής των, δηλαδη τη ΑπγδάνΗ ( Αιών ) 
της Φλωρεντίας, της Μεσσήνης, κ· λ· καί η μεγαλητί- 
ρα χρησίς των είναι εις τά καλοκαιρινά ενδύματα των 
γυναικών, κα ί μερικών αιώρων διά ύπενδυμα των χλαι· 
νων ( τζουβεδων ) καί αλλα έπ ιπλα ·

Διά νά yivovv καλά καί εύμορφα χρειάζονται τάτρ ία  
τούτα μετάξι, νερόν, καί φωτιά, ήτοι τό μετάξι νά γ· 
ναι τό λεπτότερον, καί νξαιρετωτερον, καί καλά δπλευ- 
μόνον από τούς ύφαντάς * τό νερον ογ ι μόνον νά δβθρ 
με επιτηδειότητα , καί όλ/yov, αλλά καί φυσικά νά γ- 
ναι αρμόδιον* διότι ολα τά νερά δίν ε^ουν τάς αύτάς 
ποιότητας, καί ή φωτία, την οποίαν πέραν επάνο&εν τη 
βρεγμένου μεταξωτού διά νά τό στεγνώσουν, εχει καί 
αυτή τρόππς επιτηδειότητος ίδιας εις μερικός κατασκευα- 
στάς διά νά προξενρ χαλητεραν ποιότητα·

'Η ύφασία αυτή εφευρό&η πρώτον εις τό Αουγδουνον 
της Γαλλίας από τόν Ό κτάυιον Mai ον, ό οποίος δυσα· 
ρέστου μένος οτι δεν ημπορούσε νά τελειοποίησή την τ ι-  
χιην είς τά τοιαύτα υφαντά, εκοιμή&η λέγουν περιλυ· 
πος , καί ωνειρευ'&η ότι ό μασούσε μετάξι, καί πτυον
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τά ςτο  εϊδι νά ρρχι στιλπνότερον, χαι ύάλιστερόν, ’Εξυ- 
πνησαζ λοιπόν, xau πραγματιχως $χτ8λβ<τ&ς το όνει-
fOF,# fl$f T«V Βχβαηρ 6ΡΤδλη* 0&8Ρ εσολλογίΐσθη ό
τ ι ά· α.710 την συνθλι\ιν του μασσηματος. β .  άπό το 
ιξώδες βρέξιμο? του σιέλου y χαι «Vo την θερμότα
τα του στόματος εγινεν· ’'ϊίπραξε λοιπόν αυτά τούτα 
διά τ?ς σ^θλ/·φ^ς, νερπ, χαι φωτιάς y χαι άπετέλεσε 
την στιλπνότατα των μεταξωτών τη · διωρθωσε την χλο* 
νιζομενην ύπόλη\ίντου , έπλούτισε , χαι έδωχβν όνομα 
μέγα h a  την τέχνη?του εις τό Αουγδουνον,

Ο τρόπος του στίλβωματος είναι απλούς, διότι ολί
γον διαφέρει από top εργαλειόν του υφαντήριου· ήτοι 
ουω αντί a εντελως χυλιροριχα βαλμένα χατ αντίκρυ, το 
μεν $9 έχει τυλιγμένο» τό μεταξωτό? , χαϊ εις top άξο- 
νατού βάρος από 8ο περίπου όχάδας * εις δ*' τό άλ
λο ευρισχεταί δεμένα χ αχρα του υφάσματος, χαι ό α- 
ξων ουτος περιστρεφόμενος, συνάζει τό άποτυλισσόμενον 
από τό πρώτον άντίον, τρίβωντάςτο επάνω με ωας 
χονδράς από ρου̂ ορ, χαι εχωντας υπό χάτω άρθρα- 
χιάν μό πυρ άνάλογον μό τό βρέξιμο? τη μεταξωτού * 
τα μαύρα μεταξωτά βρέχονται με Ζύθον διπλπν, χαϊ 
λεμονόζωμον* τά δό λοιπά χρώματα με νερόν χολοχυν- 
θης διασταλαγμερον εις άμβυχα (  λαμβυχον) 
ι .  Ό Χάρες είναι τό χονδρότερο? από τά τοιαυτα με
ταξωτά , χαι στιλβωμένο? με χυματισμοός διά τό άνα· 
βοχατάβασμα τη χυλινδριχου άντίονj εις τό οποίον τυ- 
λίσσεται εις τό μηχανιχόν στιλβωτήριο? , χαϊ επιβαρύ
νεται μ^ σανίδα όμαλωτάτην επιφορτισμένη? υπέρογκα 
βάρη, ώστε η πολλά συνθλι-^ις να δωση τό στίλβω- 
μα  περισσότερον. *Η μηχανά αυτή ονομάζεται Γαλλιστί 
Oalendre, χαι περί της χατά πλάτος καταγραφής αυτής 
άνάγνωσον τό Αεξ/χόν του Κυρ Χαβαρη εις την λέξιν 
τούτην *

Ε ις την Κωνσταντίνουπολιν είνα ι εν μετά προνομίου 
τοιητο Ζτιλβωτήριον, χαι ονομάζεται Τουρχιστί Μεγχε- 
?Η ι άπό του Ιίαχανή  .

Η
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*Η Μtathfrd της Σ/χιλίας ζάμνα τχς ΖαλϋτίρΗς XcL· 

ρ/δις, ήτοι Ταβ/pta, zat zotponpop Μιταξωτορ Κύμα* 
Tpdtty PaniiUs bombycinus undulatus * της Γαλλίας «/·> 
psu λ(7Γτστρρορ«
2. — T<J Ατλαζάζί i t  rat όλ/yop λττττόηρορ«
3. — Τ3 Τ£«χ φ/σν άζομιί λβπτόηρορ ·
4· — Ο Ν/μ«ς tiatn  λιτότατος·

Το πλάτος ζαί μϋζος τ&ρ μ$ταξο*τωρ τόόταρ ύφαα* 
μάτων ό$ρ MOU το Λυτό , cure */$ ολα τα μ*ρ9, cur* 
*αι «$  αυτα ΐρχόχαρδϊα το ϊΰιορ παιτοτβ.

ΜΕΤΑΕΟΒΑΜΒΑΚΕΡΟ'Ν , τημπεζίρι (^ ν ο τ α ν ιμ ·  
Vi )  βαμβάκι ζάρί Πtpatariy το πανί ν φαί m a t  $ίς τη* 
TovpzfaPy zat lltpcriap l i  νποζάμισ-α y ta t ζατ ο]top  
yipfTot ίξαίρβτορ* η Καροτταρτιρουπόλις πωλώ αττο τβ? 
ΤΌΐαοτα, ζα ί ολομέταξα y ζα ί μ$ταξολιρά ha  τπς to· 
ζαταοτατωτέρας της Έπιχραπίας · ολα vooXhptou μέ rd 
ζομμάτι, χαι έξαρζχρ h a  $υω υττοχάμ/αα , ζα&βος ζ α ί 
τα h trti·

MEXOAKANO'N, ρ7{* ζα^αρτιχη λ ς υ ζ /5α- 
ρ?7β , αροατη ας rnr y  so trip, ’l i t  ΣΚΑΜΜ-ΩΝΓΑ.

ΜΗΔΙΚΑ' ΜίΓΛΑ ι 'ΕλλίΜζάηρορ τά Αψορια, ζ α ί 
tit in/ ·

ΜΗ~ΛΟΝ7 ovtoptzbp yruarbr, *α/ πολυβϋίς γιρέμβ- 
pop rip αροιξιρ, το οποίορ zat αί&υς zrpt<πα ρχ (payea* 

zat τό tyStrovapop y hapzoop it ολον top χαμοί* 
pay Zara tJp hatpopir της ζαλλιιρ^αας, zai τη ζλί* 
ματος, Ttvoprat ϊοος 4° t*8£«r μηλα^ ζοζζν^ηλα W 

ιοο· έμβαίνα ας τ& ζαδημβριρορ taaTtpizor ίαπό* 
ρtor y ας τα λοιποί τοιαυτα ovotpiza * η ϊπββρμίςτου 
αϊαδίάζα ζαχομένη ίξαίρχτα*

ΜΗΛΟ'ΖΠΜΟΣ, #/*«/ ο ρν$βϊς Όπωρόζαμος» /δβ 
τοοτο, *«ι' Ktbpor* yfperat It μέ τά ζόπάνιαμα, χ«ι 
CTpayyurtta τtop Μήλαρ, άφηναρταςτα χα βράατπρ, β»$

ζρασ ί ·
Καλό? ι/;α/ το ζίτριρορ y ζαί' χροα/ζορ * νροτιματαί 

το ’Αγγλιχορ f ζαί μβτα τητο άζολουδα το Νόρματά
ΖΟΡ»



Ν αγκι'νον , από Ναγχίν» τχς Τίόλεως, συνώνυ
μ έ  μενον πανί της %ίνχς βαμβαχερόν* ’Ιδί ΠΑΝΙ'· 

ΝΑ'ΜΑ, ονομάζω διαστελλων αυτό από το χοινόν 
Ν«ρόν , διά νά μ* συμπίνω  εις το ελάττωμα των Ευ- 
ρωπαϊχων γλωσσών, εις τάς οποίας άδιαχρίτως συνω- 
νυμειται το διασταλαζόμενον υγρόν, χαί το συντι&εμενον 
από διάφορα πράγματα, χατά το οποίον ητον καλόν νά 
όνομάσωμεν Οίνόναμα, το άπλάν ραχ ί, Eau*de-Vie, χαί 
Acqua Vita , χαί Οινόπνευμα τό Esprit de V in, xai 
Spirito di Vino*

Χρησιμευυσι γενιχως τά νάματα , ν να παυσνν τχν 
ϋι^αν χοονιχωτερον απο το απλυν vepov, » να ευχολυ- 
vhv τά έργα των τεχνιτών , χαί των χειρωναχτων, $ 
τόλος πάντων h a  ιατρικά, χαί άν&οσμχτιχά , 

Ο ίν ό ν α μ α ,  νάμα πνευματώδες, χαί φλογιστικόν δια- 
σταλαζόμενον άπο τον οίνον, χτοι κρασ ί, χαί τά στόμ* 
φύλα τχς σταφυλής h a  του άμβυχος * τό δε οινόπνευμα 
διασταλαζόμενον αποδίδει τό οινόπνευμα, χαί τητο πά 
λιν άμβυχιζόμενον αποδίδει τό λεγόμενον Δ ιορ& ωμό
νον Ο ιν ό π ν ε υ μ α  ( rectifie ) τ» οποία γνώρισμα αναμ
φίβολον είναι τό νά βλχδρ εις χοτυλην, με όλιγχς χόκ- 
χας πυρίτιδας, χαί άναπτόμενον άφ α χαρ ολον τό Οι
νόπνευμα ν άνά^ρ χαί χ πυριτις * χ χοινχ γλωσσά 
λ ίγ η  τό πρώτον άπλως ραχ ί, τό δε δεύτερον ραχί με- 
τεχβαλμενον,

Ύο Οίνόναμα χρησιμεύει δ/* χοινόν ποτόν εις όλα τά 
Ενθτ» , χα ί όπου είναι αμπελώνες γίνεται άναλογιχως 
πολύ* χ χαλχτΗ ποιότχς συνίσταται εις τχν χα&αρο- 
τχτα, τό πνεύμα, χαί τχν χαλχν γευσιν * χρησιμεύει 
χαί εις τχν Ίατριχχν, ως δυναμωτιχον των νεύρων, χαί 
εις πολλάς τεχνας, μάλιστα τχν Βαπτικόν,

A# Νόσοι, χαί τά παράλια της Μεσόγεια δάλάσσης 
εχοντες πολλάς αμπελώνας, χάμνυν χαί πολύ οίνόνα-

μ*>
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μ α , χαι είς πολλά μ*ρν, χαΒως εις την Χίον τό Βια· 
στάλαζα» οινόπνευμα εξαιρετον ·

Μβ το Οίιόναμα συνετπμενον, χαι ΒιασταλαζόμενΟΡ 
γίνονται τά λεγόμερα 'Ροΰε'λα/α, ήτοι Rosoli, ί  Βήτχαΐ 
χατα το Βλάχιχον, καί λαμβάνπχ τό όνομα τήςσυνε* 
ναμόνχς ύλης , οπού προση Θετοί ζα ί πολύ ζάχαρι * 
ίδ» τά  συνεΘίστερα, επονομαζόμενα Οίνόναμα, 'PeW* 
λβυορ, η Barxa .

του Αν ίσ ο υ . τκ Μαραθρ»* Ένλοίλόης.
τ»ς Ά)4*λ4χ*ς · τκ ΆρχευΘπ · τίς *Αμβρας · 
τ» Κινναμωμα · τ» Κ/τρκ · τλ>ρ Poiroy * ^
τκ Κορ/α̂ δρ». τ» Μορ/0φ&λλν « τκ Μ τ̂χβχαρφ/κ^

χαι τη Καφ» «

ΝΑ'ΜΑΤΑ χρήσιμα εις τνν Ίατριχήν είναι τά αχό-' 
λου&α .

Ν ά μ α  Μι λ ισσοχόρη * Ίδ* ΜΕ'ΛΙΣΣΑ ·
■■■' ■ - — Της Βασίλισσας της Ονγχαρίας « *W ΑΡ 

BANilTl'S.
»' — Τη Θυμουβ

• Το Άυτοχρατοριχόν β
■ ■■ ' Τό Ονλωτιχόν (  Vulneraire ) τό οποί ον ζα ί

Καταπελτιχόν ( d* Arqubwade ) λήγεται · 
■■ ■■■■ Το Στνπηχόν*
----------- Της Χμυρης *
■ ■ ■■- —" Τής Κελτιχής Ναρδν« ’Ιδί ΑΑΒΑ'ΝΔΑ #

A Vo ΟϋτΛ όλα σοντί&ενται μ ί  τό οινόπνευμα · Λα) 
αλλα μ$ τ ο αττλνρ vtpor*

Νά μ α τ α  εύάΒη είναι τά άχόλόυ&αε τό ’Αν&όνερύρf  
τό τη Μυριοφόλλν, τής ΝάρΒη 9 τής Νάφ&ας9 τό Ρο· 
Βόστ ay μα 9 χαι όσα τοιαυτα* Ιδί τά ιΒια Άρθρα β 

Ά σ η μ ό ν ε ρ ο ν ,  W  ΒΑΧΙΛΙΚΟ'Ν βΤΔΠΡ* 
Έ λ α φ ό ν α μ α ,  Ίδ* *ΕΛΑΦΟΓ *
Θβρ t α χ ό  ν α  μ α »  ’Ιδ* ΘΗΡΙΑΚΗ'#

Ναρ*



Ναργ χ ε λ ε ς .  'til·ΦΙΑΛΟΣΤ'ΡΙΓΚ. 
Ναβδ/*χι©ρ,»Ναρδ/>*ι. 'Μ  ΟΠΩΡΟ'ΖΩΜΟΣ. 
ΝΑΡΔΟΣ, 5 'Ζτάχυς Ναρδ» (SpicaNardi) ^ορ- 

top αττο τα στχχυοψόρα, όνομαζόμενον Να'-ρδος Ί ρ δ ι- 
Jt it. μ οποία tha t xat εγχριτοτίρα, βλαστάνησα t ic  την 
Σοριαρ · η ριζατης εκτείνεται εις την >μρ χαι e/ς tup 
επιφάνειαν άναόίόει στάχεις οσον ο όάχτυλος μ αχ ρους , 
χαι χονδρής, υπομελανας , xat τραχείς , χαι τριχω- 
δι/ς , xat ας τό μίσον καλάμι μαχρυ* ας την οτ/ρθβ- 
σ/ρ της θχρ/αχης χρησιμεύουν οι στάχεις, χαι μροι τπ- 
χροι f/ς τι}ρ γευσιν, χαι μ ι βαρείαν , χαι ανοστον 
οσμήν ·

ΒλααταΡί/ ο/ς τα'ς ηΑλπεις ι» Κολτιχι) Νάρδος, ιιδος 
Βαλρρ/αρχς , χα/ χ δριιτις, »τβι βηνωόης, αλλ’ άμφότε- 
pat a  pat σχεδόν άχρηστοι.

Νάρδος Κ ρ λτ ι χ η ,  η Ααβάνόα, xat Ιδ* »χ*7· 
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ' · Ή τέχνη  ̂ τη ρα' κατασκευάζει τινάς 

τάς Ναίς, ήτοι χαράβια , xat Ν α υ π η γ ε ί o v y η Νβω- 
ριορ, ό τόπος y α ς  top οποίο» γίνεται μ χατααχβοη · 

ΝΑΤ'Σ, το Κοράκι γενικώς , xat ίόιαιτίρως τδ τρι- 
κάτάρτον με χαρίσματα · ’ίδι ΚΑΡΑ'ΒΙ * αλλ’ ·57«δη 
δ^ι μδρορ δια τ»ρ μετακόμισήν των πραγματειών πρε· 
πει να γνωρίζωνται aVo τ»ς ρμττδρ»̂  τα χαράβια  ̂
άλλα καί δ/α τ»ρ γίνομε νην παρ αυτών ayopdv , xat 
πωλησιν χαραβιων, είναι χαι αυτά εν από τά εμπο* 
ριχά αρθρα, χαι πολλοί αττδ αοτδς χατασχευάζαν δ/a? 
λογαριασμόν των, π  ρίπον είναι νά είπωμεν ολίγα χαί 
περί των Ναυπηγείων , δια ρ<δ μη παραπονεθην οσοι 
έμποροι αγαπάν νά ναυπηγωσιν , ή ρα αγόραζαν χαρα- 
/δια, άφήνοντες εις μέρος τά βασιλικά Ναυπηγεία · 

ΝΑΤΠΗΓΕΓΑ ’ΕΜΠΟΡΙΚΑ' ονομάζω της λιμένας , 
οπού ε%ουν την ελευθερίαν οί έμποροι , χαι' ραυχλη- 
ροι ρα' εσχαρωνην , χαι' ρα χατασχευάζαν χαράβια·

Ε/ς top Δηναβιν, χαι' εις τον Νίστρον ουτιχοβόρεια 
παράλια τα Εΰζείνα Ιϊόντου δια τ»ρ ττολλη? ξυλικήν , 
κα? τα w’$wa α/δηρα 9 π ίσσαν y χαι' σχοινί α ναύτη·

γην-
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N A.

γϋνται ευθυνά καράβια., αλλά έχπν ουω ελαττώματα * 
ά· όιοτι τα ξυλατων είναι ευκολόσηπτα , καθώς ολα 
της 'Ρω σσίας, καί Δαχίας, καί όιότΐ $ξ α ιτίας των 
ολίγων, ητοι ριχων νερών των είρημένων ποταμών τα 
κατασκεύαζαν χωρίς στήθος, ήτοι λότχας, καί όίν άν- 
τέχην εις την πλ αγίαν των άνεμων β ία ν ·

Εις τά ανατολικά παραλία τη  Πόντου, καθώς καί 
εις τό Κίτρος η ξυλική είναι^ καλά , τά Ημερομίσθια 
των εργατών εις τά Ναυπηγεία ευθυνά, καί ̂  ή άλλη 
ΰλη ήμπόρεί νά μεταχομισθρ ευχόλα από τά αντίπεραν 
Ρ'ωσσιχά παράλια * χρειάζεται όμως ναυπηγός ξένος, 
κα ί επιτήδειος ·

Οι έ παινεμένοι 'Ύόριωται, καί Σπετζιωται ναυτοί τη 
χαΐρϋμας, και οι Ψαριανοί, κα ί α&οι τινες Ρησιωται ευ- 
δοχιμησαντες εις την ν άοπλοί αν, ναυπκγπν εις την ιδίαν 
των πατρίδα, μεγάλα ελαφρά, καί ταχύτατα καράβια, 
μεταχομιζοντες την ύλην από τά χαλητερα μέρη 4

Εις την Νέάπόλιν της Ιτα λ ία ς , καί εις άλλα μέ· 
ρ η τούτης της χερσόνησο , ως ΊΕνετίαν , *ΡαγΟζαν , 
Ύριεστιον, καί Γένουαν, ναυπηγυνΤαι καλά σκάφη φορ
τηγά , καί εγκρίνονται από τάς Ναυχλήρας , ως στε
ρεά, καί χωρητικά φορτίο* δεν εχυν όμως jrn v  ταχύτη
τα των είρημένων τη  Αρχιπέλαγος * τόιαυτα ησαν Καί 
τά Γαλλικά σκάφη ·

Διά νά ναυπηγησρ τινάς καλόν καράβι, πρέπει νά 
εχρ ναυπηγόν προχομαένον , καί δόκιμον διά νά δωσρ 
την πρέππσαν αναλογίαν εις τό μηκός, πλάτος, κοίλω
μ α ,  καί βάθος, καί νά μη φειδευθρ εις την ύλην, 
καί διά νά τό κάμρ εύθυνόν πρέπει νά προβλέ-^ρ την 
ύλην ευθυνην, καί νά τό ναυπηγησρ εις τόπον, οπα τά  
ημερομίσθια είναι εόθυνωτερα ·

Διά νά άγοράση όμως πρέπει νά παρατηρήσρ άν 
fpai pbovj w  09 ο ναυπηγ ία ς  αυτό §<ρυλαξ* rd  α*ω 
παραγγέλματα, προβλε'^&ς επιτήδειον Ναυπηγόν, καί 
ύλην αρκετήν, καί καλήν, ήτοι βασταγερήν, καί άναλό- 
γως νότο πληρωσρ·

ΝΑΥ-

$4



Ν Ε.

ΝΑΥΠΛΟΙ'Α, xai ΝΑΥΤΙΛΙΑ λέγεται » τέχνη του 
Ραυχληρ*> xai » &άλασσοπορία με τά χαράβια, περί 
της οποίας είπαμε» άρχετά προοιμιάζοντες εις τη» περί 
εμπορικής Τίραγμάταον *

ΝΑ'ΤΡΟΝ, Αραβίστί το Ν/ τρον, xat Αατρόνι* 'its 
NTTPON.

ΝΑ/ΦΘΑ είδος ύγράς xat ευφλόγιστου άσφαλτέ Tap* 
atari Νίφτ Γιάγ , ήτοι Ναφ$έλαιον , ομοιάζει πολύ 
μ s π ίσσα» αναλυμένη» χατά το χρώμα9 αλλ’ εχει βα
ρύτατη» οσμήν « Χρησίμευα νίς την ζωγραφικήν 9 xat 
δαπαναται πολύ εις τη» Κωνστανηνύπολι» φερομένη tις  
άσχύς afro τ η» Π ελοττόννησον ̂  xai έχίινη e l ναι έλαιο» 
πισσάσφαλτέ συναζόμενο» έπανω&εν των xat Ιων 9 αλλ» 
Μ tlvat είδος πβτρίλαίέ·

ΝΕΡΟ'Ν, το ύδωρ, έν ά π ο τα λεγόμενα τβαταρα στοι
χε ία  · Ν*ρ®ρ Μίταλλ/χβ#’ 7̂  άποβλυζο» §ις τοππς έ
χοντας μέταλλα , xat λαμβάνον άπο την πόιότητάτων 
είναι ιάσιμο» * άπο αυτά άλλα tlvat Sspua y xai ονο
μάζονται Θερμού * xat άλλα 4·νΧΡ<ά » **» φυλάττέ?^ τύ 
Ονομα Μεταλλικά· Ti Ασιατική Τνρχίa , xai η Ευρώ· 
παϊχύ έχυν πολλας τύίαυτάς πηγάς , άλλα της Πρύ* 
<η»$ έχουν γνωστήν f xai περισσότερα» την υπό-
λη\ ιν»

Αιασταλάζονται νβρά άπο διάφορους ύσ ία ς , Χ«/' <Γώ- 
μ*τ£ τώ>ρ Tp/®y τ»? φυσεως βασιλείων, χα/ χρησιμευον- 
τα $ίς την Ιατρική» 9 τά οποία ωνομασα Ναματα προς 
αντιδιαστολήν των φυσιχων νερών* 'Its ΝΑ'ΜΑ·

Ν f ρ ο ? λέγεται xai τύ χρώμα * χβ/' στιλπνοτης 
των Άδαμάντων * ως Αδάμας ά* νερού ο εξαίρετος * β>· 
ο κατώτερος <, κ,τ,λ*

Ν*ρ ον ομοίως λέγεται, xai η χκ&άρισις τύ Νίτρα 9 
άλλ’ εναλλάξ, διότι Νίτρο» πρώτου νερού τύ κατώτερον 9 
0 . χαλητερο») χαΐ γ\ τύ χαλλιστον ·

NEPA'NSI, το Χρυσόμηλον y χαρπύς ψει&αλύς δέν
δρου γινομένου εις τά &ερμα κλίματα 9 xai τού αυτού 
γερές με την λεμονιάν > χαι κιτριάν 4 χρυσόχροος εξω-

&εν
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Ν Η.

από  τό όποιον επωνομάσ&η χρυσουν μηλον , t a t  
t it rspov οξυνόν εσω^εν y h a  τούτο Nfparo·/. "Ολο* το 
A’p*<w/*a>O$, χα&ως t a t  τα νοτιωτερα κλ ίματα  έχουν 
πλη'9η πολλά από αυτό τό όενόρον χαρποφορηντα ·

Γινονταί τα  Νεράνσια γλυκόν ζαχαρωτόν y η κομμά- 
τ ιαστα  , « χα ί μόνα τα χελνφηf trot at φλοιαί του 
χαρπίύ* ό ζωμός των σχεόόν είναι άχρηστος όχτός των 
γλυκόηρανσίων, τά οποία τρώγονται. Ει$ το εμποριον 
εμβαίνουν *

A / N f ρ«*σ·ο0λοι α / ,  at οπο ίο ι ξηραινόμεναι πω- 
λΐίντα ι ΐ ίς  σπυρίόας , χαι aVo ημάς στ ίλλοντα ι εις 
την 'Ρωσσίαν h a  χρησιν των Φαρμακοποιών 9 και των 
2,αχαρε\ων.

Τ ά Ν ίρ α * β - « κ / α ,  ήτοι μικρά y t a t  ξηρά υπομελα· 
να9 τα οποία γίνονται χομβολόγια , χαι κοπανισμένα 
εις κόνιν auvSsTHot καρδιακόν ιατρικόν, φημιζόμενο ν εις 
την 'Ιπποι άτριχη ν ·

’Από όλα α υ τ ά , xat τ ά  άν5η , γίνεται διά τ» άμ- 
βνχος όιασταλαγμόνον ελαιον ευώδες χρήσιμον νις τους 
μνρέΛ,κς. χαι α ς  τής Φαρμακοποιός ·

Αττο d* τλ av&Hy if μο>Λ) * aOiatyoρως συμμ ιητα  
μετά της λεμονιάς διασταλάζεται τό *Αν$όνερον.

Ν ΕΤΕΡΟΝ , a’wo τά  νεύρα των χερσαίων ζωων * χρχ- 
σιμενει μόνον τό λεγόμενον Βόνευρον, χαί /δ* BOY'S · 

Άπβ τα* θαλασσ ίω ν λαμβάνομεν τά  νεύρα της Μο- 
ραίνης, λευκά , και μαχρά εμπερηυλ ιγμ ίνα  , τά  όπο ια  
μαγειρενόμενα τρώγομε» εις τάς νηστείας*

jNH'MA , σώμα λεπτόν , χαι απαλόν από τά  άχό· 
λ»θβ είδη χλωσμόνον εις haQcpov εχτασιν , χα/' λί- 
πτότητα , η h a  χε/ρός w δ/a τ/*α* μηχανών * τα ριαλ- 
λ/α χα/' τρίχας των ζωων, το λ/*άρ/, χανναβι, βαμ 
βάκ ι y μ ετά ξ ι, δ/δκ* τι?* ό>λ«· c/ά τδ νήσιμον των δια
γόρα* νημάτων , χαι εκ τότων υγραίνονται και πλέκον
τα ι και συρράπτονται τα παντοία εργόχειρα * ημείς 
εχλαμβάνομεν εδω όσα πωλυνται εις νήμα ·

Ν ά μ α  Μετάξης πωλείτα ι ζλωσμόνον πανταχά εις
την
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Ν Η.
7#V Ταρχίαν̂  όνομαζόμβνορ 'Ιβρισίμι, χαί it pat άπο την 
xoAmpei* τ?$ Μίτάζης ποιότητα , λβυχορ, ή χχι βαμ- 
μβνον ιίς χρώματα διάφορα, χρή σιμόν διά ρά\ιμον, xat 
we τά πλίχτά Hfpιχνημιδια , Χβ/ρβτ/*, Map (π/τγ;<* , 
( Hay κι a ) χα/ τά τοιαΰτα * oAcy τούτο xat yivirat, 
χβχ4 χλώ&ιται, xat ϋζοδιύιται $ίς την ’Επιχρατιιαν · Ίδ» 
META'Ei.

Nwpte At*or  · Έ*τος row νη&ομίνου ιίς  top τύ
πον , xai it vat παντοτιινής χρήσιως fox τα ρα^ιμα- 
τφ ) φιριται xat άπο την Εύρώπην το λτγομινον Τρι· 
πλήχι , xat ίξοδηιται άρχιτον * το' λκ/χδρ , ίσον , 
χα/' *«λ« χλωσμινον that χαλον, δ/ά δ* ηίχ λκττβΓΗ- 
τλ iV  τύς άρ&μούςτα, χαί ζντύταί το' ιύχρηστορ ιίς  
το fp^oy.

tin  μ α  Κ αν ν ά β ι ω ς ,  (piptrot πολύ ιίς  τήν Κο»ν- 
σταρηνύπολιν άπο τα άνατολιχά παραλία της Μαύρης 
Θαλάσσης y χρήσιμοί xat δ/« σχοινιά, xat πολύπιρισ- 
σοτιρον fox δίχτυα άλιιυτιχά * that δ» xat άβαφον, 
καί βαμμίνορ. ·

Νήμα Β a f tβ α χ ιρ ό ν ,  Μ iya ιμπόριον, χχι %σω* 
TijuxSp , xat ιξφτίζιχύρ χατ ίχπομπην χάμνιι ή Τουρ
κία it ς αύτο το Νημα> xat λξυχον, χαί xoxxtvov,

A ivxop Βαμβαχονημα χλώδουν ιίς  την Πιλοπόν- 
νησον y χαί την Ζάχυν&ον «4,ιλώτατον, ώστι πωλύτχί 
σχιΐ&ρ Ισοτιμίας μ ί το μιτάξί, χαί χρησίμου it fox χίν- 
τημα, ή χαί ρά-ίιμον ^ιλωρ π ορίων·

Εις τηρ Έλλάδα 9 χαί Μaxtfop/ap χλώ&αρ πολύ at 
γυναιχις μ ί τήρ ροδάνην, ήτοι τόρνον ιίς διαφόρους λι- 
πτότήτας βα&αηδδν ίως οις το (Λίταχιιριζόμιρον διά ι’λ- 
λύχνια y χαί άφ' ον ίζαρχούν ιίς τά διάφορα οΐχιαχχ, 
χαί χιιρωναχτιχά tup άλλατζάδων, χαί π art up υφάσ
ματα της Θοσσαλ/ας , τής Mayvnr/ας, χαί άλλωρ μα- 
puPy στβλλονται ιίς  δλην την Ευρώπην άρχιται ποσοτη- 
τις 7 xat ή Σμύρνη χάμνιι το πιρισσότιρον ιμπόριον τά- 
του τη *Αρθρ» * ή δί Κωνσταντίνου πόλις άμίσως λαμ- 
βάνουσα όχίϊ&ιν , ή καί άπο μίρη τινα τής μικράς 

Tom. 1L 7 'Ασίας
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Α νίας εμμέσως στελλει h a  την 'Ρωσσίαν, όπου δ*- 
πα>άται πόλο·

Συνάζεται το Νήμα εις χοχλίδια μέτριας εχτάσεως 
hoi την μιχράν περιφέρειαν το χειροχινομόνο τόρνο των 
•ywaixav, χαί βαλλόμενο? εις βάλλας άποστίλλεται τό 
μεν χονδρόν άτάχτως πατημένο? t τό δε αατά <r«-
ραν σωρευμενον, χαι δυνατά εσφυγμενον, χαδως χαι το 
χόχχινον ·

Ν ή μ α  Κόχ χ ιν ο ν · Τούτο είναι τον αυτό χλωσμα· 
τος χαι είδους με τό 4 ιλον λευχόν , βάφεται δβ με ρι- 
ζάρι εις χαλήν βαφην στερεού μόνην, χαι στιλπνομίνην 
με την συν&εσιν στΰ\εως, έλα ιο , χαι αίματος, τλ ο- 
πό ια  δίδον xatf τό βάρος εις αυτά ·

Εις την 'Ασίαν ευρισχονται τοιαυτα βαφεία μόνον εις 
την Σμύρνην y όπου χαί η λεπτότης τον νήματος διαχρί· 
νέτοι με άρι&μος προσγεγραμμενους , ή χαί με τόν 
πολλαπλασιασμόν το Λατινικού στοιχείου F , ίσόδυνα· 
μοντος με τό Ελληνικόν Φ, φίνον γάρ τό λετττόν , χα~ 
τά τος Ιταλός άλλος·

Εις δε την̂  Ενρωπαιχήν Τοροί αν τά Άμπελάχια , 
Κωμόπολις της Θεσσαλίας t έχουν τά μεχαλήτερα βα
φεία , χαί ενασχόλον ν ολην την Κώμην εις βαφείς, χαι 
εις έμπορος συνάζοντας εχεί&εν , χαι από την Ασίαν 
τό λευχόν' Νήμα,  χα ί εμποριχως συστημένος εις την 
Βιενναν της Αυστρίας , χαί άλλα μέρη της Γερ/uανίας 
διά νά τά πωλωσιν · 'Αχολο&ον τό παραδειγμάτων ή 
Σερισάνη 'Ρα^άνη, χαί 'Αγγά πλησιόχωροι χωμαι, χαί 
όλοι αυτοί ήν$ησαν μετά την πτωσιν της Τυρνάβο διά 
τόν αταξίαν της Διοιζήσεως * βάφουσιν ομοίως χαί εις 
τα$ Σερρας της Μακεδονίας , χαί ολα αυτά τά μέρη 
στελλουσι αεγάλην ποσότητα εις την Γερμανίαν,  χαί 
την ‘Ρωσσίαν , οπού τό τοιουτο Νήμα εχχρίνεται διά 
την βαφήν το , χαί εχεί δεν άποτελείται τοιουτο ·

Ίζχ του ενάντιο λαμβάνει ή Τορχία Νήμα Βόμβα· 
χερον λευχόν από τάς Ινδίας διά της Ευρώπης ολίγον % 
πολύ δε από τόν 'Αγγλίαν f  τό οποίον χαί 'Αγγλικόν

λόχε'
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λέγεται ρη$όμopop μ ί  r«V οφβυρβ&βίσαρ έκβί βζαίρβτορ 
μηγανην. συγκινασαρ ip ταύτω πλήθος άτράκτωρ,  καί 
α7Χ$τβλ«<ΓΛΡ οια μ/eeς ανλα Νήμαφ */?λ/ xeei oar* *ις 
μικρά xc/χλιδ/Λ, ua/ ομαλωτατορ , καί ι̂ακριρέμβνορ βίς 
rip λβπτέτητα άπο τας έγγ^γραμμέρας άρ&μας βίς τ « ς  
φχχέλλους (π ακέτα ) βρτβτυλιγμέρας μ$ yaprtop ,  eV o 
του 2 0  ΐώ>ζ τοο ο ο ·  ολο/ οι «ρτ/οι «ρ/θμοι αποοβι· 
kpvoop μ ί  top μβγαλέτβρορ tup άρ&μορ rip ^ιλέτητα 
του ρέματος y άπο το οπόίορ ΰαπαράται πολύ βίς τα 
ύφαρτέρια tup γβιζ/up (#/δος άλλα τζά ) της Κωτστχρ- 
τιναπόλβως,  καί της Προύσης9 καί βίς υφάσματα ,  καί 
πλέγματα οικιακοί,  χ α θ ^ ς  τοίροί μβταχβιριζόμι&α,  χα/ 
* ις  ret νβοσνστητα ύφαρτέρια τζίρ οητοπιωρ Μασαλι- 
piup· ’Ελαττώματα τα ρέματος γούτου tirat το ολίγο- 
χ λ α ο το * ) χλι δ/β τούτο βίς τας αγοράς πρέπβι τα πα· 
ρατηρηΒρ hot ρά £ροι καλά κλασμέρορ,  χ « ι συμτπ- 
ριχλω&ήται κα& tamo το κυλίει.  άφ* οο άροι>9)ί « καί 
άφ*&η απέλυαw%

Αιέβι καί η Άλβζάνΰρβια της Αίγυπτου ρέμα λπορ 
μβλβ^ορ, καί οχι τοαορ ^ λ ο ρ ,  τέ οπόίορ χρησιμβύμ 
ha  υφάδι βίς τέ ύφασμα tup Κουτνίωρ y καί tup λοι· 
πωρ έτβρομάλλωρ της ΤΙρέσης y κα ί βίς άλλα έργα»

Γάροι καί ρήμα της Εύρβέπης βαμβακβρορ τρ/4Aorf 
καί λβυκοτατορ τυλιγμένορ η σφαιρ/χωςy η βίς ζυλορα· 
λάμ ια μικρά ,  χρησιμβύβι ΰιά κέρτημαy καί 4 * * *  pV 4^“ 
ματ a ,  καί πωλβίται άπο τας λβπτοπωλους βίς μικράρ 
ποσότητα * άπο τηρ Μάλταρ φέρβται το χαλήτβρορ *

ΝΙΚΟΤΙΑΝΗ/ · ’Απορία tha t πως νά μη λάβγ βίς 
κψμμίαρ d/άλβκτορ χαλορ ν ήτοι άρμέΰιορ βίς τέβ φύσιρ 
του ορομα τέ χορτορ τατο , το  οπόίορ παρά tup Γ « λ ·  
λωρ πραταρομάσ$η Νιχοτιαβη από Λωάννου Νικέτου y 
πρέσβίως της Γαλλίας βίς τηρ Τίορτογαλλίορ y έπβάίη 
πρώτος το μβτέφβρβρ βίς τέτ Γ'ού&ίαρ· Οι Λατιτοι άπο* 
ΰβχ&έρτβς τατο τέ ορομα μ ί  άραγκάζουρ ρά τέ πολιτο· 
ypatpnru βίς τηρ γλόσσάρ μας , στέλλωρτας ( άβ feat 
ουροτέρ ) κατά κάπρου τηρ όνομα?lap Κάπρος 9 τέρ ο*-

Ν I. «„
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tro'av ’λαβόντες κατά μετάφρ ασιν από τη Τ ουρχίχπ Τ«· 
τηρ, ήτοι rifpccipa/S/*» Δουχάν, μεταχειριζόαεθα · Ο/ 
1 'σπανοί εύροντες τό χόρτον τητο εις τί,ν Ταβάχον 'Επαρ· 

τη  Ίουχατανου 9 το άνομασαν Ταβάκον, <γμ*
μασ ια ν  ί  περιέργειαν, *«/ ©λ» »ί Eop&Vn επολιτογρά- 
φναεν αυτό το όνομα · "Η/βΐί/ς Ταβάχον ονομάζομε? το 
Τριμμενόν χόξτον, ητοι^την χόνιν της Νιχοτιανης* ώστε 
το φυλλον το μ,ετανομάσαμεν άπό τους Τούρκους * χαι 
t«V χόνιν από τούς Ευρωπαίους · Καπνός Ιε λεγεται , 
h o  τ ι h a  top χαπνόν χρησιμεύει.

’Ejre/δ» δ* μο ί φαίνεται δ©ν*©λθΓ νά συνεθίσαμεν τον 
χοινόν,λαόν εις τούτο ,  στοχάζομαι χαλόν νά ονομάσω· 
μεν εις τό έξης Καπνοχόρτορ την Νιχοτιανην, χαί* Κα· 
πνοχόνιρ , την γίνομε νην χόνιν από  αυτό τό χόρτον, και 
ιΖε τ ο ύ τα *

ΝΙΜΕ'Σ Τουρκιστί η Γαζ·* μεταξωτόν λετττόν της 
Φλωρεντίας χα ί τί(ς Αιωνος της Γ αλλ ίας , χρήσιμον όιά 
λεπτά  ε Λ ύματα, χα ί μέτριας στιλπνόν · Ιδ» ΓA#ZA ( 
»«/ ΜΕΤΑΗΛΤΟ'Ν.

ΝΙΣΑΤΗΡΙ, Τνρχ ισ τ ί) τό Άμμανιαχόν "Αλας · ’Ιδ*
*Μ>Τ© »

ΝΙΣΤΕ'ΡΙ. Ίδ* ΣΜΗ'ΑΗ.
ΝΙ'ΤΡΟΝ, τό παρά των εις την Αίγυπτον *Αραβαν 

ι α τ ρ ό ν ,  χαί μετά τη *Αρθρου ’Ελνατρόν, χαί χατα 
παραφθοράν Αατρόν, τό Τουρχιστί Τχιουβερτζιλό, χα ί 
παρά των Ίταλογάλλαν Salnitre, w Sal-petre, παρά όε 
ίων Χυμιχαν Δ ρ ά κ α ν ,  Κ έ ρ β ε ρ ο ς , χαί  " Α λ α ς  τη
Λ*' 'Λ%i t 00%

Τό Νιτρον είναι η φυσικόν,  η τεχνητόν9 ήτοι χατα· 
σχευαστόν· Τό φυσικόν εύρι σκέτοι*

ά . Εις την Ιΐάτναν βασιλευπσαν τη Β αχάρ9 πλησίον 
εις τάς όχθας τη Γz y y * > χ α ί 12. λεύκας μακράν ταυ· 
της εις τό πολύχνιον Χηπεραν εις ποσότητας μεγάλος 9 
λευκόν9 χα ί εις μεγάλα χρυσταλλψόη κομμάτια , χατα· 
βιβάζετα ι δ/ά τ« ποταμπ εις την Βεγχαλαν · και εχει· 
θεν h a b ih ra i * t i r o  είναι καλύτερον από τα λ ο ιπ ά ·

β\ Τό
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Το ιυριατκομορον εις τα  σπχλα ια 9 καί παλαιούς 
τοίχος ονμπηγννμβρορ από τα  χατασπαλαγματα βις it" 
όος χρνσ-τάλλα * αυτό είναι των Παλαιων το ’ Αφρό νίτρο ν < 

y .  Το γιρόμβρορ ας το κοινόν άλας μ§ η}χ χαύαιν 
τη  &6ρμο χλίου, από τα  όιαμίνοντα νερά τη  Ns/λ »  οίς 
τά κοιλώματα τχς γϋς9 thto οίνοι το Νατρόν, η Λα· 
τρόρι tap A tyumiap ·

Το ίι' τοχνχτόν y t νέτοι από τάς νιτρ$οΐς νλας νυ
ν αζο μόρας απο τά παλαιοί χτίρ ια , χαι' optim a, χαι 
κόπρους των περίστερων (  ο&ον Γκιουβορτζελος, οποιό» 
Γκιουβορτζίν Τουρκιστί χ πβριοττιρά) όιά τκς καταστα- 
λάξοως μο στάκτχν ξύλων, η κα ί χόρτων ·

Διά ΰύω , τρ/ό>χ, χ καί τεσσάρων κατασταλάξ«ων μ* 
στάκτχν χα$αβΐζοται τό τοχητόκ κίτρον, χαί  ̂λαμβάνει 
άναλο^ως ονόματα , Νιτρον πρώτου Νβρου , Νίτρορ
ya i$d t;, καί Ν/τpop χα&αρισμενον« Το τρισκχ&αρισμό- 
ρορ» ήτοι τρίτου νορου, ονομάζεται καί κρυσταλλώδες, 
avayxauov οιά τόν κατασκουχν τχς Άυρίτιδος, βίς την ό· 
ποίαρ απανταχού χροιάζονται μιλλιωρια κανταρίαρ διά 
τάς βααιλικάς Όπλο&χχας,

Τό χαλο'χ κοινόν κίτρον π  ρίποι νά γναι χωοίς παχύ" 
τχτα  ̂λιοχο'ρ, ξχρόν, καί οσον τό δυνατόν μο όλιχωτε^ 
ρον αλας 9 τό Ιο χάδαοισμονον προποι νά οχρ ωραία 
κρύσταλλα, μακρά9 και πλατ»a  ·

*Η Xvjxtxό ίκ&άλλοι από αυτό Νιτρίπνουμα^, τό Βα* 
σιλικόν ύδωρ, τό αντιπυροτικόν αλας (Antifebrile)» Ν#* 
τροβούτυρον, καί άλλα  ·

’Εχτ^ς τχς δαπανωμίνκς μ»χάλης ποσότχτος οίς τχρ 
κατασκουχν τχς πυρίτιδος, οί κάτοικοι τχς Α»λύπτη τό 
μοταχ»ιρίζορται» ως σχπτικόρ οίς τό βράσιμον τη  χρα- 
τος διά τχρ ολλοι^ιρ των ξύλων, κα ί άν&ράκων̂ , αλλά 
προξονοι ύδροκχλχν9 καί οίς τχν χαπνοχόνιρ, όπου ό· 
μοίως βλάπτε ι. Χρχσιμούοι καί οίς τάς ρχ&οίαας χομι^ 
κάς διαστάλάξεις, οίς τχρ βαπτικχν^ χα/ αλλα πολλά 
tp ya9 τό ίμπόριον οαως καί τύτου οίνοι ο μπογιά·μόνον, 
ως avay όμορον οίς τχρ ύλχρ των πολομικωρ άποσκουων,

Νί· -
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Ιβέ Ν I»
Ν/rpd* , αντί τ« N/wrpop, » 9ταλ«/α ylaaont 

iypupιζε y xai τδ Τ«ρχ/ο*τ/ Σαπένι , τδ όποιον #δβ> ευ* 
pi αχείς άνομασμίνον Σμήγμα*

ΝΟ'ΜΙΣΜΑ y or/ δ/α' ra προσΰιορίτμΐί τ» Νομκ · χα/' 
δ/« το βάρος, xai δ/α τδ χάραγμα ονομάζεται το μ ί-  
Ψαλλο» Stop χοπρ e/ς τά Νομκτματοχοπεια των Baorb 
λδο>χ y xai άλλων ΔιΟιχότεων , δ/α rc$ χρκοΊμβυρ ώς χοΐ* 
ίδτ μίτρύρ εις τμρ ayopdp y xai πωλησιν rap πραγμά
των · <S?e «?α/ τδ πρώτον xai άιαγχαιορ μ ία  op xai εις 
Τας λοιπάς χρείας tup ανθρώπων y xai εις το εμπόριο? * 
εις δ* τ»; Τρχπ εζ/τας , ή χαθ’ αδτδ πραγματεία , τ«ρ 
όποιαν άλλάζορτες, ίτο/ 5r<yXo£m$f xow άγοράζορτις 
εμπορεύονται 9 χα5ως εις τά περί ΰιαιρεσ-εως ‘Εμπορίου 
ειπομεν * Ή xO/ρμ γλωαοτα θρονιάζει ret ρομίοψ,ατα^ ατ* 
prpa, «Μτδ τ» Τοω>χ/χ« ’Ακτζε , τδ οποίον είναι η (Λό* 
Ρας, ητΟι το μικρότερο? νόμίαμα τη Βασιλεία, xai aa- 
προp y ητόι λευχον ως άργυρον, »τ/ δ* χα/' μονεόα από 
του ‘Ιταλικού ·

*ΐΓλι» T iir Ν ο μ /α μ /ί τά>χ.
Xp</o*/OF) xai τδ νόμισμα ονομάζεται χρυαπν, xai 

xrvrt&iompop ψλωρίορ* δ>/ αττδ τ« Φλάρε Λατινικέ. τδ 
ιποιον ονpou Pit αρ&ος ί άλλ ως στοχάζομαι από το 
χλωρόρ , τδ όποιον σημαίνει to  χίτρινον χραμα τη χρυ
σά  , και ως αν νά ειπγς χλαρΙον* ενόεχεται δ* χα/' τδ 
Λατινικόν flos να ελαβε την αρχήν από τδ χλωρόν *

"Α ρ γ υ ρ ο ς *  xai τάτο λέγεται άργυρουν , χα/' κυρίας 
αργύριο», κοινώς̂  δδ άοηφενιον* *Ιδδ νΑΡΓΤΡΟ£ * χα/' #/$ 
αυτά τά όάω μέταλλα περιορίζονται τα Ό&ωμανιχά Νο- 
μιαματοκοπεια * τά  δδ Εδρα9τα/χ<2 κόπτουν xai X αλ· 
χδχ· τδ δί νόμισμα Χάλκινορ. f

Σ ί δ η ρ ο υ  ν Νδμ/ο*μα» μδχο/ ©/ παλαιοί Σπαρτιά
του μίτε χειρ ίσ&ησαν*

"Ολα αοτα ονομάζονται περιληπτικές Νομ/ο’ρ α τ α  
μεταλλικά ι η ηχολογητικά (Mouete soaaotit )  ευφράόί·
WTttoOV »

Οδ
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Οι Βασιλείς της Ευρώπης διά τιιν αμηχανίαν των 
πολέμων , και τηρ κενωσιν των θησαυρών των y /usSsfou- 
$βντις ίτύπωσαν, και χάρτινα, νομίσματα , τα οποία 
Ccdolc , άπό τη σχεδιον, xat Assignati, προσσηιχιιωμό- 
να ,  χαι Biglietti, γραμμάτια , η ομολογίας ωνόμασαν, 
διορίζοντες με επηαγματά των νά άλλάσσωνται μ} τα 
μεταλλικά νομίσματα χατά την περίληψίντων* αλλά  
αοά περί της άνισχυρότητος της τοιαυτης προσταγής εί- 
πομ$ν προοιμιαζόμενοι · "Ενας των Ό&ωμανων Σπλτάνων 
εχοψί π ο τ ι , ευρι&εις εις άνάγχην πολβμν, νόμισμα ά· 
7ξο Σιχυτος a m  η  άργυρχ γροΜ αυ, λλα α ς  πλρ α·  
ρηνην τά ισνναζον ό Θησαυρός, άλλαζα; αυτά μ ί  αργύ
ρια* άλλα τητο γίνεται άπό τους νιχητάς.

Εις την ’Αφριχην παρά τον Ωκεανόν μεταχειρίζονται 
Κοχλίδια αντί νομισμάτων· 'Ιδί ΚΟΧΛΆΔΙ·

Ν ο μ ί σ μ α τ α  γ ν ή σ ια  οίνοι όσα κόπτονται εις τά 
σια , και βασιλικά Νομισματοκοπεία, βροντά τα 

'δημόσια σύμβολα·
Νό&α δε, η Κίβδηλα, και Τπρχιχωτερον Κάλπικα, 

όσα χαράσσονται άπό άλλον τινά μ ι ύλην κατώτερον, 
η κα ι μ ι την αυτόν ύλην γνωριζόμενα απο το βάρος, 
τό χρώμα, τόνι*χον, καί τον τύπον, εις τά όποια πρέ
πει νά σννε^ίσγ ό έμπορος, διά νά μη πλαναται εις 
τάς ληψοδοσίας* δ ιό» fu  όλην την δικοί αν των Νόμων 
αυστηρότητα % ν αντί ον των παραχαρακτών (  καλππζάνι· 
δων ) ειςόλας τάς'Επικρατιίας της Οι χημήνης, βρίσκον
τα ι μόλον τητο απανταχά, καί εις τηνΤπρκίαν αυτόν, 
όππ ιίδομιν καί πολλής νά παιδιο&άν &ανάτω σκληρά) · 

'Αλλά τούτα μ ίν  π ιρ ί τη Νομίσματος, ως πράγμα
τ ι !  a , ήτοι κοινά μ ίτρπ , j t a i  άποτιμηματος μεταξύ δύω 
πραγματειών, η και μιας · Πιρί δε τη εϊδχς εχάστου, 
καί της τιμής & ελομεν διαγράψει εις τά "Αρ&ρα των 'Ε
πικρατείων της Οίκπμενης, εις το Γεωγραφικόν Λεξικόν, 
ήτοι τό Β'. Βιβλίον, καί περί τη τρόππ των συναλλαγ
μάτων αύτ%ν εις τό Γ*· όπου δελουν δο&ρ καί κανόνες 
λογαριαστικοί της αναλογίας των,

NO*
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΩΝ, zai Άργυροχοπείον ό la -  
pαπχανες, $  άπλάστερον Ύαραπχανες, Ιταλιστι Zecca,

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΊΑ, χ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΤΤΠΙ'Α, » 
τεχη ι της χατασχενίς των Νομισμάτων, α π ο  τ η ρ  οποίαν 
7>ίΰονται εις εχάστην Επικράτειαν ret νομ ίσματα , xxi 
γ ί rerat to 9 μ π  op top * άλλί ανάγκην lev  εχει 6 έμπορο; 
νά την ίζεάρη, h a  τούτο και δεν πολύλογα περί αντης 
της τέχνης .

ΝΟΎΤΚΑ , η ένυδρες, ζωον αμφίβιον καστανόμαυρον, 
χα/ W  τ»το παρά των Ύάρχων Σοο Σαμοίρ^ ( ετυΐρον 
Σαμούρι ) ονομάζεται, χαδως χαί παρά τάν Γάλλων 
M anic aquatique. Ίδ* ΕΝϊ ΔΡΊΣ .

Έ
ΑΗΡΙ'ΧΗ, ήτοι Ζνρορράχχ, τη Σιλάρου, *7οι Στ$- 

ριονίου, αλατισμένη, χολ ζηραμενϋ εις τον καπνόν* τά 
χαλητερα, χαι πλατυτέρα ονομάζονται Μηόια, χαι ε ί
ναι καλόν προσφάγι, όταν δεν γναι ευρωηασμόνα ταγ- 
χά * φέρονται από το Ύαγχαρόχον άς προϊόν τη ’Αστρα- 
χανίου. ΊΙΪ ΣΤΟΡΙΟ'ΝΙ.

8ΥΑ ΑΛΟ'Η, το Οάδαγάτζ, ήτοι μυριστικόν ζάλον, 
IV  ΑΑΟ'Η.

ΚΥΚΛΟΝ, το στερεόν σώμα των δένδρων, ήτοι ο χβρ- 
μός, στέλεχος, χαι χλόνοιτου, ενίοτε Is χαϊ η ρ ίζα• > > 4 tt ' t » -  9 % \ » Λ %
λοτη on of f/rrt/ av&yxctiov fi$ top α^ρωττορ ro 
βλεπομεν άπο τάς χα&ημερινάς χρίσεις μας* εις τά μέ
ρη μας το εσωτερικόν έμπόριον των ζάλών, χαδως καί 
απανταχού είναι μεγα  • ΤΟ δε έζωτεριχόν μόνον εις τά 
βαφιχά περιορίζεται, χαι ολίγα τινά διά λεπτπργιαν · 

Διαιρούνται εμποριχως τα ζάλα
ά· Είς Βαφιχά, ήτοι τά χρησιμευοντα ha νά κάμουν 

βαφήν ·
β ·  Εις *Εργάσιμα, ήτοι τά δπλευόμενα, χαί κατα- 

σκευαζόμενα κατά τάς χρείας μ α ς , οποία είναι χα& υ
ποδιαίρεσή τά ακόλουθα. ι. τά

toit
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t. Τα Ήανπηγήσιαα ♦
?* Τα Οιχοΰομίχα.
3. Τα χατασχιυαζόμβνα ίίς  σχβύη ha  πολλών* η 

δι ενός ξύλου, '  '
γ · Εις 'Ιαματικά, χτοι τα >p»V/μα sic την Ίατρ/xwV. 
ο · Εις Καύσιμα , οποία si ναι χαι οι αν&ραχβς ως 

ξυλά, ημίχαυστα , ^ιρι τά>χ οποίων ας ίχ&ισωμιν χα- 
τα astpav τάναγχαια W  τδ βμποριον,

5  ύ λ α  Β α φ ιχ ά  slvat διάφορα, χα$ο)ς $ ίλ ίΐς  άνα- 
γνωσει βδο> §ίς ττολλα' *Αρ3·ρα δ/̂ δρωρ τ«ς Ίχδ/ας, χαι 
τάν ΙΛίλίνχν τ£ τόπυμας^ hort 6 χυμός όλων των ϊίν - 
Ιοων Ιχ ν  χρώμα , αλλα £t’ ολοΓ τ»το ολίγα μβταχνιρι* 
ζόμ&α ίίς  βαφάς^ hot nsro xat το όνομα άρμοζα χυ- 
ρ/ας siς μονά τά Βαχάμια Τουρκιστί, χα/' ξνλα τ«ς 
Βρασιλλίας παρά των Ευρωπαίων ονομαζομίνα, aVo 
τα' οποία ίμβαινουν $ίς τοιουτο ίμπόριον τά τρία ταυ- 
τα ονομαζομίνα από τάς *Επαρχίας *

Του Φ*ρναμβούκου
Της * Αγίας Μάρθας >· ’Ιδδ « ς  τα ίδια νΑρ3ρα » 
Τβϋ Καμπβχίου J

Τδ δΙ τχς *Ιαπωνίας ονομάζεται Ταπάν* xat slvat όύω 
gioar, μιχρον, χαι μ?>α, ολίγον γνώριμον, χαι ολι>«- 
τίροτ p̂xVipiop ημάς, Άπο ολα ταΰτα ίγχρίνβται 
το τη Φβρναμβυχου) καί slvat άχριβωηρον * α’Μ’ iVf/δδ 
at βαφαι των ξύλων τούτων slvat πρόσκαιροι, χαι' fx- 
βχφονται, « ς  t»V Ταλλίαν , της οποίας τά χρώματα 
φημίζονται ως άννξίτ»λα, μάλιστα ίίς  τά  ρ όχα , ητον 
ίμποο/σμίν» ή μίταχβίρισ/ςτων ·

Τα ’Ε ρ ̂  α7 ο-1 «  a S «/λα  άποηλουν βμποριον α ί 
γα  ί ίς  την Αγγλίαν y χαι' Όλλαιδαχ ριί τα τταρα'λια 
τ»ς Βαλτιχίς θαλάσσης δια' τ»ς fttyaAot/? ττδλϋςτβίχ, 
δ/fiJ ταζ μνγάλας οίχοόομάς των , χαι δια' τα'ς ττολλα'ς 
ζυλίνας μηχανάς* ίννοω την 'Ολλάνδαν χατά την προ- 
τ#ρα* λαμπράν της βμποριχην χατάστ&σιν .

Ν αοττχ^ιχα' St/λ α ονομάζονται οσα χρησιμιύυν 
ίίς  την χατασχίυην των χαραβίων , η ίίς τά Βασιλικά

Nat/·

5  ?.
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Ναυπηγεία 9 η εις τά 'Εμπορικά * η Κωνσταντινουπολις 
λαμβάνει διά τ»ς στόλους τη Βασιλείου τα χαλητερα9 
από top χόλπον της Νιχομηδείας9 χαί από τό Κίτρος 
της Μαύρης Θαλάσσης y χαί ολίγα από την Θεσσαλο- 
r/awF, χατωτερα Ιό από τόν Δαχίαν, επειδή είναι ευ- 
χολόσηπτα · Οίχοδομιχά μάς δίδει πολλά η Δακία φε· 
ρόμενα $ίς σχεδίας ( σάλια) όπισθοδεμενα εις τά χα· 
ραβια, συρόμενα, χολ πολλάχις εχοντα χαί μικρόν χα· 
ταγή με πάρε διά ρά βοηθγ την χίνησιν ·

Από αυτά άλλα είναι δουλευμενα εις τετραγώνους 
στάλους διαφόρων μεγεθών,  χα< σανίδια, χλ/ αλλα 
άδπλε^α , χαί τά χατάρτια, φερόμενα, χαί πριονίζομε· 
να εδω* τόν ίδιον τρόπον μεταχειρίζονται χαί εις τά 
παράλια ̂  της̂  Μαύρης Θαλάσσης προς την *Ασίαν , τά 
οποία μας δίδχρ τό επαρκάν εις την δ ι άρχει αχ τη τη τη 
εξαετούς πολέμου · Οι Τάρχοι ολην αυτήν την Ξυλικήν 
την ονομάζουν Κερεστεν, του όποιου τάς μεγάλος πο· 
Γοτ*τ&ς dfλ να χαταλαβ* ηνας > άρχει να itvuρ#, οη 
όλοι at πολυάριθμοι οίχιαι της Κωνσταντινππολεως, χαί 
των ευρύχωρων προ άστε ίων της είναι ξύλινοι, χαί υπό· 
χεινται εις συχνάς, χαί φθοροποιάς πυρχαϊάς, ώστε ά· 
vavsHprat συχνότατα ·

Καλή Ευλιχό είναι όταν χοπγ μετά τό απάνθισμα 
τη δενδρπ, μάλιστα  tof χοίρον τη φθινοπώρου * διότι η 
χοπτομενη τόν ανοιξιν, όταν τά  δόνδρα έχουν πολύν χυ· 
μδν , είναι εύχολόσηπτος, χλι φ&ι/ριτα/ aVo roV trx<y- 
ληχα» Δόνδρα δε χρήσιμα εις τητο είναι όλα τά μεγά· 
λα  χατά τόν χρείαν , «το/ δ/α στύλους τά Δρύινα 9 διά 
σανίδας α ί ’Ελάται, χαί παρομοίως ·

Δ ιά Κ α τα σ χ ε υ ό ν  Σ χευω ν Ευλιχό φόρεται εδω από 
τά ίδια μόρα , χαί μετά τόν άποπληρωσιν της χρείας τη 
τόπου , στελλεται πολλή χαί εξω · 121 ΔΟ'ΓΑ, ΣΤΕ
ΦΑΝΙΑ. ΠΤΗΑ'ΡΙ.

Ε/ς τον είρημόνον τη Κίτρους λιμένα χατασχευάζουν 
V· τον τόρνον διά του νερού πολλά είδη σχευων, χαί 
όλμους 9 τόρνους δ/ά νήμα, άτράχτια , ο·;το*δολ/«, »λ«-

χά·
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χάτας ( ρωκας ) σχάφας στρογγύλας διά ra τόρνυ, χαί 
μαχράς αυλακωδως εσχαμμενας διά της σχεπάρρης * 
πτυάρια ξύλινα, χαί άλλα π ολλά .

Δυλεύαν χαί εις την Κωνσταντίνουπολιρ πολύ πλή
θος τοιάτων μ* τόρνον χειρακίνητον από ξύλον οξείας, 
«α/ πυξάρι ·

lisp/ δβν τ&ρ επιτηδείων μας λεπτούργων, *Ιδ/ ΕΤ-
λοτργι'α  .

Ί α μ α τ ιχ ά  So λ α , μας δίδει απανταχά η ν ϊ ,  
κα&ως καί χόρτα, από τά όποια ό περίεργος βλεπει 
πολλά εις τόν σειράν τάτου του Βιβλίου * ττολλα α’ζτά 
αυτά είναι κα ί Αρωματικά, κα ί Βαφικά ενταυτω. Α< 
Α'νατολιχαί, χαϊ Δυτικοί Ίνδίαι εμπορεύονται μ ί  τόν 
Ευρώπην δίδασαι αυτά τά είδη, χαί εχει&εν ημείς τά  
λαμβάνομεν εμμεσως, χαί οσα είναι επισημότερα εχην 
τό ίδιον ’ApSpov εδω κατά τόν όνομασίαντων ·

So  λα  Κ α ύ σ ιμ α ,  ήτοι Καυσόξυλα χαλητερα εί
ναι τά Δρύινα · χα/ ευωδη τά Κίτρινα * οσα #ι>α/ λευ
κά ως της λευκής, η Πτελεας, η ρητινώδη ως της Έ- 
λάτης, χαί παρόμοια, δεν είναι χαλά δία καύσιμον, διό
τ ι τά  πρώτα χαίονται εΰδύς με αδύνατον πυρ , χα ί δίν 
χάμννν άνθρακας, τά δε δεύτερα ομοίως* αλλά χαί μυ
ρίζουν β apt ως ·

Ή Κωνσταντινύπολις λαμβάνει τά  χρειώδη από τά  
παράλια της Μαύρης Θαλάσσης · Ίδί *ΑΝΘΡΑ5·

S o λ ο ν  Ζ ω ής , Lignum Vitae.
S o λ ο ν  Κό χ κ ιν ο ν ,  τό Τάνταλον, χαί ιδ ί εκεί· 
“Ζ ά λ ο ν  Ίί-δ/χορ, η *Αγιον, LegnoSanto, τό Γαϊα

χόν (Gayas) ξύ'λον σχληρότατον, χαί βαρύτατον δένδρα 
βλαστάνοντος εις τάς Άνατολιχάς, χαί Δυτιχάς Ινδίας 
μ ί  φύλλα πράσινα.. στρογγυλά * χαί μακριά, χαί μεγά- 
λον ως τάς καρυδιάς μας j  μ ί  αν&η άστρόμορφα κυανά, 
χαί καρπόν, ως λεπτοχαρυον*  ̂  ̂ ^

Το ξύλον τούτο είναι χαστανόχρην, όητινφδες, ευοσ· 
μον, πιχρόδριμυ εις την γεύσιν, καί με τόν φλοιάν δο· 
rατά χωλλυμενην ·

Χρ



χο8 »  τ .
Χρησιμνυα ηις τα ξνλαογικά ίργα , όσα χρβιάζονται 

σκληρόν ξυλον * §ίς δβ tup ’iorpmV διά πτισσάνας ί· 
δρωτιχάς το π§ρί την όνηρωνην, καί «ις τα α^ρο τ̂/α- 
χα πά&η, Οι Χυμικοί Βκβάλλπν από αυτό, διά τάς 
Φαρμακοποιίας, φλέγμα , πννυμα, ϊλαιον μαύρο9, πα· 
χ ύ ,  καί δυσφδβς, άλας , χα< ρητίνην·

ΟΤΛΟΚΑϊ ΣΙ'Α, Cassia Lignea. Ίδ* ΚΑΣΣΙ'Α 
ΣΚΛΗΡΑ7.

ΚΤΑΟΒΑ'ΛΣΑΜΟΝ. Ίδ»' ΒΑ'ΑΣΑΜΟΝ.
ΗΤΛΟΤΡΠ'Α. Ί ί τ**ρ# ταρ κατασκιυαζόντων ha· 

φορά ξυλικά σκίυη, καί άπο<τκ!υάςΛ καί Κυληργοί οι 
κοινώς λιγόμηοι Μαραγκοί, από τη Γαλλικό 1<τως Mai· 
rain, δηλουντος τα: ξυλπργιχά ξυ λά , καί κυρίως τάς 
Δογας«

Έάπομνν οπισ&$ν π§ρί των crxevuv των ξυλσργων τη 
Κίτρους, καί π§ρί των χατασκηυαζόντων τα Κ ιβώτια* 
ϊ δ ί  ΚΙΒΛ'ΤΙΟΝ* *αι π ιρ ί ταρ ξυλουργουντωϊ ̂ ιίς την 
Κωνσταντινάπολιν διάφορα πράγματα, αλλ*ολοι ήτοι δίν 
ημπορόσαν νά μας όλιυ^ιρωσπν §ίς τάς χριιαςμας α· 
7th τάς Ευρωπαϊχάς άποαχιυάς ·

*Η ftoorvoTvSiiaa Συντεχνία τ£ν Ν»σιωτων Τ*ρ/«χ£ρ 
« ς τ»ρ Κωνσταντινάπολιν χατμτχιυάζιι τώρα ΐξα/ριτα 
ξυλουργικά έργα, ως γραφβια, ταμόΐα , κιβώτια παν· 
το/ων νιδων, όήχας χα&ριπτων, κορωνίδας αυτών, καί 
t i  χάνων, σκαμνία, τραπίζας, καί απλώς όσα ξυλουρ· 
γουνται παρά των όπιτηδι/οτόρων τβχνιτων της Ευρώ· 
τη ς , apzes μονον να τά iO*vy zcu νά βχουν το ξυλονy 
η τον νβανον ·

Μεταχειρίζονται ίντόπια ξυλά πτελέας, μαυροξυλου^, 
καρυδιάς, κέδρου, καί όταν ηχούν, σάντάλον, καί έ· 
βανον, καί h a  ποικιλότητας, κόκκαλα, πυξον, ελοφαν 
τινον, κέρατα, χελωνης όστρακον, χόχλους, καί πα· 
ρ όμοια ·

Τλ έργα των διαδίδονται καί §ις τά̂  έξω μέρη της 
Βασιλευνσης μ ί  παυσιν της ζητησβως των Ευρωπαϊκών * 
ξυλουργόν καί f/ς την πατρίδα τωρ, καί $ις την Σμυρ·



Ο Δ.
tw , xai αλλαχά* και βα&μηΰον αυζάνει αυτό το εσω* 
τεριχον 'Τμπόριον.

ΗΤΛΟΚΕ'ΡΑΤ A · Ίδί ΚΕΡΑ'ΤΙΟΝ.
ΗΎΡΑ'ΦΙ, εργαλείον χρήσιμον h i  τό ξύρισμα των 

τριχών . Έις τήν Κωνσταντίνουπολιν χαλκεύουν αρκετά 
με χαλον χάλυβα , xe/ xoarrspe, άλλ' εγχρίνονται xai 
εις αυτ ί το βαναυσάργημα τά Αγγλικά, φερόμεια εις 
&ήχας , ate/ πώλου μίνα με ζ,ήτησιν.

Τλ Γίρ/ζαρ/jwt «;̂ 8χ τλ> δίοτιροχ τόπον* υπάγονται εις 
το §Ιδος των βαναυσυργιων , xai πωλάνται μβ την δα- 
hxada * έσχατα tha t τά  της Ένετιας, ate/ ώ&νρωτα· 
τ α , μ· τ</ oVo/e τύ^αριστείται ή ’Ηττί/ρος ate/ 'Ελλάς, 
at χατά το παρόν ελεεινως άτεχνα , ate/ απρονόητοι,

Τά χειραργιχα ξυράφια tha t διαφόρων σχημάτων ace
re τλ> ανάγκην της τέχνης, χβ/ πωλάνται εις τάς $η· 
κας συμπεριλαμβανόμενα μ£ τά  λοιπά εργαλεία ταυ· 
rw? . Ίδβ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ' ΕΡΓΑΛΕΓΑ.

ΙΟ0

Ο
xe xeree»/-Ο δο'ντια . Κοχχβλβ σχληρά εντε$ειμε 

ράν εις τάς σιαγόνας των χερσαίων , xe/ πολλών ένυ
δρων ζωων, xe/ σκεπασμένα με τά ουλή, xe/ £ρ»07- 
μευορτα h i  νά xo\vv xe/ μασσησην την τροφήντων * εις 
Το εμπόριον εμβαινπν πολλών ζωων τά ohovrta* δνλχδά 

’Ο δοχτιβ *Ε λεφ άντω ν . ϊδ ί ΈΛΕΦΑΝΤΟ'ΔΟΤΣ. 
Ό ϊό ν τ ια  Ί π π ο π ο τ ά μ χ .  *Ιδι' ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ:. 
Ο d ό ν τ ι α ’Ο ρ α ρ ίω ν .  Αυτά εύρισχονται & άμμε να 

νπο την γην εις τά μέρη της Σιβηρίας, ate/ 'Ρωσσιχής 
Ύαρταριας, xai πολλοί ύπολααβανουσιν J oti είναι ελε- 
φαρτόΰοντες βαμμένοι εχει άπο top χοίρον τά πανωλε· 
$ριου χαταχλυσμά · Χρησιμεύουν οσα xai οι ’Ελεφαντό· 
Ιοντες, xai /δ/ εχει * οι Γάλλοι τά λέγουν Dents dc 
Bahamots , ή Mamout * ημείς δ* τά λεγομεν χοινως Ό· 
4«ροχοχχβλβ. Ιο/ ’ΕΛΕΦΑΝΤΟ'ΔΟΤΣ ·  ̂ ^

*0 δ ο χ-
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* 0 δόντια  Χοίρου* Χρησιμουου» διά το στιλβωμα 
τη χαρτιού οίς τπς γράφοντας χατά το» Ασιατικό» τρό
πον μ ϊ το» χάλαμο».

* 0 do»via λέγονται at χατα σοιράν άκιδβς όλων τά» 
οργαλοία» 9 άς τα» χτονιω» 9 τα» μιτααρίων 9 τα» λα»α· 
ρία»9 των πριόνι ων 9 χαί πολλά» άλλων σιδηρά» όργα
να» ,  οποίας ts χαί των τροχών οις τάς μαχανάς τω» 
ωρολογίων9 υδραυλικά» μόλων,  χ , τ .  λ «

Ό δο» τόπ λοχτο» 9 χ *0 δοντατό» π λ έ γ μ α 9 
η ’Ιταλογαλλαστί Δαντέλα 9 αβά it* οίς τα» Λέξι» τού
τα» πορί τας ονομασίας* ταινία λοτττα9 χαί αραιά πλο- 
χομόν» απάνω οίς προσχίφαλο» μ* χα/ρφοβολόνας (  τας 
οποίας όδόντας ς καίδιάτάτο οδοντωτά» τ α »  ταινία» ταυ- 
τα» λέγχσιρ)  *ις αυτό χατά σοιράν έμποπαγμένας 9 χαί 
χινουμένας χατά τα» χροιάν τας τόχνας9 jxai τα» χινα- 
σι» τα» άτραχτία» μ» το »αμα9 το όποιο» οίνοι Jfcpt/· 
σάν9 α αργυρά»9 γνήσιο» ,  α κίβδηλο» ,  α μοταξατό», a 
λινόν 9 χ. τ .  λ .

Πλέκονται οίς τα» Ευραπα»9 ήτοι Γαλλίαν 9 Τορμα- 
»ία»9 'Έλουατιαν 9 χαίαίλλα uipn πλη&ος οδοντοπλόχ- 
τα»9 χαί χατά παντοίονς τρόπους 9 άν&α9 υλα»9 πλά
τος 9 χ , λ ,  χ α ί χρησιμούου» οις άας9 καί αντί χροσσω- 
τα» 9 χαί άλλους στολισμούς ο»δυμάτω»9 χαί πιλω» 
τα» γυναίκα» 9 χαί παγίων 9 χαί χατά τα» χοσμητιχη» 
όροξι» τω» γυναίκα» δαπανάνται άποιροι οίς τα» Ευ’ρω- 
παν 9 χαί οχοί9ον φέρονται οις τα» Τονρχίαν^μοριέαί διά 
ταν τοιαυτχν χρχσι» 9 παλουμονα παρά τα» λοπτοπα- 
λα» μ ί τό» παχύ», % f

Μ ορικαί φίλοργοι πολίτισσαι πλέκουν μο τα» βολονα» 
2/β χοασιν των έξαίροτα όδοντόπλοχτα χατά τά Ευρω
παϊκά πρωτότυπα 9 χαί άν σνμποριλάβωμο» ως ·<&>$ 
αυτά» τάς λογομέρας&ιβ/λας9 οι οποίοι διαφό\ραν̂ οις 
τό »ά j\»αι στοροωτιραι τά» όδοντοπλέκτω» 9 αμπορπμο» 
μ ί τόλμα» »ά οιπαμον 9 ότι χαί ύπορτορπν* αλλά γίνον
ται ακριβάτοραι διά τό δυσχολατορο» τας πλοατιχας 
τούτης ·

At
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At ιδιώνυμόμΒ vat πτω Βιβ ίλα ι π λ ί  κοντοί μ» την βε
λόνην ίπάνω e/ς ωαν από μίταξωτην κλωστήν, χαί κα
τά τα διάφορα χρώματα των φυσικών άν$όων, χαί 
καρπών χρωματίζονται ό ξα ίρηα , καί πολύ omptcinpa 
από τα κυρίως οόοντόπλνκτα * πολλάχις γίνονται μ» 
τον τρόπον τον τον σαχχούλαι h a  νομίσματα , xat ha  
καπνόν, και ολαι ΰαπανωνται %ίς top τόπον μ ί  ζή·
τησιν

ΟΙτΝΟ£, το χρασί, τη οποίου ή χατασχιυή δ/ίδοθ» 
από τύς "Ελληνας §ίς τούς Ευρωπαίους, ας μαρτυρνί η 
λ ίξ ις  αυτή πολπσγραφη$ιίσα δ/ά τάς Λατινικήν, Ύατο
νικήν ̂  καί Σ&λαβονιχήν γλωσσάς , χαί τάς ίξ  αυτών, 
τήν οποίαν ήμίϊς δ»Υ ίξιυρω πως παραιτησανης, μ ι-  
ταχνιριζόμ&α τό Κρασί, χαί ί ΐ ί  τούτο ·

Οΐ’ΝΟ'ΝΑΜΑ, τό κοινόν χαί πρωτνκβαλμόνον *Γαχ! · 
Eau de Vie·

ΟΙ’ΝΟ'ΠΝΕΥΜΑ ( Esprit de Vin )  το hvrtpηβαλμό- 
pop, ft μ%τ%χβαλμ»νον· ’ΐδ* π ιρ ί άμφοτίρων ΝΑ'Μ A · 

ΟΚΤΑΠΟΔΙ. Εις όλον τό 'Αρχπτίλαγος δ·|αριυοι· 
ται πολλά , χαί χαλά όχταπόόια, καί exit τρώγονται 
νωπά $ις τάς ηστβ ίας , χα$ως ou σκπίαι * δ/d ΰ ί τά  
μακρινά μίρη στβλλονται ξηρά, χα ί από αυτά τά χα- 
λήτιρα γίνονται ι  'ις τοΤρίχαιρι* τά  Μοσχονήσια ομοίως 
(νγαζουν π ολλά* τά οξυ^ωτά ft ναι ολίγα* στίλλονταί 
χαί δ/ά την 'Ρωσσίαρ, οππ τώρα ίμπο ίισΒ χ η $ισοόος.

νΟΜΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙ'ΝΟΤ, η Καρχινόμματα. ϊδ ί ΚΑΡ- 
ΚΓΝΟΣ.

*ΟΜΜΑΤΟΤΈΑΙ'Α, όργανον δια νά ινχολυν$γ η ο- 
ρασις χρήσιμον βίς τούς γόροντας, καί τούς μύωπας, 
Κ κοντοφ$άλμΗς ) συp^tμόνον από ίνω φακής, η στρογ
γυλά ύ ιλ ία , συνόιμίνα μ ί  μνταλλιχόν , ft όστρίου χ ι·  
λωνης συν'όισμον, χαί προσάρμοζα μ ι νον πλησίον των 
ομμάτων ·

‘Η χρησίμη αυτή ίφιυρισις ΰίν νπβρβαίνβι ηί^ΙΓ '· 
Β'χατονταβτηρίόα, καί άπόόιοίται ιίς  τόν πιρικλιή Γα
λιλαίον, ό οποίος trhxfTcu νά τόν ίηλαοποίητιν, ίάν
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την έπενόησεν πρώτος αυτός, χαι μετα ταυτα έφευ- 
ρέονταν τά Τηλεσκόπια.

Τα όμματουελία των μιράνταν έχουν τον υελον κοΐ- 
λον προς το όμμάτι , χαι των μυωπων, οχ τη  εναντία 
κυρτόν * ητώ ν ως επ ί το πολύ shat πράσινα, χαι έ- 
κείνων λευχά ·

Είναι δε χαι δίπλα ύελία διά τούς §σχατοχηρους, 
πρεσβύτας ·

*0 σύνδεσμος η #ί?α/ άπλπς, χαι επιτίθεται εις 
την ρίνα το δίοπτρον τητο * η τεχνιχωτερος , χαι προσαρ
μόζεται εις τούς μίνιγχας με δύω έλατά της ιδίας υ- 
λχς τη συνδεσμχ έπαχουμβίσματα , διά νά μη συνθλί
βουν την ρίνα των μεταχειριζομενων ·

Τίνονται δέ χολ άλλα διά τάς μύωπας με ένα η δύω 
ύέλους βαλμένους εις θήκην, έχβαλλομένους μέ την πε
ριστροφήν, χαι προσαρμόζομε νους εις το όμμάτι μέ το 
βάστ ay μα της χειρύς διά προσωρινήν παρατηρησιν , και 
εις όλα τά^είδη ταυτα εύδοχιμύν οι "Αγγλοι, xai s y χρί
ζονται τά έρya  των χειρων των · Μεταφέρονται λοιπον α
πό την ’Αγγλίαν τα καλύτερα, χαι από την Γερμανίαν 
τά πολλά» αλλά κατώτερα, χαι πωλούνται παρά των 
λεπτοπωλων ·

Γνωρίσματα των χ'αλητέρων είναι » προσωπική δοκι
μή του μεταχειριζομένου ·

ΟΝΙΣΚΟΣ, το παρά των Λατίνων Asellus, παρά 
των 'Σχανδιναβων, ως κατωτέρω , παρά των Γάλλων Mo- 
rue, παρά των *Ιταλών Merluzzo, χαι παρά των ’Ισ
πανών Bacalao, Ό-^άρι ευρισκόμενον, και άλιευόμενον 
εις τον ύπερβόρειον Ωκεανόν, αρκετά χονδρόν, άσχημο- 
πρόσωπον , μέ τά οδόντια εις τον μυχόν τη  στόματος, 
το δέρμα μαυροδηρόν εις την ράχην, χολ ύπόλευκον εις 
την κοιλίαν, μέ λέπια λεπτά καί διαφανή, και λευ
κόν κρέας»

Εις την χευσιν δεν είναι τόσον πολύ νόστιμον, και 
εις τον στόμαχον βαρύτατον^ διότι είναι τραχύ, σκυτω
δές, και δύσπεπτον, διά τητο πρό τη  να τό έψήσουν,
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ήτοι μαγειρεύουν το κοπάνιζαν πολύ , χαί μόλον τούτο 
χρειάζεται Povarov στομάχ ι.

Εις τά παράλια της Νορβεγίας κάμνουν μέγα έμ- 
πόριον siζ αυτό το ο·\.άρ/, το' οποίον οι Χκανδιναβοί 
διαιράν εις πέντε είδη ονομάζοντας τ α , Kabliau, Dorse Η, 
Sey, Kolic, ta t Lauge · Ταύτα δ/ 6 Ακραίος ex te
n t  Morrhua, ColIariaSj, Pollachius, Aeglescrins, tat 
Moiua. Αατινιχωτερον όμως, ta t γενιχωτερον, επ ί τύ- 
τους όνομα έβαλε 7$ Gadus, Γάδος.

"Ολη η Παρωχεανίτις Ευρώπη δχπανςί πλήθος πολύ, 
χαί οι Νορουηγιτα/ η ϋορβεγιανοί πωλζν μεγάλος πο· 
σότητας * διότι άπο αυτά τά οράρια έχβχλλουν τέσσα· 
ρα «δ », ήτοι τάς κοιλίας, τάς γλωσσάς , τά  βία, χαί 
την πιμελην, η έλάιον του ηπατος ·

At χοιλίat αλατισμένοι βάλλονται εις βαρύλλια εξ 
περίπου χαρτορίων.

At γλωσσαι ομοίως εις βαρυλλια τεσσάρων χορτά
ρι ων σχεδόν, άλλ άμφότερα είναι ̂ ολίγον ζητημένα, χαί 
Ota τούς πτωχούς χρησιμεύουν, 0&εν εύ&υνά ·

Τα ωά αλατίζονται ομοίως εις βαρυλλια διάφορων 
μεγε&ων, χαί χρησιμεύουν διά δίλβαρ 6ίς το ο^αριυ- 
μα των τριχιών, διότι τρέχουν σωρηδόν οι τριχίαι νά 
φάγουν άπο αυτά ριπτόμινα §ίς την θάλασσαν , καί 
οι άλιεϊς τούς συνάζουν με τάς σαγήνας των * μονοί 
οι παρωχίανιται Γάλλο/ λαμβάνουν άπο την Νοροοκ- 
y ia v  ετησίως 16 φορτώματα καραβιών δί αύτην την 
χρησιρ.

Ή πιμελη, ή οποία ζα&άς πολλάκις είπομεν όνομά- 
ζιτα ι s λ at ον παρά των Ευρωπαίων, χρησιμεύει διά την 
βυρσοδιΧίαν, και τάς λύχννς , χ , τ ,  λ, χαί μεταφίρεται 
τις βαρυλλια ζυγίζοντα περί τά 4 καντάρια·

Ώίμπτη χαί μεγίστη πραγματεία είναι το σώμα, ή
τοι το κρέας του οραρίου, τό οποίον ταριχεύεται κατά 
τρεις τρόπους, ήτοι γαράτον άλατισμένον εις τά βαρύλ- 
λ ια , ξηραμένον εις τον αέρα, χαί ταριχευμένον, χαί ξη* 
ραμένον, περί των όποιων λέγομεν κατά σειράν*

Tom, II, 8 Γ«-
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Γαρατος Ονίσκος γίνεται χαδως χα) τά λοιπά c\J,a· 
ρUty ήτοι xtβασιζόμενος άπό τά εντόσ&ιά του, σχιζό
μενος tao τον ομφαλόντου, πλυνόμενος, χα/' βαλλόμε
νος 6ΐζ τα βαρυλλια με καλήν παρατήρηση, 
ι .  Να fra/ το παχύτερον, χα/' χαλχτβροχ ο\|.αρ/ ·
2. Να <ττρ«θ? τ̂ /0αρολλ/ εις τόν πάτον με πολύ άλας. 
3* Να γέμιση πανταχό&εν το' oVlap/ ag αλα? δ/α' χά 
μ» *yy*Qp μ* τα αλλα Βός το σταβαγμα των.
4· Να̂  στειβαχ$ρ πάντοτε (it την κοιλίαν επάνω, χα/' 
τ»χ ράχην κάτω, χ 7τρος τα πλάγια τη /0αρί/λλ/ου δ/α 
χα το οιαπερασρ το αλας εις την ράχην, χα/ χα 
rst νποχόχχινον το χρ?ας τ » , το οποίον είναι σημειον εύ· 
ρωτιάσεως^ καί σή\εως· f

Αυτός είναι ο χαλήτερος τρόπος τ» ταριγεύματος, α’λ* 
λ* ολίγα γίνονται ζτω, χαι σχείόν όσα είναι δ/ά χρή- 
*7? τα? ahiccop ota οωρορ *

β · Έηραμενος εις τον aVpa, ο οποίος xat δ/αχριτικω- 
τερον ονομάζεται Βαχαλάος, Σχίζεται εις δοα χατα /««* 
χος, χα/' αφήνεται  ̂σνγχρατύμένος εις ξίεριχά μίρη από 
ολίγον δ/ρμα, π λύνεται χαλά πανταχό$εν y χαι με ά
λας πολύ στειβάζεται εις μεγάλα βαρνλλια με τό δ/ρ- 
μα προς τόν πάτον τη βαρυλλίου * a era μεριχάς εβίο-\ η» 9 τ 9· % tv / ·  ̂ ν % Λ /.*μαοα ς , αφ η top ααπΒρααΒί το α λα ς , το? Βκβαλλουρ 9 
τόν τεινάσσουν από τό ά λ α ς , χαι βάλλουν τά κομμά- 
τ ια  με τό χρεας επάνω εις cavilα χωριστά za&gv,% » * > / ν /ν ζnot αφ ον gupap&ovp ν ς  top αέρα 9 τα ονραζονρ 9 τα 
αλατίζουν 9 χαι τά στειβάζνν εις βαρυλλια , χαι'τα 
πωλουν ·

r'· Snpαμενος εις την πέτραν y ό οποίος %ιά τούτο 
Stockfisch λήγεται παρά των ΣκανΙιναβων, χαι των 
Ο'λλανΙων, καί ' Αγγλων. δ/oVz Stock ή πέτρα, χαλTV f % 5 | / » f / ' 1 #risen το ο-Ααρ/ χλτ εκείνους *

Το παχυτερον χαι μεγαλήτερον όιαλεγμενον ό^άρι £»- 
ρ at νέτοι εις τάτον τόν τρόπον* σχ ίζετα ι από τό μέρος 
τής κοιλίας όλο'χλχροχ, ανοίγεται y χαι πλύνεται χαλά , 
έπειτα ή χρεμαται εις τόν ά ίρα , » βάλλεται επάνω εις
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πέτρας Έως νά ξηραν&ρ με τελειότητα * χαί μετά τού- 
ra  δίνεται, θημωνιάζεται ̂  χαι πωλείται·

To μεγαλητερον εισόδημα της Νοροοχγ/ας γίνεται α
πό αυτό το' ό\άρευμα, χαί άλλα τίνχ * ?τ$ρ/ τλ ι ,οοο 
καράβια φορτώνονται χατ βτος εις τούς "hiμίνας της μ ί 
αύτην την πραγματείαν * ώστε χαί βασιλική δ/αταγό Έ
γινε πως να ταριχεύονται οι ονίσκοι, καί vat ετοιμά
ζονται , χαί να πωλωνται.

*Αλλ* εάν εις wV Nοξουηγίαν γιναι μ ίγα  τύτο το ό·\.ά- 
ρενμα  ̂τη 'Ονίσκου^ α ς  την άντιχ^ύ ταύτης Βορείαν Α· 
μερικήν γίνεται μεγιστον^ χατά την λεγομενην Νίαν Γην 
(Terra Nova) τό*Αχρωτήριον τηΒρετωνων ( CapBreton) 
καί τά πλησιόχωρα μέρη · Προς άπόδειξιν τύτου αρκεί 
vet ίξενρωμεν, ότι κατά την παρατήρησιν της εμπορίαης 
ίφημερίδος, χαι τού Μνινύτωρος α ς  το ι?6ο Έτος Έλα- 
βεν χ *Α γγλ ία , χαί λαμβάνει χατ Έτος ι,οοο βαρύ λ- 
Aid saouov απο το tiirap { rm on )  του ο^τριου τπτου 
άλλ' επειδή από 6 ηπατα δίδεται ι  μεσετα Έλαιον, 
και 32 νότων κάμνουν ι γελλωνι, χαι 24° τότων συ- 
νιστωσι τό βαρυλλιον. χρειάζονται εις ι  από αυτά 
43,οοο ονίσκοι* καί τά  ι,οοο βαρύλλια φέρουν την με- 
γίστην ποσότητα των 43)θυο,οοο ό\αρίων αλιεύ ο μινών 
χατ Έτος από τός ’’Αγγλους * αλλά τότε καί οι Γάλλοι 
Ένχσχολουν  ̂ιβ,οοο ναυτας ετησίως εις αυτό τό ό\άρευ- 
μα  , καί ολαι αύταί at ποσότητες δαπανωνται εις την 
Ι ταλ ίαν , ’Ισπανίαν, ΪΙορτογαλλίαν y χαι τά βόρεια μ ί 
ρη της Ευρώπης f χαι της Αμερικής συμπεριλαμβανόμενά 
νης καί της Γαλλίας, καί ’Αγγλίας ·

'Η ’Α γγλία υπερτερούσε χα ί τότε την Γαλλίαν εις 
αυτό τό εμττόριον, χα ί τώρα θαλασσοκρατούσα τό ο ι- 
χειοποιήδη όλον, χαί απολαμβάνει μ ίγ α  όφελος * η Δα
ν ία  Έπεγει τον δεύτερον τόπον με την Νορουηγίαν, χαί 
Γροενλάνδαν, χα ί Έπιτζβεργην·

Κατά δε την ποιότητα , όλοι ό ταριχευμίνος, η ξη
ρός Ονίσκος, ήτοι Βαχαλάος, η Χτοχφίς οι ό\αρευ&ίν· 
τες την άνοιξιν είναι καλύτεροι * όσοι δε τό θβρος , χα ί

φ$ι·
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φΒινόπωρον κατώτεροι, καί όσοι top χειμώνα εννούνταί 
της άνοιξε ως , διότι tots ταριχεύονται όντες παγωμένοι 
τους τρεις μήνας του χειμώνας.

Ο ι Δανοί άλατίζοντες τους με άλας Βαλάσσιον ( τό 
όποιον εις όλα τα ειΐη των οραρίων είναι άρμοδιωτε- 
ρον) τός χάμνουν χαλντίρας * των δ ί ηΑγγλων όντες ά - 
Ματισμένοι με ορυκτόν αλας χάνουν ολον το πάχος των 
διά την βραmxnv δύναμίν του * μ'ολον τούτο όλοι εξο- 
δένονται.

Τόντα συνοπτιχώς περί τού αλιεύματος , χαί εμπο
ρίου τητου y είς το οποίον δεν μετεχομεν , ύτ κμπορού
με» νά μεΒίξωμεν ημείς διά πολλά άνυπερπήδητα εμ
πόδια* άλλ πτε χατ είσχομιδην λαμβάνομεν εμπορικως .

Το "Ελαιον τη *Ηπατος τη Ονίσκου συνάζεται πτω* 
βάλλονται τά ύπατα εις σχάφην, χαί σηπομενα επ ι
πλέει τό πάχος τύτο, χαί συνάζεται από τός επιστα* 
τας, χαί βάλλεται εις τά βαρύλλια , χωρίς άλλον χο- 
πον, i  μνχανόν.

’ΟΝΤΗ, όνυχος, το' όνύχι * εις τό εμπόριον χρησί
μευαν τά όιύχια ήτοι at χηλαί των ίππω ν, χαί των 
λοιπών μονοί ύχων ζωων. ’Ιο s ΚΕΡΑΤΟΝ ·

*ΟΝϊ3, πετράδων, δ Αχάτης. ’ψ  ΑΓΑ'ΘΗ. 
’'ΟΣΟΣ, τό Όξείδι, ήτοι χρασί όζινόν,^η χαΒ·’εαυ

τό , ti χαί με κατασκευήν. Γίνεται δ ί δξείδι χαί από 
τον Ζυ&ον, χαί τον Οπωρόζωμον, ήτοι Κιδρόν, χαί α
πό τό βρόχινον νερόν της άνοίξεωςε

Τό εμπόριον γνωρίζει τό όξείδι τού χρασί ου, χαί η 
Κωνσταντινούπολης προβλόπεται από τον Κόλπον της 
Νικομήδειας, όπου οι χωρικοί κάτοικοι, χαί διά την α 
χρειότητα των στ άφυλων, χαί δριμύτητα τάς χάμναν 0- 
λας οξείυι, χαί από αυτό στελλετοι. μερικόν, χαί διά 
τά 'Ρωσσιχά παράλια της Μαύρης Θαλάσσης · Αρετό 
τη οξειδίου είναι ή δριμύτις, χαί χα&αρότης* τό λευκό- 
ιερόν προτιμάται, επειδή ̂ δ& χρωματίζει το φαγητόν^ 
εις τό οποίον βάλλεται ως άρτυμά , πτε τά ταριχευο- 
μενα μ% αύτό όστραχοδερματα, χαί χόρτα ·

‘Όταν
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vOrar βάλλης ε ί; ro όβείοι φύλλα p o ln , » το αφή - 

σρς εις τον 'Ηλιον το 3·/ρο; αποκτά (Vco lla r ,  χα/' λ/- 
}*τλ/ χα< ο/τ/ άλλο άνετος, αποτελείς άν·
&0ζζΐΙθν. #

ΟΗΕΙΔΏΤΑ', ναι χνόαιότερον οςί.'δατα , «Map ινάτα 
λέγονται τα χαλαιιάρια, όζταπόΐια , σηπ ία ι, όστ\.·αχο- 
Ιερματα, χαί άλλα τοιαυτα φυλαττόμενα εις χότζας , 
η βαρύλλια fie ό ξε ιίι, χλ/ στελλόμενα οττχ είναι ς,υκ* 
μίνα  · Όμο/οις δβ χα/ καρποί, ο>$ βλάία ι, jr/jrfpMi/) 
βρνοηαί, χα/ τ^ τοιαυτα * »/$ ολα χρειάζεται το δρι* 
μυτερόν οξειοι οια να ήναι χαλα ·

’OST'KEAPOS. Ε/δο? \Apxwtew μαλλ^, η Κ^ρον 
fwxp»» γίνομε vh εις την Φοινίκι'αν, χαί Κυλικίαν, χαί 
εις τάν πατρίΐα μα μ$ ζυλον χόχχινον, εΰωίες, ως της 
χυπαρίσσου, με Φύλλα άιι&αλη. χα/ καρπόν ως του 
asdpou * χμκς τ»χ ονομαζομεν Μερσ-ιναν ·

Ε/ς τα $ερμά κλίματα άποστάζει χόμμι επονομαζό
μενο? Βερονίκη, χαί αυτή ttrat ή αλ«3·«ζ Σανόαραχη» 

’ΟΠΑΔΟΣ , τ̂ιτραδ/οχ ,εμφαινον Ιιάφορα χρώματα 
χυανουν, πορφυρήν, πράσινον, χίτρινον, χαί χοχχινον, 
ενίοτε Ι ί χαί μαύρο?, χα< AeyxA», » γαλάζιον · Φαίνε
ται δ« οτ/ <λα at/τα αποτελόνται με την αντανάχλασιν 
του φωτός εις εν η Ιυω φυτικά χρώματά τη , κα&ως 
συμβαίνει ̂ είς τά  πείσματα της οπτικής * ho η  άν σπά- 
σγς τον όπαλον Ιεν μενει η ποικίλοτης αυτή, χα&οίς 
χα ί εις τά ρηδεντα πρίσματα συμβαίνει ·

Am? το πόλυχρχν τούτο τιμάται σχείόν ως τά σαπ- 
φείρια, χαί τάς άνθρακας, εύρι σκέτοι δ* χαί εις την 
Κύπρον, ’Αραβίαν, χαί την Αίγυπτον, χαί εγχρίνεται* 
μ δ? εις την Βοημίαν, χαίΟύγχαρίαν άνορυσσομενη, εί
ναι ΊτευΙόπαλος, χαί Αστερία παρά των Παλαιών εχα- 
λε ϊτο , ’Ιδβ τ ο ύ τ α # # ^

*ΟΠΙΟΝ, το Αυχιόνι Τνρχιστί λεγόμενον, χυμό; τη 
Μηκωνίου ( παπαρπνας ) χόρτα, συναζόμενος εις την 
Α’σίαν , του οποίου ό ακάθαρτος Ιιονομάζεται Μη* 
χωνειον ·

Χπεί-



ο  π .

Χπείρεται το χόρτον τητο ε ίςπολλά  ^6>ράφι& της 
AV/ας, καί Συρίας, ( το οποίον είναι καλητερο» από το 
>«>όμενον εις τάς Λνόιας ) καί άφ ου άρχίση νά χον- 
ΰρύνη το χ6?αΛλ/τ», σχίζεται το καλάμι (ό  κουλός τη)  
χολ συνάζεται ο γαλαχτερός οπός, ήτοι τό *0πιον, ε
παναλαμβανόμενον το σχίσμα εχόίόεt νΟmop κατώτερον, 
καί εκ τρίτα ακόμα κατώτερον * &τειτα top ζύμωναν μ ΐ  
νερόν, χαι μ ίλ ι εως νά γενρ σώμα ως π ίσσα , και αυ
τό είναι το λεγόμενον ’’Οπιον.

Μ ηκωνειον δε το κατασκευαζόμενον με τά  ίσ χ ισ μ ίν α  
κεφάλαια του χόρτυ , και την ανωτέρω ζυμωσιν· 

Γνωρίσματα Ο πίου χαλά οίνοι , τό ξηρότερον, χαι 
μελανωτερον, με βαρειαν , κ α ί υπνωτικόν οσμών, και 
ελεύθερον από  πολλά φύλλα, με τά  όποια τυλ ίσσ ετα ι.

Δαπανάται πολύ ηΟπιον εις ολην την Α σίαν, κα ί 
Α’σιατικάς Νησας h a  την κοινόν μεταχείρ ιση των κα
τοίκων h a  μεθυστικόν* ώστε μόνη ή Βαχάρ ’Ε παρχία  
πωλει ετνσίως περί τάς 19 0 ,0 0 0  όκάόας* ή Εύρωπρ 
τό μεταχειρ ίζεται δ/ ιατρικόν ’υπνωτικόν, κα ί ναρκω
τικόν φ

ΛΑΫΔΑΝΟΝ ονομάζεται τό παρά^ των Φαρμαχοπωλων 
εξαντλάμενον από τό ’Οπιον με βρόχινον νερον, κα ί Ρ* 
οινόπνευμα* τό δε Αανόανον Οπιωόες , είναι σύνθετον 
με άλλα  είδη* εις την μεταχείρ ισ ίντου χρειάζεται προ
σοχή ,  κ α ί ίτροσ-δ/ορ/οτκος ιατρού , οιότι ήμπορει νά 
κοιμηθρ τον άξύπνητον όςτις τον μεταχειμσθρ άστο- 
χάστω ς , εκτός μόνον αν γναι συνειθισμενος ,  καθώς 
πολλο ί Α σιατικοί, οι οποίοι μεθάν τρωγοντες πολλάς 
ϊρ α χ μ ά ς , ά λλα  Ιεν άποθνήσκον ·

"ΟΠΛΟΝ , τό κοινώς 7Αρμα, όργανον,η εργαλειον χρη- 
σιμον εις τό νά ύπερασπ ισθρ τινας εαυτόν, νά καταπο
λέμησή τον εχθρόν, και νά φονεύσρ τά  ζω α .

Διαιρείται τά  "Οπλα εις Π υ ρ ο β ό λ α ,  όσα ρ ίπ τυσ ι 
βόλια  με την ορμήν της πυρίτιόος, κα ί εις Λ ε υ κ ά ,  
κα ί  εις Χ ε ι ρ ο β ό λ α ,

ι ιβ

Πϋ·
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Τ ϊυ ρ ο β ό λ α  ε ί ν α ι  τά α χ ο λ »$ α ·

Κανόνι# 9 τα ’Toma*
Β όμβαι ι at Βόμβαι,
Τυφέκια ·
Κ αταπελται πυρ οβολοί* ret Τρ ομπόνια, 
"Πιστόλια, Υίτοι μικρά Τυφέκια*
Πυροφόροι βολιόες * Γρανάται*

Λ e υ κ ά ° 0  π λ  a * ή τ ο ι  X ε ιρ ο κ ίν η  τ α*

Σπά&η* 70 Σπα&ι,
Μάχαιρα καμπύλη* το Γιαταγάνι*
Ε γκοπις* το Σατηρι,
Ε γχειρίΰιον* το Χαντζάρι,
Πέλεκυς* 6 Παλτάς .
Δόρυ* κα) Κοντάρι* το Μ χαράκι,
Αογχοπελεχυς * Κοντάρι μό πόλεκυν* 
Τυφεχολόγ^η 9 ή Βαγιωνετα,
Α'γκυλοσφυρα 9 το Κιλάγκι ·

Χ ε ιρ ο β ό λ α ° Ο π λ α *

Τ όζον, το' Δοξάρι,
Βέλος* η Σ αγ ιτα ,
Α'κόντιον * Κοντάρι* ως Τζιριτι με λόγχην, 
Καταπελτης* μηχανή πετροβόλος«
Σφεντόνα,

H9

Περί των κυριωτέρων από τά ανωτέρω $εωοησον εις 
τα iota ’Αρθρα έκαστου* δια' ταλλα άρχει να συνέχι
σης τά ονόματα 9 δ/α νά μη βαοβαριζωμεν άναιΰώς, και 
χωρίς ανάγκην* καί επειόη το εμπόριον εις τα όπλα 
είναι πανταχοΰ έμποΰισμένον 9 h'iv πρέπει νά είπωυ.εν 
περισσότερα εις εμπορικόν Σύγγραμμα 9 οποίον είναι 
79 παρόν,

Διά
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Διά τα %pnrnραυοντα ί/ς το κυνήγι σ.ν θ /Aifc νά δια- 
τρ Ιβγς 6ΐς βϋτο, χα/' δ/se προφύλαξιν (ίς τούς δρόμους 9 
αίι όδαπορρς, Ίδί ΤΤΦΕ'ΚΙ , ΠΙΣΤΟΛΑ , ΣΠΑΘΙ', 
ΜΑΧΑΓΡΙ, * .τ .λ .

"ΟΡΓΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ' ονομάζονταν o ra  ηχολογάντα 
άποτνλπν αρμονίαν, χαι ίξυπνάν την άκοην , si ναι hi
τριωϊ (ΐδων.

Me Χορδας , ας Αύρα, xai Κι&άρa ,  Κύμβαλον, 
Ίταλτάρ/ον .

Δ ια του Ά  νό μ ο υ ,  ως τ ο  *Ορyavov, if Σ άλπ ιγ ξ , 
ο αυλός> ζα$ τα r a n  #/«#·

Τ α  Κ τ υ π ω μ ν ν α ,  ας Τυμπανύν, xai Ttίμβαλον, 
χαι Κρόταλα ( τα Ζιλια )·

"Ολίΐί αυτών χαι των όμοιων τό ίμπόριον it ναι μι- 
χρόν, χαι χατατχίυάζονται ora ανήκουν νίς την Εύρα* 
παϊκην lAvrtxr.v §ις την Ευρώπην, ora hi tic την Tap- 
κιχην εις την Έπιχράτιιαν τa Βαηλιίου, xcu μάλιστα 
siς την Κωναταντιηπολιν .

’ΟΠΧϊ'ΡΑ, τό' όπωριχον κοινώς λβγόμινορ, καρπός 
βρώσιμος των hsrhpuv, xai f ννιχως όλων των φυτών, 
νμπ$ριόχων, χα$ας χαι οι μη irS tounot καρποί τ η *g- 
μα  τη φυτά, χαι χρητιμιυων προτότι hid φαγί των 
ανθρώπων, διότι orot καρποί τρώγονται από τά λοιπά 
ζ ω α ο η  οϊομ&ζοηαι οπ&βΜχα ^

Εις πολλά *Ap$pa tooth τη Ειβλιπ ̂ ημποράί νά πα* 
ρατνρη&ρ η ίμποριχη χρηης των οπωρων , ως άμυγδα- 
λ α ν , καρυδιών διαφόρων, κακάα, xai άλλων παμπόλ· 
λων, α ί οποία» ey v ra i χόλυφος, η rrtpeov πώμα hap* 
xhv πολνν καιρόν ξηροί,  xai μ§ταφ6ρόμ»ναι 6ΐς διάφορα 
μόρη πωλάνται·

* Αλλοι hi ήτοι υγρο ί, xai νύτηπτοι ρ^ρητιμνύιιν  ̂ διά 
φαγί'των § ντόπιων ακόμη νωπαι, xai νρβαινυν §ις τό 
όμπόριον, η ξηραινόμιναι, ως α ί σπαφίο/ς, τά  Ί*χο· 
xspara , τό πιπβρι , τά hιάφopa χοχχύμηλα , xai τά 
όμοια * κ μ» τόν ζωμοντων, xai τοιαυτα viva», ό Μ η* 
λοζωμος, ό ’Απ/ο ζωμός, τά xparia αυτά, xai άλλων

χαρ*

ϊ2θ



121

καρπών cl ζωμοί j srip/ των χυριατίρων από τύς ο
ποίους λίγομβν οις τά ilia ’Αρθρα, ο&ον lev μίνα να 
οχταν$ωμον old, ίπαναλαμβάνοντος τα ilia ·

'Οπ*6>ρο'ζα>μος λοιπόν hiytrai ο ζωμός 9 trot 6 
χυμός των οπώραν κατά την ανωτορω οχ&κτ/ν* ό ο
ποίος xeel από tee ilia livlpa, η καρπόν dinar ίπονο· 
μάζοται, ως λομονόζωμος, και τα παρόμοια, ο<τα δ»* 
λαΐη πωλννται οις ζωμούς Ιιαμίνοντας, χα&οος errpaty- 
yίζονται από το όπωριχόν ·

Ο 9Τ α> ρ ο θ  ο # βί ημπορουμον κατά hafpooriv era·
qiaropov να όνομααωμον oxthov τον ζωμόν , ο οποίος 
μοτα τό άποττράγχιοτμά τ » , βράχοι, xaei άλλαζα ποιο- 
τχτα f/ς το νλί/«/τ#ρο̂ , » δρ/μ&τιροτ ί  ρίίθϋβπχο»· 
£#V τα ο νομίζω μι ν χόασία9 Ιιόη lev ϊχόυν οκοίνην την 
ποιότητα* αλλά £t&ot/$ διαχριτιχβτίρορ, ο'ποιΐ» 5τλ»* 
σιάζουν ποριοταότορον οίς τύυτνς, η οίς ίχβΐνα»

’Αττο' ττολλάς σ-αρχςρίοις οπώρας yivtrat οπωρόζυ&ος9 
καί χρητιμουοι It ίμπόριόν ίαωτιρικόν και οξωτοριχόν 
ονιοτο ·

Ά π ί ta? Μ»λα ytvtrat τό παρά των Γάλλων Xtyo- 
fttvov , Cidre , το οποίον Κιόρον ωνόματα ,  χαι Ιδί 
οίς τόν Λίξιν ταότην»

’Α?γ3 τα ΆπιΙια yivtrat τό λογόμονον κυρίως Poire 
ϋτο* *Απιόζυ&ος , χαι' οννωνυμάμονον πολλάχις ΚίΙρον * 
άλλα τSto οίνοι πολύ κατοίτορον από τόν Μηλόζν&ον 
οκοίνον ·

Όπωρόζυ&ον ϊχομον οίς Την Πόλινμας από την Τρα- 
πιζπντα9 (pepόμονον οίς βαρύλλια, καί πωλόμινον, χαι' 
μοταχοιριζόμονον παρά πολλών ltd Ιρότιατικόν ποτόν 
τό καλοκαίρι % καί ltd καρυκουμα οννοτ&ιόμονον μ ί τός 
θρίΐαχας, τα κοινώς μαίόλια, καί usrd πρόατ&ηχης μα- 
ράλια * αυτός οίνοι τό κοινώς yvap/ζόμονον Napliyxt, χ 
Λαρδ/^χι γινόμενον κυρίως από τόν ζωμόν των Δαμασ
κηνών 9 χα/ ΚοχχυμΑοιτ , aVd τ^ oVo/a opt πληροίς 
η^Τρχποζϋς, χα/' ολ» όκοινη ιί *Επαρχία*̂ η ̂ ουσίςτου 
οίνοι νπόζυνος, χαι' τ^ £ραμα τ ί  χολ» ύπόζανγον ^

Ο  Π .
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'Από τον Κοχχυμηλόζν$ον τπτον προ της βράσοοίς τη , 

o^nvoreu το π ιστί^ ι , ήτοι χοπανισμονον y χα$ως από  
το γλςυχος ylvovrai τα χλουχοπλαχόντια ( μουττόπη- 
τολ )  αλλ’ όχοινο , ήτοι το π ιστόλ ιy οίνοι πορισσότορον 
ό-\,ημόνον, h i  τούτο χα/ πηχτότορον , xai τυλιγμίνον 
όλιχοοιδως οίς χυλίνΰρχς πωλοίται οίς τα ipyaomipta* 
το χρώμα του οίνοι φαιόν ,  ήτοι βα$υ χαστανόν, χαι «' 
χουσίςτου yhuxofyjvos*

Me αυτα τα όιίον ’Αρθρα , χαι μ» τα λοπτοχάρυα 
φοοτωιιονα φας στόλλπν οι ΤραποζιΙντιοι τρικάταρτα χα- 
ραβιατων οτησίως , χαι όλα αυτα όαπανωνται οίς τήν 
Κωνσταντινάπολιν ·

Εις αλλα μίρη ό-ίήνουν yλoυxoς από τα λοιμωνιχα .% > % ¥ * * · » *  ·* \ jtat απο^ ολαλ οτταρ/ζ* η τ* χη  όμως τη ν& χατ&
σχουασ$γ χαλός μηλόζυ$ος λοιποί από τα flip* μας^
μ ’ ολην την ον χολ ί  αν της χατασχουής του* hort άφ ου
xonavir&Svj η χαι μ» τόπιοστίριον σνν^λιβόν τα  μή-
λα , χαι μάλιστα τα ΰπόζυνα^ χαι χοιμωνηαια, συν a -
ζοτα* ο ζωμός των, βαΤλοται μο όλ/yov μόλι οίς χαΰχς,
η βαρυλλια , βράζοι, χαι ylvorai χαθαροζ, ως χίτρινον
χρχατι, χα/ ουχρηοηος, όροηττιχός, μ / ο παλαιότορος
μο$υστιχός, χα$ως ο χοινός ζν$ος·

Όπωρόπνουμα·  Δον οι ναι αμφιβολία οτι χα· 
&ως από όλςμς τός χαρπός οχβάλλοται πνου μα , «Vo 
τας Οπώρας ylvorai οΰχολωτορα, χαι πορισσότορον * οις 
την Γαλλίαν y Γop μανίαν, χαι την'Ayyλίαν χατατχουά- 
ζπν, χαι μοταχοιρίζονται πολύ * μαν&άνω do ότι χαί 
οις την Δαχίαν όχβαλλουν από τά χοχχυμηλα μο τον 
χοινόν αμβυχα * χρίνοται όμως το όπωρόπνουμα βλα
πτικόν παρα των Διαιτητιχων* αλλά μήπως ταλλα οί
νοι ωφολιμα; ολα exit να τα ΨΕ&νη μοταχοιρίζονται τα 
όπωροπνουματα, χαδως ήμοις τό οίνόναμα, χαι ούχα- 
ριστουνται»

’ΟΡΕΛ Λ A ΝΗ', ̂ «Vi ’Ορολλανας τη ΤΙοταμου της Μο- 
σημβρινής ’Αμοριχής μοτονομασ&οντος του 'Αμαζονοίου, 
ft/7oV9 ούρισχόμαον π$pi τας οχ&ας αυτόν , χαό παρά

τινων
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τινω» ονομαζόμενο» *Ραχό και παρ άλλων ’Αχιότχ * γ ί
νεται ως μικρά χουσομηλεα με φύλλα εις σχήμα κάρυ
ο/ας , αρθ» λευχα , καί σαρχόχροχ , πενταπέταλα , ά- 
στ«ρρδη, χα/' καρπόν ως σπόρο» σταφυλής εμπεριεχό- 
μειό» εις λοβους έρυ$ροτάτνς,

Τα αυτά ονόματα δίδονται και εις το» καρπόν του 
fw « τβτου, ο οποίος τιμάται πολύ από τάς βαφείς, 
δ/οτ/ δ/δί/ άπαράλλαχτο» χρώμα με τό Upινοκόκκι , αλ· 
λ' άπαλλείφεται, xat h i τχτο εμποδίζεται εις τό» Γαλ- 
λ/χρ, χα/' μεταχειρίζονται αντί να βά\η» τα χρυσοκί- 
τρινα χρώματα συμμίγοντες τη» Όρελλανη» μ» όλ/yo» 
ξυλον φρρναμβάκου,

*̂Η χολ» ΟριλλΛΡΐι ο ν «  ευωδία» *1ω» , » 'Ταχίν&ου, 
*/r«/ ξηρά t βαθυκόκκινη» ατταλχ ο/ς τχ'ρ αφό»  ̂ xat 
ευμάλακτος, χα/' το εσωτερικό» χρώμα ζωηρότερο» του 
εξωτερικού»

Τεινασσομενη από τό δένδρο» πλυνεται με χλιαρό» 
νερό» εως να αποδερματισθρ τό χόχχινον , χατασταλλά
ζει τό νερό» εις τό αγγείο» , καί λαμβάνεται η υττοοτα- 
<τ/ς, η όποια ζυμωμένη εις βώλος* η πλάκας πωλει· 
τλ/· Σ^ΛζίτΛ/ ο καρπός πτος ο$ς τη 0τ*ς9 το* Ιηρμρ , 
χα/ Δεκέμβριο» »

ΟΡΕΙ ΧΑΛΚΟΣ, ο Παφυ2λο$ κίτρινος παρά των πα
τριωτών μου λεγόμενος 9 δ/οτ/ */ς φύλλο» , ήτοι πέτα
λο» τό» μεταχειρίζονται, κοινότερο» όμως από το Ιτα
λικό Βρορτ£ος, χχ/ προσφυέστερο» Χαλκός κίτρινος y με- 
τάλλον χατασχευαστόν σύνθετον από φυσικόν χαλχον , 
ντο/ κόκκινο» y καί Κάδμιο» λ ίS op , #>J,»pe/pxp β»ς ττχλ/- 
«ρ Πλ/τθορ  ̂ άλεσμενην ως αλεύρι , σμηγμενη» με κο
πανισμένον α»θρακα9 καί πλυμένη» επειτα δια να μν 
μείνρ κόνις ·

Ε/ς ισοβαρή ποσότητα χωνευμίνη με τό» χαλκό» η 
τοιαυτη Κχδμία αποτελεί τόν 'Ορείχαλκον y χα/' λρτ/' ιλ- 
λι/^ιας δ/δι/ αυξησιν από 2ο, 5ο τα εκατό» ·

'Από τοιότο» 'Ορείχαλκον κατασκευάζονται τα κανόνια ̂  
α» βόμβα» y καί τόσα άλλα πράγματα · Γίνεται καί ο

eipn-
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είρημενος^ Πάφνλλος, βγοι ο ι̂^αλχ/Π? πόταλον xirpt'<* 
μχ , χαι οξοτμόνον από το ι ;  , χ«/ μελανοπράσινον 
από  το άλλο μ/ρος, χαι φερόμενον από την Ευρώπην είς 
ηυλίνδοους 9 χαι c/’ς "διπλώματα τυλιγμενον * ομοίως 
δε χολ σύρμα χίτρινον όραχάλκίνορ, χα) αλλα /τολλα 
orxfiz/n ·

Σφορ»λατ«ται ο cpf/^αλχος χρι/ος , χα̂  «V » άρχίσρ  
να ζεσταίνηται^ από την βίαν της σφυράς, κοκκινίζομε· 
νος (ίς τχρ κάμινον , χαι πάλιν σφυρήλατα μένος ττλ«* 
σίον της χαμίνχ9 διότι το' (ξαφνικόν -^υχος, το'χ χα« 
fo « «υθραοοτοτ, χολ δια να διαρκεσρ εις πολλγ,ν σφυ· 
ριλασίαν προσ&ετεον εις τό μ ίγμα  8 βα;ς ίο  τέί ΐοο 
παλαιόν χαλκόν , χωρίς ydrajxa κασσιτεpa·

*OPOBOSy το κοινώς 'Ροβι οσπριον τ» αοτπ >/ί»κς μ? 
τα λα&ι/ρια, χαι άχρηστον οίς τροφόν των άν&ρωπων9 
άλλα  μονών των βοων9 και χοίρων.

Οι Χειρουργοί Ιατροί μεταχει^ί ζονται τό όλευρί του 
εις τά καταπλάσματα 9 ως ον από τό λεγάμενα τεσ· 
σαρα διαλυτικά.

ΟΡΠΙΜΕ'ΝΤΟΝ,ί Ο ρ^/χοχ, Λατινιστί Auripig- 
meocum. ήτοι χρυσοβαφός, διότι όμποριόχοι τό χρώμα $ 
ίσως χαι μιχρόντι μόρος χρυσά* μεταλλικόν ευρισκόμε
νον εις τά  μεταλλεία η  χαλκπ9 τό χιτρινον (χα ι τη το 
οίνοι πολύ )  οίνοι τό άυτο χατά την φαρμακερόν δυνατ 
μιν με τό άρσονιχιον * τό δό κόκκινο? γίνεται εις τά  
χωνευτήρια βαλλόμενο?, χολ χαιόμενον με ελαιον, η καί 
κανναβέλαιον , η χαρυδελαιον * χαι' τούτο επωνομάζετο 
Σατδαράχη παρά των Παλαιών *

Καλήτερον από όλα είναι τό χρυσοκίτρινον » τό κ ι- 
τρινον, χαι' κόκκινο? με πολλάς χοχχινας φλέβας δεν 
είναι κατώτερον, το δ δ' πρασινωπόν καί εις μικρός π έ
τρας αχρείο?*

Οι Ζο^ραφοι , ο/ Ίπποι ατροί, χαι' άλλοι τινες το- 
χνίτα ι δαπανουν πολλην ποσότητα * χρειάζεται όμως 
προσοχήν 9 διότι είναι φαρμάκι δειλητηοιον.

’ΟΣΠΡΙΑ ονομάζονται όσα σπαρτά γεννήματα χαρ-
πο·
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ποφορχνται βις λοβχς, xai χριημβυονν h i  μαχβφβνμα 
τ α ,  δηλβδ»

ΡΊζια
Κύαμοι, Κvxx/a
ΦαΛα^* S> W  τβ' w arn s *Af&ρον χατα
Πίσ ο ι, ήτοι Πισβλλια * Λ»ξν,
AaShipta 
Ρ'ββί&α

Καλα "Οσπρια tha t e ra  βράζπν, xai χόλωναν βνχολα ·
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*ΟΣΤΡΑΚΟΝ, τβ χόχχαλον, το οποίον πιρισχβπάζβι 
πολλά spodpa ζωα , ως top χαρχίνον, χαραβ/ΰα, στα· 
χον, xoyχάλ ια , πίνναν, * .τ* λ* *«/ μβριχά της ζηρας , 
ως την χβλωνην, xai rip χοχλίαν, ήτοι σιαλαχχον · 

'ΟΣΤΡΑΚΟΔΕ^ΜΑΤΑ,  ̂βλα ταΙ οιρημίνα, xai τα 
ομοια τντοις ζωα, βπβίόη άρτι d/ρματος φοραη το "θ· 
στραχορ, xai οπνίη  e l ναι αναιμα ( flip οχαν α ίμα  )  
συναρι&ΐιωνται από μβριχάς βις αυτά xai τα αναιμα, 
ως σηπ ία , οχταποΰι, χαλαμαρι, βλλβ χαταχρηστιχως · 

Δι e ra  από αυτά χρηημβιίαν βις τβ βμποριον βφρόν 
n r a  να ix&irat thov 'Αρ&ρον, xai ζήτηαορ αυτό χατα 
Λβίςιν ·

'ΟΣΤΡί'ΔΙ, γνωστόν ΌστραχόΙβρμα χρήσιμον h i  φα* 
*/· βις τας αλμυροτβρας Βαλάσσας , xai τας πβτρφ- 
β«ς, xai άμμωοβις αιγιαλας βνρίσχονται τα χαληηρα* 
βμποριον Up βχτβλβιται μ* a v r i ,  βι μή μόνορ βτωτβ·
ΡIXQV ,

ΟΥΡΑ', τβ οπιτ&βν τ» ζωα γνωστόν μβρος * βις τό 
βμποριον χρηημβυαν πολλαί χραι, ως των ίππων h i  
την τρίπατων, των βοών ομοίως, xai οπομβνως όλων των 
ζωων, όσων τβ Upμα χρηημβνοι h i  $ιφ$ίρας y ως τον 
r  χοίρου, (  βιρβιριτζας ) σαμαριού, νουρχας, xavaha. 
αλωπβκος, χ ,τ ,λ»  περί των οποίων γράφομβν βις το 
ix am t ονομα % xai ’lU  »
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re* @· ζηραιρόμενα εις τόν χαπνόν , rot οποϊα χαπνι- 
στά Xtyovrou· γ ·  εις το ελαιον . δ\ εις τ»^ άλμην, 
τβ οποί λ παστοί , χαί γαράτα ονομάζομε· Ίδβ ΒΑ- 
KAAA'S, ΚΕ'ΦΑΛΟΣ, Θ*ΤΝΟΣ, χβ/ ΆΡΐ'ΓΚΑ.

Εις την Κωνοταντινάπολιν ταριχευμενα οράρια πω· 
λννται διά τβ μίρη της Επιχρατιίας, Κολο«/ , 
Σχομβροι, οι οποίοι όντις την άνοιξιν άπαχοι μιτονο- 
μάζονται Συροιy η Τζίροι , Πχλαμύδες y των όποιων 
at ταριχευμίναι Ααχβρδαι * χαί Τριχ ία ι , «/ Is rapt- 
χευμεναι Σαρδίλλαι · ;τιρ/ *r ι δ# χβθ’ βχβττβ · Ή 
Αίνος δίδει τός χαλητίρας χαπνιστός Κβφάλας, χβι « 
Arpre τ»ς άλατισμίνχς ξηρός μετορομαζομενους ΣΤΕΙ- 
ΡΑ'δΙΑ * η δ» Πρ/χβ^τβ; χβλκ  ̂ χολοιός Υαράτονς.

Τ* δ* ^λνχ* wp5 τβριχευμενα οράρια ϊχομίν από 
την 'Αχερουσίαν των 'Ίωαννίνων λίμνην, μάλιστα ’Εγχε- 
λ ια9 αλλ' ολ ίγα περισσευουν διά re ταριχινθαν * πολ- 
λά  δ# χβ/' μιχρόπρα από τον Στρ Iμονά (Χβ ' ι δβχβ )  
ποταμόν , μεγάλοι χαί νοστιμωταται Ώεστροφχι χα· 
πνισται οίνοι της Καστοριάς , χβ/ χ Μυρβ/re τ5 Δ«- 
νάβεως ·

Ό + « ρ/β j/λϋχ» rf pa * ούτβ ζωσιν εις λίμνας 9 χαί 
ποταμός ποσίμου rip*»

——* \Α λ μ t/pa rrpa * βββ ζωσιν εις την θάλασ
σαν , χα) άλμνράς λ!μνας ·

—— Έν τ ό  π ι α 9 όσα fiip/Vxorre/ πάντοτε ιίς  τά  
ίδια μέρη·

■ ■ ■■■1 ■ Κ ο π α δ ι α σ τ ά  , όσα αγεληδόν μεταβαίνουν 
από tv εις άλλο μέρος θαλάσσης y των οποίων τό ό^,ά- 
ρευμα γίνεται εις προσδ/ωρισμενους μήνας f χβ/ πλάσιον·

Odepexo'xxeAor .  Ίδβ' ΈΛΕΦΑΝΤΟ'ΔΟϊ Σ.
Ό^ΛρβχολλΛ .  W  ΚΟ'ΛΛΑ.
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zcu 7 epyavOv avayxaiov δ/α νά ctpfyfy, πολλάς z-pety* 
ματειας .

ΠΙΛΟΣ), το σκέπασμα της κεφαλής, απο το πηλόν  
( τεφτικι) ημπορχσε κυριως νά όνομασ&η τό κιονλάχι, 
το' οποίον φοράν οι 'Ασιατικοί·

Ο / ’Αρχαίο/ "Ελλχχίς είναι π&αρορ να εσκεπαζον την 
κεφαλήν των με πτιλωτόν κάλυμμα , χα/' ο£/ υφαρτδχ, » 
-πλεκτόν, δ/α raro χα/ πίλον το ωνομαζον * τ®χ Ευρ®- 
παίων τα <τχ/α%α ομοίως πτιλωτά είναι, δ/α τ£το χυ- 
ριωνυμχμειος Χίιλος είναι αυτός ό */ς ^ρχβνχ τ®χ Αο·/α* 
r w *  jrfp/ a ’ίδΙ Π ΤΙΛ Λ ΤΟ 'Ν .

’Ej/® o«®e «δ® ονομάζω τα 5τλ?χτα φέσια χατα* 
σκευαζόμενα εις τόΤάνις τα' καλύτερα, χα/ «$ τχχ Γαλ- 
λίαν , καί 'Ιταλίαν τά κατώτερα * χα/ ξοδεύεται πολύ 
π  λ ϊΐ&ος εις όλην την Τχρχίαν κόκκινα ha  τχς άντρας, 
χα/ /κχρ/χας ^-υχαΓχας, και λευκά διά τάς περισσοτερας 
yυvaικaς *

Ο/ Τχησίνοι κάμνουν μ( ya εμπορίαν εις αυτά , κα· 
&ως η Μαραχλ/α, και ΓeVaa * πωλάνται με την δωδε
κάδα , χα/ s/Va/ τυλωμένα άνά ε%, » τρ/^®ρβ«δ®ς (  τά  
όποια iyxpircvrat) » χυλ/χδροί/δ®ς.

E/Va/ paxfpor or/ καλός Πίλος είνα ι, ος τις εχει -\.ι- 
λόν τό ρουχον, χα/ ομαλόν , χα/ aVa^ox* χα/ £®»ροχ 
Μ χρώμα ανγναι χοχχηος χ Μυχοτατον, αρ χρμ &βα* 
φος * εις τό Τάης πλεκχν μόνον κοκκίνχς * ο/ δ/ λευχοί 
φέρονται από την Ευρώπην *

Π ίλος είναι καί άλλο είδος πλεκτά μαλλίνχ σκεπάσ
ματος της κεφαλής κατασκευαζομενου εις την "Βενετίαν, 
κωνοειδάς, ύ-ψηλου, καί διπλχμενου περί τό στόμιον, ο 
κοινώς Σκάφος * βάφονται δ? κόκκινοι, χα/ yaλάζtot, χα/ 
χρησιμευχν εις όλον τό ’Αρχιπέλαγος, χα/ τχ'ρ TliXojroV·* 
χηοόχ δ/α τ»ς αχδρας, χα/ αυτών τό εμπορίαν δεν είναι 
ευκαταφρόνηταν.

Π λ/xax πίλους κυλινδρωτός τυμπανοειδείς, χα/ χ/ς το 
ορος τ» * Αφωνος, χα/ Ta$ 5τ®λ£χ /uat/pa$, » λευχ«ς εις 
χρησιν των ποταπων άν&ρωπων καί δουλών *

til-
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ϊΐέλονζ λεύκας βαμβακεράς κωνοειδείς, ας τούς Here* 
ήχους , πλέκουν εις το ’Αρχιπέλαγος προς χ ρή σ ίν τα ν , 
μ άλ ισ τα  διά νυχτικά επ ικαλύμματα , και χάμναν έαπό· 
ριον μικρόν μ ί  τά  έζα μέρη, κα ί ολίγον περισσότερον 
6ΐ ς το έσαηριχον τής Τουρκίας. t 

ΠΙΜΕ'ΝΤΟΝ, π ιπέρ ι τής Ταινίας* Ίδε ΠΙΠΕ'ΡΙ. 
IllNA'KIAj, δίσκοι ξύλινο ι, άργ ίλλ ινο ι, κασσιτέρινοί, 

μολύβδινοι, η άργυροι , χρήσιμοι διά τά  τραπέζ ια , λ* 
βα£§ ίς  διά τάλλα  φαγ ί a , κα ί βα&βις διά τά ζαμερά* 
Τδί τ ά  ’Αρθρα των ανα υλών τής κατασκευής των * 

m 'NAS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΎΣ. Ίδί ΧΑ'ΡΤΗΣ. 
ΙίΓΝΝΑ, 'Οστρακόδερμα ευρισκόμενον ε ’ιςόλον το ’Αρ* 

χ ιπ έλα γό ς , το οποίον δεν χρησιμεύει εις το έμπόριον* 
αν το έκλάβαμεν ως μερικοί αντ ί τής γεΡνάσης τά  
μαργαριτάρια χόγχν * άλλ ’ έγω ε ίπ α  έχει περί ταυτχς, 
επειδή και κατά τά σχήμα τά άσταακον εκείνο τής έρυ- 
θρας θαλάσσης ομοιάζει περισσότερον με τά μέγα  ό- 
στρίδιον, ή με τήν πίνναν* ’ίο* ΚΟ'ΓΧΟΣ* 

ΠΙΝΚΟ'ΜΑΛΛΟΝ· Ίδί ΒΤ^ΣΣΟΣ *
ΠΙΠΕ'ΡΙ, καρπός αρωματικός με ποιόττΛτα δερμήν, *} 

%rpuv, χρήσιμος δ ί άρτυμα των φαγητών, γινόμενος εις 
χοχχον γναστάν εις ρλονς άπά θάμνον επιδενδρον, π α 
ρόμοιον με τάν κ ισσόν, αλλά  τά  φύλλα τα είναι όλιγω- 
τερον πράσ ινα , χιτρινωτερα, με δυνατήν (.ουρωδίαν, κα ί 
γευσιρ δριμεΐαν * γίνεται εις τάς ’Ανατολικάς ’Ινδίας) 
κα ί φυτεύεται πλησίον . εις μεγάλα δένδρα διά νά χολ· 
λήσρ εις α υ τά , κα ί νά μή ερπηται χατα γής*

Το π ιπέρ ι καρποφορείται ας άγριοστάφυλλον, τα ό
ποιον α ί ρόγαι κατ’ άρχάς είναι πράσ ινα ι, ωριμάζαι 
κοκκίνιζαν, και αφ α ξηρavSav εις τον ήλιον μαύριζαν 
διά τατο κα ί μαυρον π ιπέρ ι τά λίγομεν *

Φερασ/ν εις τήν Ευρωπκν χα ί λευκόν πιπέρι^ , Το ο* 
ποιον είναι το ίδιον, άλλ ’ έτι νωπόν ακόμη 7S έκβάλλαν 
τήν επ ιδερμ ίδα , κα ί οχ ι διαφορετικόν, χα$ως πολλοί 
Παλαιοί ειχον νομίση *

Ώιπέρι γ ινετα ί Ιις πολλά μέρη τάν Έδιων,  αλλά

ασαι 
»
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περισσότερον απ ό  τά  αλλα  καρποφορασι το Ραγιαπού· 
pop, χαι οι μεταξύ τόπ ο ι, έως τό Κομαρίνον Ακρωτή
ριο? » Το προϊόν των Μαλαβαριχων τόπων από τό βου
νό? Έ λ ι,  £&>$ τ« ττρσς Μαη)μ/9ρ/α? α ίγ ια λπ , γίνεται μ ι
αρότεροιt ,  αλλα περισσότερον i χαι έκειθεν λαμβάνει κυ
ρίως κ Ευρώπη τάς μεγάλας ποιότητας της χρείας της· 

''θor ον έξοδευεται εις την Τ«ρκ/α* φέρεται από την 
Ευρώπην, κα ί από την ’Αλεξάνδρειαν ·

Το λευκόν π ιπέρ ι ευρισχεται καλόν ει’ςτην'Ολλανδαν , 
κα ί έχει γνωρίσματα τό νά jivat χονδρόν, γεμάτον, βα 
ρύ , και χωρίς κονιορτόν. \

To /waô oy ομοίως εχει τά  α υ τά γ νω ρ ίσ μ α τα , και 
τό νά μη γναι ρυτιδωμένον ( ζαρωμένον )  νά εχγ οσον 
τό δυνατόν περισσότερον λευκόν, κα ί νά μη γναι το χον
δρότερα ν του διαλεγμένος, και εχβαλμένον ·

Είναι χ)ά λ λ α  πολλά είδη π ιπερ ιώ ν, ωςτάάχόλΗ θα. 
Ι ί ι π έ ρ ι  τ η ς  Μ α σ κ α ρ ι ν η  ς ,  προϊόν τής Νησν ’la 

v a ,  κ α ί ονομαζόμενον Κουβεβε παρά των αυτοχθόνων, 
ή π ιπ έρ ι με πράν* είναι εις ολα τάλλα  παρόμοιον, μό 
τό ειρημένον μανρον π ιπ έρ ι εκτός της πρας, κα ί τ» ό
τ ι είναι μεγαλήτερον* καρποφορειται από  παοομοίαν θ ά 
μνον, καί εις όμοιαν σταφυλή ν , και έχει τα αυτά γνω
ρ ίσματα  ·

ρ , ι  π έ  ρ ι  % ή ς S i  ν α ς ,  διάγραφε ν από τον ̂ πατέρα  
Κόμητα εις τά ωραία του υπομνήματα, έχει τάς αυτός 
ιδιότητας με τό ειρημένον της ’Ινδίας * αλλά  τό δένδρον 
τ η  γίνεται μ έ γ α ,  ως ή έδική μας καρυδιά ., κα ί ό καρ
πός τ η  μέγας οσον π ισός ( π ι ζ έ λ λ ι ) ,  τό χρώμα τ η  ε ί
ναι στακτηρόν, με μικράς γραμμάς χοχχίνας · Οταν ω- 
ρ ιμάση , ά νο ίγη , κα ί έχει έσωθεν μικρόν πυρήνα μαΰ- 
ρον αφ η το σύναζαν, το εκθεταν εις τον ήλιον οια να 
ξηρανθη, και ρίπτπν τύς πυρήνας * τόσην μυρωδιάν θέρ
μην έχπν τά αυτά δένδρα, ώστε αναγκάζονται οι καρ
πολόγοι ( οι συνάζοντες τόν καρπόν των )  νά απομακρύ
νονται χατ ολ ίγον , κα ί νά έπιστρέψπν π ά λ ιν ,  κα ί πτω 
νά συνάζουν το π ιπέρ ι»

l i t -
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Τ\ιπ ερ / Μ α κ ρ t? ( Pepe lungo ) thto είναι εις είδος 
σωρού πολλών μικρών χόκκων συγκεκολλημενων στερεά 
προς άλλήλας* καρποφορείται από χαμόδενδρον, 7θΰ ό
ποια τά φύλλα that λεπτά 9 πράσινα , και μ ϊ  πολλά  
κοντόν ουράν *

Είναι δί τριών ειδών* I τών Ανατολικών ’Ινδιών · a 
τ»ς ’Αμερικής, καί 3 τχς Α ιθιοπ ίας , το οποίον καί 
κόκκον του Ζελίμ όνομάζονσίν * αλλά μόνον τών Ινδιών 
είναι κυρίως πιπέρι μακρύ , τά  δ’άλλα μόλις τφ ο- 
μοιάζουν.

Γνωρίσματα τα χαλά είναι τό νά διαλεχ&ρ viov y γε- 
μάτον y χονδρόν, βαρύ , δύσκολο $ραυστον, _ μ» ο*χί»λχκο- 
φαγωμόνον y και χωρίς κονιορτόν 
Γαληνικά Ιατρικά , καί εις την 
χατώναν ενίοτε με τά αρώματα .

Ϊ Ι ι π ό  ρ ι  τ η ς  Γί νε  ας  , τάτο e l  ναι κόκκινον, χρώμα
τος τα κοράλλι a , κα ί ονομάζεται κοινώς Τίιμεντον y το 
οποίον Ισπ α ν ισ τ ί σημαίνει απλώς Ιίιπερι , κα ί Tap κι- 
σ τ ί  Γενί Β αχάρ , Γαλλιατι' δβ Κοράλλι τ« K«Va , διό
τ ι καλλιεργείται παρ αυτοίς εις την Αιγχααδόχαν 9 και 
άλλα  μέρη , χρησίμευαν εις τάς όξειδοποιάς νά κάμνουν 
καλόν οξε ίδ ι, κα ί εις τούς ζαχαρε-^ας, διά νά κάμουν 
ζαχαρω τά#

Γίνεται τό π ιπέρ ι τατο πόντε ειδών f εξ ών τά  τεσ- 
σαρα διαφόρων γεύσεων εις τάς ’Ανατολικάς ’Ινδίας 9 κα ί 
τό εν όνομαζόμενον ’Αγύ παρά των εντοπίων εις την 
Π«ρ£ρ * ο&εν εκβαίνει κατ’ έτος περί την τιμήν τών 6οο 
χιλιάδων ’Ισπανικών Οαλήρων , διά την άφ&ονωτάτην ευ
φορίαν τα τόπα 9 αποδίδοντας μ , κα ί 5οο άν^ί ενός εξ α ι
τ ία ς  τού κοπρίσματος της όλ/γης γ η ς , εις την όποιαν 
καλλιεργείτα ι, με την κόπρον τινών εντοπίων πτηνών 
Γουάνα ονομαζόμενων ·

Τό εις ημάς ερχόμενον Τίιμεντον ήτοι Γενί Βαχάρ 
είναι όσον π ισός εις τό μ εγεδος , κα ί ύπομόλανον τό 
χρώμα διά την πολυκαιρίαν ·

Πιτ τ ερ ι  τ ά  Θ η β ε τ α  (Thevet) το οποίον οι *Ολ-

ι55

Χρησιμευει εις γέρικα 
Onpiaxnvy καί το άνα-



η ι*
λανόοί όνομάζπν *Αμαμάν, επείόή ομοιάζει με τό άλιΐ~ 
$ΐν0ν άμωμον, «rtf/ ΪΙιπερι της Ιαμαϊχής , e/raw μικρός 
καρπός οσθν το λευκόν πιπέρι ύποχόκκινόν, xsw /Mg' « - 
δθ$ στεφάνου εις την κορυφήν · Αεγεται όό %ou Μικρόν 
στρογγυλόν Μοσκοκάρφι y did την ομοιάζουν αν γευσίν 
τα . Ίδ? χβ/ νΑΜΠΜΟΝ. 'Τδρο;τ//Τ£ρ/, ^το οποίον καί 
ΪΙερσικάρυον (P e r s ic a i r e )  ονομάζεται, είναι άλλο ειόος 
πιπεριού ,

Π / 7Γ/ ρ# Κ οχχ/ ? ορ, γνωστόν εις ολην τήν Τουρ* 
χίαν, γινόμενον από χόρτον εις χόκκινύν μακρύν καρπόν  ̂
ό οποίος ΤΙ ι σ  ί  ρ ι ά ονομάζεται* τάτα ό πράσινος , ότοι 
προ τ η  να ωριμάσρ με καλόν όζείόι φυλάττεται εις στά- 
μ νους, και χρησιμεύει αντί προσφαγιού εις τάς τραπε* 
ζας * ό χόκκινος χρησιμεύει εις όυω ταυτα, και νά άρ- 
τυσγ τα φαγητά συνεχόμενος, και συμμαγειρευόμένος 
μάλιστα με τάς κράμβας, καί τό περισσότερον παρά 
τοΊς Αρμενίόις * και νά άρτυσρ απλώς τά φαγητά κόπα- 
νισμένος εις κόνιν, καί αυτό είναι τό χόχχινον πιπέρι* 

Το λεγόμενον Σα ρ ί  Γ χ ι ό λ ι ,  ήτοι Κιτρινολιμνη της 
Μακεδονίας μεταζυ ΒερρΙσιας, Γρεβενων, χαί Σερβιών + 
χατοιχάμενον από Τάρκους μετοιχπς τη 'ΐκονίου , ο&εν ό 
κοινό γλωσσά Κονιάρους τάς ονομάζει * χάμνει πολύ ά* 
πό αυτό τό π ιπέρι, χαί οι δυστυχείς Κονιάροι, τό πω- 
λα σι κατά χωράν, καί χωρ top περιοόευοντες * 

ΠΙΠΕΡΟ'ΡΡ'ΙΖΑ. Ίδ*' ΖΙΓΚΙ'ΒΕΡΙ ^
ΠΙ ΣΣΑ , Κόμμι άποστάζον δ'/ εντομής από τάς πευ* 

κας, χαί μετονομαζόμενον κατά πολλής τρόπας h a  τη* 
διάφορον κατασκευήν του , όηλαόή *

Το άποστάζον από  το όε νόμον υγρόν ονομάζεται Ύ-» 
γ ρ ό π ι σ σ α  (Κ α τρ ά ν ι) , και υποδιαιρείται εις χαλαρόν t 
τό οποίον οι Γάλλο/ όνομάζαν G a iip o t , χα ί εις μαυρόν f  
ή ακάθαρτον, Barras Marbre · από τό πρώτον κατα
σκευάζεται ή  εις ή  μάς γνωστή Ί Ιισσα ,

Η μαύρη ίΐ/ σ σ α , ή όποια χνριωνυμείται ατως, %** 
τασχευάζεται από την 'Υγρόπισσαν εις τον άχόλου&ο* 
τρόπον, 'Εκλέγεται λοφίόιον γ ή ς , σκάπτεται εις κώνον
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άντεστραμμεΓον τ η  οποίον ή  βάσ ις  αποτελεί τό στόμιο* 
2 w 3 πηχών διαμέτρου * γεμ ίζετα ι 6 λάκκος ουτος μό 
κομμάτια πεύκης, »τβ/ δαδ/, τα πλέον ρητινώδη. χαιον- 
τat ταύτα , χα ί διασταλάζει ιί υγρόπ ισσα άπό αυλό- 
χιον χαμωμένον εις το χατωτατον τον λάκκον , κα ί συ
νάζεται ι ίζ  άλλο* λάκκον χαμηλότερο*,

Οταρ ο λάκκος ντος ^ ίμ ισ γ , ρ/ψ* ** , μ dt/4> κομμά- 
7/λ σίδηρον πυρωμένο* κόκκινο* > ο osro/o; μέ αρκετήν 
βροντή* διασκορπίζω*y χα ί καίω* το συνευρισχόμενον νε
ρό* y πήγει τίϊΐ’ π ίσ σ α ν ,  χαί τη* συνάζεις στιρίάν y χα ί 
ξηρά* όταν θέλγς

Ημπορείς νά χαμνις χα ί τετράγωνον όλιγωτατον β α 
θύ* τον πρώτον λάκκον, χα ί βάλλωντας εις τό στό
μιό* τη έ σχάρα* σιδηράν νά επισώρευσης τα δαδί a , χα ί 
χαΐοντάς τα  να γύνηται τό κ ό α μ ι . ήτοι ή υγρόπ ισσα  
*/$ 709 λαχχον y χαι εχειθεν να τρεχρ εις τον έξης β α 
θύτερο* , χα ί ά* εχρς πολλή* ύλην να χάμγς αυλάκι > 
χα ί άπό τό στόμιο» τού δευτέρου τούτου προς άλλο» 
τρίτο» ·

Ε/ς τ ίν  Πελοπόννησον χατασχευάζεταί η περισσοτέρα 
π ίσ σ α  διά τη* χρείαν της Τουρκίας y κα ί αντί διά τον 
tipημένον τρόπον τού κανσίματος μεταχειρίζονται τό ε- 
4 ημα εις λέβητας y κα ί εμβάλλουν , ως ζύμην , ολίγη* 
ξηρά* άσφαλτον τύ Δυρραχίου,

’Εγχρίνεται εις την Ευρώπην ή Πίσσα της Νομουη- 
γ ια ς ,  χαί Σαηχιας * της δε χαλής π ίσσης γνωρίσματα , 
τό νά γναι μαύρη χαι στιλπνό  > εύθραυστος f ζηροτάτη, 
χαί νά χάμγ ήλιους, ήτοι χύχλους στιλπνούς εις τα 
θραυόμενα μέρη .

Εις την Φινλάνδαν y χα ί t o p  'Αρχάγγελον y κ α θ ώ ς  κα ί * % * · - / *  V / '  \ « / \JpAgj'da? yivovraa π ισ σα ι t pur/ra/, χλ*
χρησιμεύει ή π ίσ σ α  κυρίως εις τό π ίσ σ ω μ α , «το/ χαλα-
φάτισμα των χαοαβίων , χα/ επομένως εις πολλας άλ-
λας τέχνας , χα/ *ρ̂ α<

ΠΙ'ΣΣΑ ΝΑΥΤΙΚΗ', λέγεται κυρίως ή π α λ α ιό , χα/ 
συναζόμενη άπό  τά  πισσομένα π λ ο ία ,  ά<ρ η δουλεύσαν

άρ-
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άρκετδν, χα ί χρήσιμευει εις Ιατρικήν διά τάς βαλ·  
σαμικάς δυνάμεις της ν t #

ΠΙΣΣΕ'ΛΑΙΟΝ, εκβάλλουν οι Φαρμαζοηνιοϊ χρησι- 
μορ εις τχχ ’Ιατρ/χχρ, χαί την Χειρουργέ αν * λέγεται δε 
ar«p αυτών y χολ Π ισσοβάλσαμον.

ΠΙ'ΣΣΑΝ ΤΡΑΧΕΓΑΝ, έμπορου μεν νά ονομάσαμε? 
την πολλά χαυμένην πίσσα» , την οποίαν Arcan^on λέ· 
γουσιν ot Γάλλοι, χατασχευάζοντέςτην με το ε-\νμ&, 
χαί σχεδόν καύσιμον της ύγρονίσσης·

Πΐ'ΣΣΑ ΠΑΧΕΓΑ, χ οποία χα ί π ίσ σ α  λευκή τής 
Βοργωνίας, eh a i δε π ίσ σ α  καθαρά λυμένη με έλαιον 
της Τερεβίνθου ·

ΠΙΣΣΟΡΡΗΤΙ'ΝΗ, το' Ύαρχιστί Τζάμ Σαχ/'ζ, pV 
τίνη άποστάζουσα άπο την Τερέβινθον , την λάριχα, 
χα ί τον αχινόν, χαί την id tap Κυπάρ ισσον, είναι Ββ 
χρησι μη εις τάς χολλουντας μ ί  χασσίτερον διάφορα άγ- 
γεια  αντί τ» άμμωνιαχου άλατος μεταχειριζομένη* κα
λή δέ είναι η ξηρά, ξανθή, χαί χωρίς άμμον·

Πΐ'ΣΣΑ ’ΟΡΥΚΤΗ', είδος άσφαλτέ μαύρης χαί στε- 
ρέας παρομοιαζασης πολύ τήν κοινήν υγρόπισσαν* άπο- 
φέρει οσμήν οξείαν, χαί δυσάρεστο» χαιομένη , χα ί Παυό
μενη χολλα εις τα  δάχτυλα·

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ·
ι .  Δ ιά το κόλλημα τ«το, χα ί την δυσωδίαν άνομα- 

σθη  παρά των Γερμανών ZeufFels-drek, ήτοι Κόπρος 
Διαβόλχ, καθώς χαι ή Άσσαφα'ίτίδα, από  την όποιαν 
διαφέρει πολύ ·

2 . Οταν μέ πυρ μέτριον έξατμισθγ περί τάς 2  ώ
ρας, χαί περισσότερον, τδ πετρέλαιον, μένει το' -f 
ποσότητος, χαί εις τον πάτον του άγγείου είναι ίίλχ 
γαιώδης ως π ίσ σ α , εις την οποίαν επιπολάζει έλαιον 
καθαρόν χαί διαφανές . ως τό χινέλαιον , χαι τδ πε· 
τρέλαιον* έκβαλε αυτό τδ έλαιον, διαστάλαζέτο, χαί 
ευρίσκεις φλέγμα, χαί βαλσαμιχδν έλαιον μέ τά ιδιώ
ματα της Ν άφθας·

2, Μί'
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3. Ms τ»ρ ορυκτήν ταυτην πίσσαν yivovrat τα 7δ/Λ 
gpya , χα&ως και με την είρημενην από την πευχην υ- 
γρόπ/σσαν y ήτοι π ισσώματα , αλείμματα τροχών αμα· 
ξίων> κ· τ· λ.

Π^ΣΣίΙΜΑ, το άλειμμά με την π ίσσαν των όιαφό- 
ρων σκίνων, χλ< καραβίων, το οποίον καί κόρωμα ελε- 
yov οι παλαιοί “Ελληνες. n/oOTypap βις τχρ Κωνσταντινά- 
πολιν τεχνίται Tapxo* τα καράβια εξαίρετα* καλόν όε 
s i ναι το νά στυπω$Ζν με στνπείον αρκετόνy και χαλά 
χτυπημένον at χαραχμάόαι* επειτα να άλ&φρ μ£ π ίσ -  
σαν y χαι να χαρ χαΚα υ χο$α$λ τχ χαραβιχ^ οιοη ου- 
το>ς η μπορεί χλ/ ρα φι/λαχθί» περισσότερον από την σι»- 
4 *ρ » χ«7 σχαλ»χ/« ·

ΠίΣΣΟ'Σ το' Π/ζ/λλζ. όσπριον πολλών εϊόων> βλατά- 
νον y καί ytv ο μεν ον ως τα λ αγόρια * τό νωπόν είναι ζη· 
τημενον* καί καλόν W  μ  ay είρεύμα, λζγο δβ τό ξηρόν, 
τό πράσινον προτιμάται από τό λευκόν, και χίτρινον.

Εις την Κωνσταντινόπολιν τά  καλλιερχάμενα εις τός 
κήπους είναι εξαίρετα y άλλα μόλις εξαρχΖν όιά νά χορ
τάσουν της κατοίκους χλωρά* τά  δ? ξηρά φέρονται από  
την 'Ρωσσίαν εμπορικως , και προτιμιόνται 9 ως άνω, τά 
πράσινα ·

Π ι σ σ ο ι  Κ ό κ κ ι ν ο ι , η π ισσο ί της ’Αμερικής, καρ
ποί ουω διαφόρων δένδρων, άλλ’ άμφοτερα ονομαζόμενα 
Κοραλλιόόενόρα, ha  τό τούτο χρώμα ra χαρπεί των, ό 
οποίος κομίζεται ότι καίει τον χρυσόν , και τον apyu- 
pop, ως ό Βωραξ , ήτοι Χρυσόκολλα·

Π ι σ σ ο ι  των Α ν α τ ο λ ι κ ώ ν  Ίρδ/αρ, όσπριον μ ι
κρόν Κεντισός 'Ελληνιχωτερον όνομαζόμενον, καί παρά 
των Ίνόιων Κισσιρος, χίτρινον« κα ί τρυφερόν y από το 
όποιον yivsrat πολύ εις μερικά μέρη των Ίνΰιων, χα7 
αποτελεί εμπόριον όιά τά επίλοιπα μέρη εκείνου του 
ευρυχωρου τόπου ·

ΠΙΣΤΑ'ΚΙ, το φιστίκι,  όπωρικόν της 'Ασίας, φερόμε- 
νον εις ημάς από τό Χαλεπι, καί την Περσίαν ̂  όμοιο» 
με τά  πράσινα ά μ υ α λ α ,  με φλοιάν απαλόν ϊξα&εν,

κόκ-
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κόκχαλον σχιστόν, χαί εσω$βν όλοπράσινον το νόστιμο* 
φαγώσιμο* του ·

Ή Πισταχία μεγαλώνει, ως καρυδιά y χαί είναι ω
ραία h a  τα πρασινοχόχχινα χρώματά της, όταν εχη τον 
καρπόν ·

Εις τάς Ν«σας της 'Αμεριχής γίνονται π  t σ τάχ ια , αλ
λά  πολύ διαφορετικά από  τα Α σιατικά , χαι διά την 
ποιότητά των , χαι διά το δενδρον f «Vo το' οποίον καρ- 
ποφοξάνται αυτόχρημα χαμοδενδρον, αλλά και ο καρπός 
γενναται εις λωβους.

ΠΙΣΤΟ'ΛΙΑ , οπλον πυροβόλο» μικρόν , φορόμενον εις 
την ζώνην, εις τα εφ ίππ ια  των ίππω ν προς χρήσιν των 
εφ ίππω ν , χαι βίς αύτάς- τάς πάρας ( τ ζ ε π α ι ς )  τα μ ι
κρότερα* εις η iv Ταγχίαν γίνεται μεγάλη ζήτησις των 
π ιστόλ ι ων , επειδή έχουν την άδειαν οι Γιανίτζαροι νά 
τα φοράν y χα ί εις χοίρον ειρήνης παντοτεινά, Τα βίς την 
Α γγλ ία ν  βαναυσχργημενα προτιμιόνται από  τα λο ιπά  ·

‘Η δόκιμά καί τάτων γ ίνετα ι, ως κα ί των τυφεκίων, 
άν yvat κ αλά , χαί στερεά, /tig το' wpo'/». *Ιδ/ ΤΤΦΕ'ΚΙ.

ΠΙΣΤΌΛΙ. Ίδε ΌΠΛΡαΖΤΘΟΣ.
ΠΛΑ'Ξ , κα ί κοι νοτερον Π λ άκ α ,  πέτρα λεπτό ,  κα/' 

εχτεταμενη χρησιμευνσα εις σκέπασμα χτιρίων y χα ί αυ
τή ευρ/σχεται εις διάφορα λατομεία  λευκό χαί σιδκρό- 
χρονς* χαί είς κατάστρωμα οίκων, κα/' αυλών, κα/ 
νοιαυτας εκδίδει η Χίος,  κα/' w Μάλτα * εκείνη χοχχι- 
νωπάς , κα/ « οτμ λεύκάς * δ?κ λ ύ ο ν τα ι μάρμαρα , δ/orr 
δ?/' στιλβώνονται,

ΠΛΑΣΤΙΚΗ' γενικώς ή μπορεί νά όνομασ^γ ό τέχνη 
τον να πλαττγ τινάς αρχεία  , καί σκευή όποιαδήποτε y 
χαί άλλα αναγκα ία , η χ ρ ή σ ιμ α , ως χεράμουο, άν- 
οριαητας, χαι τα παρόμοια απο πηλόν , η χαι άλλην 
εύμάλαχτον ύλην,  βίς δ κ«ρδς, χα ί τα λο ιπά  * άλλ' εδω κυ
ρίως εκλαμβάνομεν την Πηλουργικην, ήτοι την τέχνην 
του νά κατασκευάζει τινάς σχευη από πηλόν , πλάττων 
αυτά  , χαί ε \ήνωντας τα προς χρήσιν των άνδρωπων , 
καί επειδή περί τής Α ργ ιλοπλαστ ικής , χα ί τής Χερα-

μι-
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μιχής ειιταμήν εις τά ίδια ’Αρθρα , ̂  λείπεται pet efptyiir 
σωμεν τή» απλώς πηλούpyixn* ενταύθα,

Είς rtip Κωνσταντινούπολη, χα$ως χαι εις διάφορα 
μέρη της Tap*/ας χατασχΛυάζονται αγγεία πήλινα δ/α- 
φόρων ειδών , πανταχου εύρίσχεται χώμα χιτριροχόχχι- 
pop , ή χιτρινοπελιδνόν -^ιλόν, καί επομένως απαλόν διά 
την τέχνην ταύτην *■ εις τόν Μεχαχείμαρρον τ» Θρρχιχή 
Βοοπόρου ( Βooy/ύχ Asp? ) εις το παλαιόν χαρτοποιβιον 
r s  Κερατ/χ Κόλπα,  ( Κεατχανε )  εις την ’'Αβυοον. ( τζα- 
νάκ χαλεοί, ήτοι φρύριον, οπού κατασκευάζονται ay* 
y s l a )  πλάστου pyx ρταί πλήθος διαφόρων ειδών από ά* 
πλνν πνλορ, χαι οσα si vat ha  νερόν, ή το τοιχτο, αφή* 
νονται άχάνωτα μετά το s\nfia * ora  Is αχιυη χρειάζον
ται , ί  διά δερμά , ή ha  ελαιώδη Cypa yaveivovrat a* 
λειφόρενα με λι&άογυρον ( μονρτεσίγχι ) , χαι επόμενα · 

Έλιδοχιμήν εις την τέχνην ταυτήν οι εντόπιοι, χαι χα· 
τασχευάζυ» π ιθάρ ια , μικρούς λέβητας, χύτρας, στα* 
μ ν ία , πινάκια παντοειδή, τρυβλίa , ά μ ιία ς , ληχύ&χς.
( λαδιχά) χαμινι%α, χαι τα τοιαυτα , odw χάμνυν καί 
αρκετόν εσωτεριχόν εμπόριον.

Τα χομμάρια τής Χίου, χαι της Αίγυπτου ζητννταε 
παρά των περίεργων, h o n  εχοντα αραιής τους πόρους 
τα πηλχτωρ,. άποτελαν χρυωτερον το νερόν τό χαλοχαιρι · 
Ομο/ως δε χαι τα πινάχια της 'Αβύοου 7 ως χαλά εις 
τό ειδός των * iyeo όμως ειδορ εφέτος νά κατασκευάζουν 
πράσινα ε αίρετα χαι εις top Μεγαχείμαρρον · 

ΠΛΑΤΓΝΑ · Λ ΕΥΚ Α'ΡΓΤΡΟΣ.
ΠΛΕΚΤΑ', χαι Π ΛΕΚΤΙΚΗ'* Τα' εργόχειρα πλέ

κονται κατά' τρεις τρόπους, τά μεν μό τρ ια7 ή^χαι πε* 
ρισσότερα νήματα, χαι ονομάζονται Συριτια , όταν γναι 
επίπεδα και πλατέα , καί Σ^οινόπλεχτα (  χαϊτα'ρια )  ο* 
ταν $ναι οπρογχύλα χρησιμευοντα άμφότερα ha  τάς ά* 
χρας των ραφών των. ενδυμάτων · Τα δε πλέκονται με · 
εν μόνον νήμα σνμπλεχόμενον, χαι τρόπον τινά $ηλυ· 
χώνομενον γ,ό τό προπλεγμενον ̂  καί τοιαυτα^ y t νονται 
τά περ/σφύρ/α, οι π ίλ ο ι , καί αλλα διάφορα ενδύματα * 

Tom. II, ι ι  τpi*
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τρίτο? όε ειόος πλέγματος είναι τα δίχτυα με Ινω νή- 
ματα είς icra αποστήματα χομβόόενόμενα 9 χαι $χον- 
τα ισομεγέθεις τας τρύπας είς ολχν την έχτασιν του 
όιχτυου ·

Εις ολα τούτα τχς πλεχτιχχς τα είόη επιμελούνται 
χα) ευόοχιμοΰν οι ν τόπ ιο ι* είς^τό ά. σχέόόν ολοι, είς 
τό 0 . at γυναίχες, μάλιστα  τ» 'Αρχιπελάγους , αλλά  
xai απανταχά όσορ οιά περισφυρια · As/πει όμως χ μη
χανή , δ/α της όποιας οι Γάλλοι, xai 'Αγγλοι πλέχχσι 
πλήθος πολύ , xai έχτός τής χρήσεως των όιόσσι πολ
λά  xai 6tς τό έμπόριον μεταξωτά, χαίβαμβαχερα, xai 
λιρά * ί/ς δg τδ οι αλιεις με τό? οίχογένειάν των.

ΙΤΛΓΝΘΟΣ » πλινθουρ^ι α  υ π  άγεται εις την πλα- 
στιχήν, με αυτήν τχν διαφοράν y ότι εις τής πλίνθνς χρη
σιμεύει xai χονδρότερος πχλος ·

Γίνεται ό πλίνθος τετράγωνος j  χ έπιμήχης εις πλά - 
χας χρχσιμευων εις χτίσματα τοίχων* δ/α δβ τα χατα- 
στρωματα χατασχευάζνν xai οχταγώνους 9 xai εις άλλα  
σχήματα *

Π λ ί ν θ ο υ ς  έ-^χμενους μεταχειρίζονται εις τα χτί
ρια όλων των μερών y οππ jjr/W ; πολλαι βροχαι y xai 
εις τα χαταστρωματα των υπογείων προθαλάμων, χα- 

χλι ε*ς τα πεζοορομία ( axpa/ των οροφών, οπού 
δεν άναβα/νουν τα αμάξια xai όιαβαίνχν μονον οι πε
ζ ο ί ) τής 'Ολλάνόας, xai άλλων τό ιόντων τόπων·

Διά νά γένρ χαλός y xai δυσχολόφθαρτος ό τοιουτος 
πλίνθος y άφ ου πλασθρ  , xai όμαλυνθρ y πρέπει ̂ νά 
στεγνώσρ είς τόν ίσχιορ , επειδή ο χλιος με τήν χαυσιν 
ένδεχεται νά τόν ραγίσχ9 χαι πάντοτε άπορραφών τήν 
υγρότητα 9 τον ξηραίνει προ τ» να συνοεθρ το χώ μ α έ
πειτα βαλλόμενος είς τον χλ/βανον της πλαστιχχς« δ 
οποίος είναι χοινος εις ολα τα ειοητχς, να 8ύ>ζ
νά χοχχινίσγ · Οι τοιοΰτοι πλίνθοι χρησίμευαν xai είς 
τα τείχη των φρχρίων9 xai είναι στερεώτατοι σχεδόν υ
πέρ τάς πέτρας* οι 'Ρωμαίοι τής μετεχειρίζοντο πολύ · 

Πλ ί ν θ ο ς  ω μ ό ς  λεγεται ό άνέ^χτος εις χλίβανον,
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%tat εις μόνον τον ήλιον ξηραμένος * χρησιμεύει fiovov  ̂h i  
χτίσμα των τοίχων, καί των χλιβάνων αυτής της ί· 
όίας πλάτη*.»ς ·

Εις την Αίγυπτον 9 καί τα παρόμοια κλ ίματα , οππ 
Μ βροχαί εh a t  σπάνιοι , πλάττονται τοιουτοι πλίν&οι 
άνέκα&εν, έως σήμερον 9 κα ί h i  συνόεσρον ra χώμα· 
τος ανακατώνεται κα ί άχυρον» Ε/$ τούτην την έργα· 
σ ι αν εϊχον ό/ασχεόασ$}ί παρα του Φαραώ οι ’Ισραηλι· 
ταΐ )  καί να πλιν&νρ\5ν , καί τό αχυρον να φέρνν, χαι' 
et εργοόιωχται να τους βιάζουν·

Καί gις την IVαν *£λλα§Λ, όπου ποτέ τα λαμπρά 
κτίρια έστόλιζον τόν τόπον, κα ί ehdov τές κανόνας της 
Αρχιτεκτονικής, τώρα κτίζυν μέ ωμές πλίνθους , άφ » 
υψώσουν h a  πηχυν· από τα θεμέλια τον τοίχον , χ«ί 
|/ς πολλά μέρη της Θεσσαλίας 9 καί Μακεδονίας ομοίως«

ΠΑΟΓΟΝ, το' Τapx/<rr/ Κα<χ/, καί ΊΧλοιάριον το ο- 
λομ/x̂ o'repop * άμφότερα συρόμενα μέ τα χωπίa , χα< 
σπαν ι ως μεταχειριζόμενα τό π α ν ί«

ΠΝΕΤΓΜΑ (Esprit, » Spirico) ονομάζεται τό λ*πτέ
τερον , χα/' χαθαρωτίρο? τλ* υγρών 9 διασταλαζόμενον 9 
καί χωρίζομε ον χυμικώς^δια του άμβυχος, η καί άλ· 
λης με&όοου* των V ξηςών ομοίως άλατάτ ινα .

Π υ μα Ο/ρόυ, μ συν&έτως Οινόπνευμα, το μ*- 
τεχβαλλομενον οινόπνευμα (ρακί  ) * *Ιδβ' ΝΑ'ΜΑ.

Ά φ ρ ο δ ι τ ό π ν ε υ μ α 9 Esprit de Venus· Ίδί' ΧΑΛ- 
ΚΟ'Σ περί τα τέλη ·

Π χ f £ μ α &εί u ( Esprit de Soufre) γίνεται από ά· 
ναλνμένον καιόμενον Sit ον, τη οποίου το λεπτότερον γ ι
νόμενον υγρόν, χα< κολλάμενον εις τον λεγόμενον παρά 
των χυμιχών ύέλινον κώδωνα, κρεμώμενον επάνω , «Vo- 
ντάζει εις τ^υβλίον* τούτο κομίζεται ίαματικώτερον εις 
τα ih a  πα&η , όσα μεταχειρίζονται τό χαλχαν&ο- 
πνευμα ·

Π ν ε ύ μ α  τώ " Α λ α τ ο ς . *Τγρόν χίτρινον, το οποίον 
διαστάλ άγεται από το θαλάσσιον άλας » Ε/ξ τ»ρ ’Α^- 
>λ/«ρ γίνεται τό χαλ»τερον9 καί πρέπει νά )»αι κίτρι-
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Π Ν.
νον, ως το ηλεχτρορ, xott μ ί  χβυσιν πίκραν, καί δρι- 
μείαν * «ιμη πολυχρηστον α ς  την Wp/xwV.

το οποίον και Ο ξυ  τ ^ Χ β λ χ α ^ »  ο- 
νομάζεται, εκβάλλεται ^υμικως, «V « ξνρανΒ’/ί ο χάλ· 
κανθός ας τον ήλιον, μ f/ς »  srop δ/a τ?ς δ/ατταλα- 

Ν̂ μ/̂ ίτα/ εχκρηον εναντίον της επ ιληψ ίας , *«? 
t&V S-spaaV, καί λυμικων πυρετών.

Αε'χεται καί ελαιον χαλκάνθου το τελευταίως διαστα- 
λαζόμενον, αλλ’ άναρμόστως, μ /' χρησίμευα εις την α- 
νάλυσιν των μετάλλων. ’ids XA*A ΚΑΝΘΟΣ · 

Ζ α χ α ρ ό π ν ε ν μ α  Ί Γ ΖΑ'ΧΑΡΙ
Τ ρ υ χ ι ό π  ν ε ύ μ α  ρ* ’Ιδ* 4  ΤΡΤΓΙ'Α 
Τ ε ρ ε β ι ν θ ό π ν ε υ μ α  J  ΤΕΡΕΒΙΝΘΟΣ.
Π **νμα τ ο ν  Βε ρ χ α μ ω τ ο υ ,  είδους λεμονιά ευω- 

δχς χνωρισθεν το πρώτον εις την Β*ρχαμόν* χρησίμευα 
εις τάς μυροπωλνς, κα/ φέρεται απο την Σικελίαν.

ΠΟί'ΜΝΙΑ λ*yotreu κυρίως τά αθροίσματα των προ
βάτων , χαί των αίχων, aVo τα οποία λαμβάνει το 
έμπόριον έκτος των κεράτων y μαλλ ία  , τρίχας , πτί·  
λον, >αλα, βάτυρον, τυρίον y χαι δέρματα. Ίδβ' HPO-- 
ΒΑΤΟΝ, κα/' A fS .

ΠΟΛΤΤΡΙΧΟΝ χόρτον τριχοειδές , κα/ διά τούτο 
Καπιλλάριον ( Capillaire ) a-αρα mV Γαλλών ονομάζεται y 
παρά δε των Βοτανιχων ’Αδιαντον y και είναι πολλών 
ειδών y ήτοι ’Αδ/αντορ λευκόν του Καναδά y χαί 'Αμίαν
τον λευκόν τά Μοντπελιερχ y τά οποία είναι χαί εύχρη
στα  , μάλιστα το τελευταίον διά την κατασκευήν των 
συροπίων y περί ων ίδ ί ΚΑΠΙΛΑ'ΡΙΟΝ * τα δβ' λοιπά 
ονομάζονται Πολυπόδιοτ) Κητεράχιον, 'Ελελίφασκος ζωής 
(Salvia vitae) Σχολόπενδρα1 και το κοινώς εχνωσμενον 
ΪΙολυτριχον ευρισκόμενον είς τάς άποθήκαςj χαί χρησι- 
μευον κυρίως, ως αίμαχωχον διά τά επιλοχια των χυ->
VOUXCOV ·

ΠΟΝΤΙΚΟ'Σ · 'Ο ΙΑυς, τό Ποντίχι, ζωον χνωστόν 
πανταχου ευρισκόμενον διαφόρων ειδών y καί μεχεθων * 
τοιάτοι είναι οι εις τάς οικίας ζώ νης , καί ενοχλάντες

τάς



π  ο .

τής κατοίκπς , οι εις τά χωράφια f καί πεόιάόας μεγα
λύτεροι , από των οποίαν το όερμα χατασχευάζαν οιφ- 
$βρας οίς την Γερμανίαν, ποταπάς , καί ίλαφρας, tat 
πωλούνrat εόω έτοιμοι' οι Μοσχοποντικοί των οποίων 
αισθανόμενα την ευωδίαν χωρίς να ωφεληθωμον, οι 'Α- 
σπάλαγες , οποίους y καί Ύυφλοποντικους, tat Χα
μό py ου ς λίγο μεν ̂  καί εις το είδος αυτών ανάγονται η 
1'χτις Ν υμφ ίσσα, το ί,ιντζάπ ΐ) καί το Κακού μ ι ,

ΠΟΝΤΙΚΟΦΑ'ΡΜΑΚΟΝ . Ίδί ΑΡΣΕΝί'ΚΙΟΝ.
ΠΟΡΦΥΡΟΤ**Ν, χρώμα εφευρεθεν πρώτον από τούς 

εμποριχωτάτας Φοίνικας άπο τον χυμόν χογχύλης (ύρι- 
σκομήνης εις τά παράλια της Σνρίαξ) ή οποία βίς η
μάς οίνοι άγνωστος, Ή βαφη αυτή ητον χοχκίνη κλίνχ- 
σα  β/ς το' ύαχίνθινον μόσχον )  καί ετιματο τ ό β α μ -  
μήνον ύφασμα ισοβαρως μ ί  τον χρυσόν, όθεν μόνοι οι 
Αύτοχράτορβς) και Βασιλείς , καί σπάνιοι των Μεγισπά- 
νωντων εφόρουν αυτό τό ακριβόν χοωμα, καί h a  του- 
το επωοομασθη η εφεστρίς, ήτοι το οπανοφόριτων Πορ- 
φύρα,

Πολλοί από τούς νεωτίρας περιηγητάς περίεργοι §πι· 
μίλημά ντε ς εύρηκαν τοιαύτας κογχύλας εις διάφορα του 
Οίκεανοΰ παράλια , καί έβαζαν πορφύρας ̂  άλλ’ οχι ως 
τάς παλαιάς ίκείνας, at όποιοι καί άν ησαν τώρα ί-  
θελον περιφοονηθρ * διότι δεν ημποράσαν να ϊχνν μότο 
την στιλπνότητα , μήτε τό κατ' άρίσνειαν τ» βαρίως βα
θύ  , η ανοικτόν, τό όποιον μας δίδει ή χοχκινιλλία ,

Ο ί Πατριάρχαι καί 'Αρχιερείς μας μεταχειρίζονται τό 
τοιητο χρώμα y εις τύς Μανδύας των* οί τωρινοί Βασι
λείς τό περιεφρόνησαν,

Ο Φυσικός Πλίνιος ονομάζει Βήκινον ( διά την ομοιό
τητά τη με την κερατίνην όργανο» μπσιχόν, πτως όνομα- 

ομερΥΐν) το §ρ ηοος της χογχυλνΐζ xctt το λλ·
λο Murex, Τριβολον, άμφοτερα μικρά κογχυλια , από 
τά οποία χρειάζεται πολύ πλήθος h a  νά βά\γ τινάς 
κομμάτι ύφασμα,

’Η εύοεσις τής βαφής ταυ της λήγεται ότι εγινεν ά-
πό
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Λ *ΙΟΟ Π Ο.
πό σχυλορ, 6 οποίος άφ ου εφαγεν αυτάς τάς κογχυ- 
λας εφάνη με τά φ ίλ η  πορφυρά, καί παρατήρησαν- 
τις τον, οι Φοίνικες*) επενόησαν αυτήν την τότε πολύτιμον 
τέχνην ·

ΤΙορφνραν μάρμαρον κόκκινον, καί σκληρόν, πολλά ζη* 
τημενον καί ακριβόν, Ίόε ΜΑΡΜΑΡΟΝ.

ΠΟΤΑ'ΣΣΑ* όνομασθεισα παρά των 'Ολλανδών Pot· 
ache, ήτοι στάχτη εις τηνχιίτυαν, δ/οτ/ χατ’ άρχάς με- 
τεφερετο εϊςτάς χύτρας, δ/α rg φυλαχθρ καλύτερα, καί 
επειδή όεν σημαίνει τι περισσότερον από στάχτην άμ- 
μωόη μεταφερομενην εις την Ευρώπην από τά υπερβό- 
ρεια μέρη, ήτοι 'Ρωσσίαν, κα ί ΤΙ όλων/αν, περιττόν εί
ναι νά μεταχεψισθωμεν την ξενην ταυ την λεζιν, καί 
κάλλιονμοι φαίνεται τό κύριον της στάχτης όνομα, καί 
ΐ ό ί  ΣΤΑΚΤΗ.

ΪΤΡΙΝΟΚΟ'ΚΚΟΣ, βαφη ονομαζόμενη Vemillon πα* 
ρά των Γάλλων, ήτοι. Σχωληχωόης, τό όποιον σημαίνει 
καί η Αραβική λεζις Κιρμίς * είναι όε είόος χογχυλης 
μικρότατης ευρισκόμενης εις πυγμαίας τινάς π  ρίνας θ α 
μνώδεις, μόλις δυω πόόας , καί εκτεινόμενης εις
ορυμας μεταξύ των βάτων, με φύλλα αειθαλή, καί μ ί  
χρώμα ζωηρόν, και βάλανον αρκετά μεγάλην. Ο Βαοί- 
κος ονομάζει τον πρίνον τούτον Ilex aculeata cocciglan- 
difera, ήτοι πρίνος εγχεντρος χοκκοβαλανοφόρος·

Κατά την *Α,νοιζιν μιχρόντι ζωυφιον δάκνον τούς χλό- 
νους αύτα τη χαμόδεντρου, αποτελεί εξοίδημα ( φάσκω- 
μ α )  όσον χεγχρί, καί μετά τ«οτα σκεπάζεται^ μ£ 
χρώμα στακτηρον, καί χοντραίνει * εκεί είναι τά ωά τη 
ζωύφια εκείνα* οσοι οε εχαν την φμοντιοα να σύναζαν 
την πρινοχόχκον, παρατηραν πρό του νά ζωντάνευαν τά  
ωά, καί τά συνάθροιζαν · Είναι δί ελαφρά, εύθραυ
στα , καί κόκκινα, ζωηρά, καί στ ιλπνά , σκεπασμένα 
με 4A«V επιδερμίδα, εκτός τα μέρας της κολλήσεως των 
ας  τα φύλλα· Εροοτερον απο αυτήν y m as αλλw toy* 
χόλη πυκνότερα, καί γεμάτη από κόνιν, καί χρώματα 
κόκκινα , καί λευκά.

Γ/-



Π Ρ.
Γίνεται τό Upινοχόχχι εις όλα τά παράλια του ’Αρ

χιπελάγους j περισσότερον, ή όλιγωτερον·
Το είρημε\νον ζούφιο?" χολλα εις το χαμόδενδρον τ»το 

τον Μάρτιον, αύξανα εως τον Άπρίλλιον^, χαι περί τά  
τέλη τα Maftt ευρίσχεται με τά  ωάτ* οτε χαι το συ
νάζουν ·

Επειδή $8 το1 ζωυφιον τητο χολλςί α ς  τάς νέας πρ ί- 
νχς, χαι τρυφερής περισσότερον από τά παλαιά δένδρα * 
oi ήελοποννήσιοι μετά τά τρ ία , ή τεσσαρα ετη, χόπταν 
τάς παλαιός, χαί άφηναν νά αύξησαν νέοι πρίνοι άπο 
τάς ιδ ίας ρ ίζα ς , χαί γίνονται  ̂ χρήσιμοι·

Χρησιμεύει διά το ωραάον χόχχινον χρώμα, χαι οι Τ«· 
νισινοι μή αυτό βάφουν τά χόχχινα φέσια, χαδωςποτε 
χαι oi Βενετοί τάς Σάγιας«

Οι ‘Ολλανδοί μεταχειρίζονται την Κοχχινιλλίαν, άλ- 
λ ’ oi Γάλλοι δεν παρατήρησαν αχό μη από τό πρινοκόχ- 
χι διά τάς χοχχοβαφεις βαφάςτων ·

Χρησιμεύει εις την ’Ιατριχήν, ως στυπτιχόν, χαι διά 
τούτο εμποδίζει τάς άποβολάς των γυναιχων, χαί ως 
δυναμωτιχόν·

ΠΡΙΟ'ΝΙ, βργαλειον σίδηρουν, μαχρύ, λεπτόν', χαί 
π λα τύ , χαί με όδόντια γυρισμό να προς τό μέρος εχεί· 
ιιου, ό όποιος τό σύρει, χρήσιμον διά πριόνισμα, ήτοι 
διά σχίσιμόν των σανίδιων, χαί τομήν άλλων ξύλων» 
Είναι δε διαφόρων ειδών, χαί μεγε&ων, χα$άς χαί σχο- 
πων, ήτοι διά σανίδας, διά μιχράν ξυλαργιχήν, διά χόχ- 
χαλα , διά μάρμαρα, χ· τ, λ.

Εις την Κωνσταντινάπολιν χατασχευάζαν πολλά χα
λά πριόνια·

ΠΡΟ'ΒΑΤΟΝ, ζωον γνωστόν ήμερον, τό οποίον δί
δει εις τό εμπόριον τό μ α λ λ ί, τό γά λα , χαί τά εξ αυ--  \ 1 \ * 9ΤΗ j 70  Ο̂ ρμΟί j X&i 6&0 7 0 Ρ ♦

Πωλήνται τά  πρόβατα εις ποίμνια , χαί αγοράζονται 
ή διά χρεας, χα&ως τά τής Καραμανίας, ή διά χρέος 
χαί μ α λ λ ί, χα$ως τά τής Ευρωπαϊκής Τχρχίας * ή διά 
μ α λλ ί μόνον, ως τά τής '■Ισπανίας, χαι τής Α γγλίας*

τά
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τα υστερινά τούτα  ('ραίνεται νά γναι άκριβωτερα διά frit 
χαλητε'ραν ύλην , rwV οποίαν δίδυσι χωρίς vet <p»y>s9, 

Δεν eivat χαμμ ίa. αμφ ιβολ ία , στοχάζομα ι, or/ 
τα πρόβατα της Ισπαν ία ς η&ελον ενδοχιμόσρ είς την 
δυστυχή 'Ελλάδα , χα ί το χλ ίμα  , χα/' ο άηρ e/Vo/ αρ- 
μοδιω τατα* α’λλα τ ί  το Οφελος όταν λε ίπγ ή πρόνοια j 
ολα τά  χαλά λ ε ίπ α ν , ας ρναι κα ί αυτό εν εξ εκείνων.

Ε/ς τχχ 'Ρωσσίαν μετεχομίσ&ησαν a’pxsra , χα/' «οδο* 
χ ιμύν , και δεν elvat παράδοξον νά ίδωμεν τάς τεχνας 
μετά ενα αιώνα άν&ούσας εις εκείνο το χλ ίμα 9 όπου 
προ μ ιας 'Εχατονταετηρίδος^ ntrav μεχρις ονόματος άχνω- 
στο/· ’ΐδ» τ ί  κάμνει η πρόνοια·

ΠΡΟΒΑΤΟΚΑΜΗΛΟ*. Ίδά ΛαΜ α 2  . 
ΠΡΟΣΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ · Εις διάφορα μέρη νφαίνονται 

προσκεφάλαια όμύ με τα επιστρώματα ( μαχάτια  ) κα
τά  τ$ν Ό&ωμανιχην χρησ ιν . To Αούχδηνον ( μ Αιών ) 
υφαίνει ετερόμαλλα, και ωραία y p υσοϋφαντα. Ή Πρού
σα εχει τά  δευτερεια, κα ί ή Κούρος τυπώνει βαμβα 
κερά* χ πολλή χρησις όμως συνίστατα ι εις τά  ομαλά  , 
χα ί συνηνωμενα^ ως ρύ χ α 9 ίνδιανάς9 και παρόμοια χά- 
μνυσα από  το ίδιον επιστρώματα , και προσκεφάλαια · 

Κα&α'ς χα/' α’λλα^ ϊ είπαμεν εις την Προύσαν ύφαί* 
νονται προσκεφάλαια από β α μ β άκ ι, καί λινάρι y χαλά y 
χα ί βασταχερά εις διάφορα χρώ ματα , χαι πωλουνται 
με την δωδεκάδα* τά  σχ ίδ ιά τω ν είναι ως ε π ί τό πο· 
λυ κατά τά  λεχόριενα Πολυσταυρία άποτελουντα φυσι- 
κως πολλά τετραχωνα με τό εμβαδόν διαφόρως ποιχι- 
λάμενον , χα ί αυτά λεχονται κυρίως ΧΙρουσανά ·

*Τφαίνονται δε χαί με μετάξι ετερόμαλλα ( χατκφεδό* 
νίΛ) * μ* mpομαλλοΡ) *τοι $ζ8χόρ , κ&$ το *μ-
βαδόν ομαλόν , κα ί χαμηλόν * η ολα ετερόμαλλα με σει
ράς κα τά  τά μέσον , χα/' αλλας ποικιλότητας εις τάς κα
τά  το μήκος άχρας. Ε/ς αοτα τώρα επιτηδεύονται πο
λύ  , χαι y i νέτοι αρκετόν εσωτερικόν εμπόριον δ/a? r»V 
jtoM wV χρίίσ/χ τα? ^ροσχί^αλα/ωχ, χατα τδχ 'Ασιατικόν 
μας τρόπον του στρώματος των οι χιών %

ι68 η Ρ.



η τ.
Τα νεοσυστν&έντα υφαντήρια εις τιίν Χρυσούπολιν 

{ Σκπταρι ) άντιχρύ τη Βυζαντίπ , μιμπμενα τβς IIpHcra- 
ί 7ς εις το ύφασμα, χαι τάίχ άλλων υφαντών, χα/ αυ
τά* τά* προσ κεφαλαίων^ τής ύπερέβησαν $!ς τρόπον ω- 
e r e  ϊφ$*<τε να πωληδρ μ ία  ζυγή προσκέφαλα/ων ire- 
ρ ομάλλων όιάχρόσσια JQy xat ft ναι πιθανόν να τελειο- 
ποιηδρ ακόμη) ή rot αυτή υφαντή η τέχνη, χαί^νά φ$ά- 
σωμεν εις τα ωραία σχέδια των υφαντήριων Τη Any^n* 
vh της Γαλλίας, χαθάς ετι τώρα τα εδιχάμας υπερβαί
νουν πολύ εις την στερεότητα, χαί εις την στιλπνότητα 
τη μεταξιού , προερχόμενη? από τό άποτύλιγμα αυτού 
χωρίς την χρησιν του νύγμ α το ς  ·

ΠΤΕΡΟ'Ν λέχεται έκείνο i τό οποίον σκεπάζει τά  
πτηνά, £ τα /Sonnet διά νά πετην επάνω εις τον αέρα· 

Εις δε το έμπόριον χρησίμευαν τά πτερά ά· διά τ»ς 
ypαφιχπς χαλάμας, 0 . διά τά στρώματα, χαι »ροο·χί· 
φάλαια , διά τοι/ς xexpt/ράλους τά* πολεριχων ά- 
βιωματικών> κα ί χυναικων > χαι δ/· διά α’ιρισνυρία, #τοι 
ριπίδια ,

Π τ ί  ρ ά διά τό χρά\ιμον είναι τά των πτερνών 
των χηνών, τά* κύκνων, καί των αετών, ΤΧροτιμωνται 
όμως των χηνών άπό ολα τάλλα * aVo τ»ρ 'Ολλα'χδαχ 
φέρονται τά χαλητερα9 ως εξηραμένα εις τόν καπνόν, 
χαι' περασμένα εις την στάχτην ,  ώστε δεν έχαν παχύ
τητα y καί είναι στερεά* εις ΙλλΜ-Ιι* τατων μεταχειρι- 

τλ ντόπ ια*
Ϊ Ι τ ε ρ ά  διά στρώματα τά κοινώς ΏιΙπαλα, φέρονται 

εις την Κωνσταντιναπολιν άπό την Δαχίαν ( Βλανομολ- 
δαβίαν ) χαι τ»χ 'Ρωσσιαν, καί όταν jjvat χαλά χαί 
χαθαρά «sro χύχνόν, e/Va/ εξαίρετα* ταλλα , aVo χή
νας t χαί αύτάς τάς όρνιθας όηλαόη y είναι κατώτερα. 
Ε/ς μεταχόμισιν αυτών , χα&άς χαι' « ς  το' μετάχ- 
χ ισ μ α , χτβι τδ χένωμα άπό έν εις άλλο στρώμα, » 
προσκεφάλαιον, χρειάζεται προσοχή* διότι χαι' αυτός ό 
ακίνητος άηρ είναι 'δυνατός νά τά διασκορπίσρ όλα όσα 
μείνουν απόλυτα εις την διάκρισίν τον.

’Εχται-



π τ,ϊ?ο
Έπαινανται xai τά λεπτά του στρα&οχαμήλου πτε

ρά δι αύτην τ\ίνχρήσι», xai εις την Ευρώπην τά με
ταχειρίζονται ’ aVo ιίμας όμως her έφρόντισε tip Ας vet 
φερρ από rip Αίγυπτον, xai μας είναι άγνωστα έως 
τώρα ,

Π τερά hat χεχρυφάλας * τα πτερά της Srpυ&οχαμή- 
λα βαφόμενα , χα/ τεμνόμενα διαφόρως χρησίμευαν προς 
έπιδειξιν siς τά σκιάδια των Ενρωπαίων αξιωματικών. 
xai ha  στολισμόν εις τάς γυναίκας, όταν θέλουν να 
να βάλλουν εις χρήσιν χαχά r iv  ίδιογρωμίαν των * ha  
τούτην r iv  τελευτά!αν χρήσιν φέρονται από riv  Τέρμα- 
νιαρ, xai Γαλλ/etv xai εις την Ταρχίαν, xai at χαλαι 
Κωνσταντινοπολίτισσαι gypίσχουν top τρόπον να στολι
στούν με αυτά ? xai όταν φορούν διαφορετικά από τάς 
ΤΙαρισι'ας, χρησίμευαν εις τ£τα xai τά πτερά Χα ’Ερω- 
δια, τα Ταω (Παγω νία), xai τά παρόμοια,

Π τερά h i  ρ ιπ ίδ ια . Εις την Μολδαβίαν κατασκευά
ζονται πλεγμένα Μυεστήρια από τά πτερά τα Ύαά μ$ 
μεγάλην έπιτήδειότητα , xai πωλανται έως 25, xai Ζο 
γρόσσια τό εν εις τόν τόπον. Εις δε την Αίγυπτον μ% 
βαμμένα πτερά κατασκεύαζαν άεριστήρια, εγχολλουντες 
xai χα&ρε'πτην εις τό μέσον, xai απανταχά με πτερά 
στερεά, xai μεγάλα αετών, χηνών, 'Ινδικών ορνίθων, 
xai των όμοιων, χάμναν άεριστήρια χρήσιμα δια ρ ίπ ισ - 
μ α , ήτοι φυσιμχ τα πυρός, εις τό πρώτον άναμμα ,

ΠΤΗΝΟ'Ν, ζωον δίπουν, πτερωτόν, πεταν εις τόν 
αέρα απο αυτά, χανως και τα λοιπά ζωα είναι ήμε
ρα xai άγρια. Χρησιμεύει εις τό εμπορίαν τό πτερό» 
των, ως ανωτέρω, μερικά όμως ως οι Ύαω , οι Σειρι- 
νες των Μακάρων Νήσων ( Κανάρια ) xai άλλα , πωλαν- 
ται προς τας τρυφηλάς, η διά την ωραιότητάνων, η διά 
την μελωδίαν των.

Διά τά άξια περιέργειας εγρά\αμεν εις ίδια * Αρθρα, 
xai ιδε έχει.

ΠΤΓΛΟΝ, τό Ταρκιστι Τεφτιχη, τρίχα αίγός ή α
παλή , όση χχρευεται υπό τάς μασχάλας των τεσσάρων

π  ο-



π τ.
ποδων της διά 7*70 και παρά των ’Ιταλών Gambello ο
νομάζεται ·

*Η Σμύρνη δι%ι εις r«V Ευρώπην a’pxwoV «Vo αοτο', 
ta t εις την Κωνσταντινύπολιν συνάζεται μερικόν · Χρ»- 
σιμεύει δ ί εις tmV ύφασίαν των καλητερων της Ευρώ· 
της χααηλωτων^ ta t παρομοίων πλεκτών, « υφαντών 
πραγμάτων,

K«AoV sVas το azroAcV, μακρότριχον, χαι καλα δ/α- 
λ*γρενον· Δ ιαιρεί πολύ το κααηλόμαλλον ( ζτβρι τη ο
ποί χ ιΊ>& 70 ίδιον ’Αρθρου) «Vo το πτιλον, καί εις την 
ποιότητα καί s/ς η*? τιμήν ,

Ε/ς jnjx Σμύρνην πωλείται τό πτίλον μ ι το τζεκί , 
το οποίον ζυγίζει ι τ  οχ. χα/' /δ/ s/ς το Β'. Βιβλίον 
τάς λήξεις *ΑΓΚΥΡΑ, χα/ ΣΜΥ'ΡΝΗ.

ΙΙΤΙΑΛΤΟΉ , ό Τοορκιττι' Kcr^/ς, κατά τοχ'Γ#<&- 
γράφον, Μετά τοος δοβ» τρόπους του υφάσματος, χα/ 
πλήγματος, επεται τρίτος ή κατασκευή των πτιλωτων 
εις την εκτασιν των ρούχων* si ναι όμως πιθανόν, οτι 
τά 7ττιλωτά να εφευρή&ησαν πρότερα των λοιπών διά 
t»V απλότητά των ·

Π π λ & τ ά  δβ' λήγονται, οσα ρυχα κατασκευάζονται 
από μαλλ ί a , η πτίλον %ωρίς νήμα, η ύφασμα, αλλά 
μ/ μόνον τό μάλαγμα , κόλλημα, και κτύπημα, οποίοι 
είναι οί των Ασιατικών π ίλο ι ( κιχλάχια) τα σκιάδια 
των Ευρωπαίων * τά μεγάλα πτιλώτά ( κετζεδες )  τά»* 
Σκυτών καί Ύαρτάρων, και όμοια ·

Μβτα ί̂ΐρ/ζο/'ται s/ς τά φ λά  ζττ/λ&τά, τά π τ ίλ α  
των καστορίων y της στρυ&οχαμηλΗ, τβλα^δ/β, τ«ς «/- 
>ος, της^αμηλχ,  και τά μαλλ ία  τίίς Άηερικανης προ- 
βατοχαμήλκ * εις δε τά  χονδρά, τά μαλλί α των αρνιών, 
καί προβάτων ·

Ο/ Σχιιθαι, και οι Ααπονες κατασκευάζχν από πτι· 
λωτά όχι μόνον υποστρώματα, αλλά χαί ολβχλχροος 
σχ»ιάς s/ς σχήματα καλυβών, καί φυλάττοντψι από 
τάς μεγάλας -ψύχρας τη κλίματός των, εγκαποικοίυντες 
με την οικογένειαν των ·

Οι



π τ,1?2

Ο/ Τάρσαροι τής Ταυρικής Χερσονήσπ ( Κριμέας) φέ- 
ρχσιν εις την Κωνσταντιρούπολιν πολλά $ί υποστρώμα
τα.* αλλά μικρά, *Λ*' αχρεία άπό μόρο» μαλλ ί προβά
των, xai τά παλιόν πολλά εύθυνά εις χρήσιν τωνπτω- 
χων νά στρωσπν τάς κατοιχίαςτων τον φ ίμω να,

Ο/ 'Ασιατικοί κάμνπν από πτίλον της Καμηλού π ί -  
λας δ/« καλύμματα της κεφαλής, τάς οποίας φοράν α
μέσως xai προ τη ΤΗνεσίνπ π ίλ π , ως θερμότερης, Of 
δβ 'Οθωμανοί, όταν επιτύχην τοιχτο κιπλάχι από τάς 
τρίχας χαμηλα πορευθίίσης «{  την Μέχχαν, τό στοχά
ζονται xat ιαματικόν εις τον κεφαλόπονον, καί ολως 
θαυματουργόν.

Διά δ( τούς Δερβισαόες ( οίνους καλογέρων ) κατα
σκευάζονται πειραμιόοειόως ιί^υλα, xai αυτά φοράν χει
μώνα, xai χαλοχαίρι, ως οι χαλόγηροί μας τά  καλυμ
μαύχια  .

Οι Ευρωπαίοι μεταχειρίζονται την πτιλαργιχην τού
την δ/« την κατασκευήν των σχιαόίων των, άπό τά  ο
πο ία  άναμφιβόλως εξοίεύεται άπειρον πλήθος, xai εις 
χονόράς περικνημίδας, xai άλλα παρόμοια όιά ζέστα
μ α * ώστε είναι εις όλον τον κόσμον εύχρηστος χαιχ αυ
τή η τέχνη, ως » υφαντική, και η πλεχτική, τάς ό
ποιας έμπορό μεν νά όνομάσωμεν άδελφάςτης·

]Πρωτότοκος όμως εις την άνθρωπένην χρήσιν πρεπει 
νά έφάνη η πτιλωτιχη αύτη * h 6rt οι πρώτοι άνθρωποι 
γνωρίζοντες τό μαλλ ί πρό τη Βαμβακια, xai τη Λινά
ριη , εύκολα τό επάτησαν , τό έκόλλησαν, xai τό μετε- 
χειρίσθησαν* μετά δε τούτα εμαθον νά τό ύφαινχν, η 
νά τό πλέκουν, καί κυρίως νά τό νησουν·

ΠΪΞΑ'ΚΑΝΘΑ , Grana d* Avignone. ’ΐδί ΚΟ'Κ- 
ΚΟΣ.

ΠΥΞΙ'Σ , μικρόν σκεύος διαφόρων σχημάτων, σκεπα- 
ζόμενον, καί άσφαλιζόμενον με επ ί τούτου καμωμένον 
σκέπασμα, χρήσιμον εις τούς πραγματευτάς, W  νά 
βάλλπν -\.ιλάς πραγματείας, ως πετράόια, xai αλλα , 
και εις την οικιακήν οικονομίαν ομοίως« Λέγεται Tap-

XI’



π *.
χιστί Kara· 'Ωνομάσ&η δ s' ΪΙυξίς παρά των Πρ συόνων 
μας ,  ItQTf άπο ξυλον πυξπ χατεσχεναζετο * άλλα πε
ρί μεν των απλών, xat ποταπων χατασχευαζομίνων ά 
πο διάφορα ξύλα , ή π ίτουρα, xat μάλλον &ήχαι, ή 
πυξίδες ονομαζόμενων, δ*χ τ/ *α s/πω, ως γνω· 
*στων εις όλους μας ·

Ϊ Ι υ ξ ί ς  δε κυρίως άς ορομαατ&ρ ή κοινώς λεγομίνη 
Τ α μ β  α χ ή ρ α ,  αναγκαία δί οβ·»ς μεταχειρίζονται την 
χαπνοχάνιν ( Ταβαχον) χαί χατασχευαζομήνη άπο ha· 
φοράς ΰλας,  ως πυξόν, ρ7£*? ελαίας, α̂ρτ/' πισσω μ ί
ναν, κέρατα· μάρμαρα , ελεφαντόδοντας, χελώνας , άρ
γυρον, χρυσόν, χα#' τα τοιαυτα , κοσμούμενη με εικόνας 
διαφόρας, εγχαυστα, χαι πετράδια, χαί πωλπμενη χα· 
τα τχν εσωτερικήν τιμήν της ύλης,  χα# την τέχνην της 
κατασκευής·

Τα σχήματα αυτών είναι παντοία , χαι πολυετή, 
χαι ολη ή Ευρώπη δια την μεγάλην χρήσιν των $γχα· 
τοίχων της εχει εργαστήρια τοιατων πυξίδων·.
' Εχτδς pespixw χρυσών, at οποίο ι κατασκευάζονται 

εις την Κωνσταντινάπολιν, δλαι at λο ιπο ί φέρονται ά- 
πδ την Γερμανίαν προς χρήσιν των χατοίχων τής Ό&ω· 
μανιχής Επικρατεί ας, χαι είναι χλόνος τη εμπορία μέ
τριος χαί'Ουτος· *Η Πανήγνρις της Λειψίας εις χαιρδν 
ειρήνης μάς δίδει τάς περισσότερός, χαι πωλουνται με 
τον αριθμόν, χαι at ποταπαί με την δωδεκάδα·

&ιαφίρει ή πυξ ί ς ,  τής&ήχης, διότι ή &ήχη δέχεται 
εν η πολλά πράγματα, άλλα προσαρμοσμένα, £ προσ- 
διωρισμενα δί αυτήν* ή δε πυξίς ο,τι χαί αν εμβάλλρ 
τινάς, χαί εκτείνεται εις δλην την σημασίαν τη Κητιη* 
ο$εν ή μπορώ νά ειπω, τόσος πυξίδας σΰχα,  ή σταπ ι- 
δας, χα&ως χαί τοσπς άδάμαντας εμπεριεχόμενους εις 
πυξίδα υπό την σφραγίδα μου, χ* τ. λ,

ΙΙΤΡΓΤΗΣ, ;ταρα τοις Φυσιχοχυμιχοίς λήγεται χά&β 
λί9ος,  ό όποιος είναι σκληρός, χαί χτυπώ μένος με βαμ- 
μήνον χάλυβα σττυ^ηροβολει π υρ · ’Ιδιαιτήρως όμως ονο
μάζομε ν πυρίτην τόν λί&ον, τον όποιον μεταχειριζόμε-

&α
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U4 Π ϊ .

Τotaurat πέτρα* εύρίαχοντα* είς διάφορα μέρη της 
Τχρκίας εις χρωμα χυανομέλανον j  λευχόφαιον, χαί λευ- 
χοχιτρινον, χαί πωλουνται εύρυνα *

Εις τ Up χάτω *Α λβανίαν χατά το χωρίον Λέχοβον 
λατομϊίνται at λευκόφαιοι, xat etpat καλύτερα* από τάς 
λαπάς κατά rην χνωμηνμα, ας λεπτοί, ελαφροί, xat 
πυροβολιηχαι. Κοινως λέχονται Ετυρνάρια, καί άπο τη 
TapxtxS Τζαχμαχόπετραι * πωληνται πανταχά, χα/ « -  
90* ευ$νραΙ ·

ΠΤΡΙ'ΤΙΣ ΚΟ'ΝΙΣ, το Ταρχιατί BapSrt, χα/ Ίτα* 
λ ια τ ί Polvere, μτο/ xow$ · 'Συντίθεται η οξυφλόγος au
nt χόνις άπο j  τη όλπ βάρπς Setop, τ<5 οποίο» αποτε
λε ί το άναμμα, xat το πυρ , τ  νίτρο» διά νά άποτελε- 
αρ τχν οξυτάτχν άραιωνιν, xat τόν ήχον, χα ί γ  *ν- 
$ραχα ένβυαμένόν h a  νά εμπορία* το ν/τρον νά μό 
νβυσγ με τχν οξύτητα τχς ορμής τα το πυρ τα &6*α·

Το θειάφι πρέπει νά fivat χα&αρκτμίνορ, s£ εις ραβ· 
S/λ · Το' νέτρον άπο τό χινόμενορ άπο το χα&άρκτμα 
των άχα&άρτων όλων των σταύλων, περίοπερεωνων, τό
πων, οπχ χαταρϋρ άν&ρωποι, n ζωα,  χαί άλλων παρο
μοίων αχ βλεπομένων άπο τον ήλιον · Οι άνθρακες πρέ
πει νά} jpvat άπο ξυλά απαλάf, ως (ttxpacj λεπτοχα· 
ρνάς, ιτέας, χαί παρόμοια, χαιόμενα εις κλίβανον, χαί 
νβυόμενα με χώμα,  χαί άλλην ξηράν ύλην, χωρίς νερόν 
παντελώς, διότι το νερόν βλάπτει πολύ την πυρίτιδα·

όχάδες 7  ̂
-------12 Τ

Όλότης 'Οκάδες ιοα



*A φ aS ετοιμασ&ουν τά τρία «δ» ταυ τα χα^αριαμε* 
Paf ώς ειπομεν y xai όαον το δυνατόν χ ολ έρα ς  ποιο· 
τητος y μ ί τ αίροντα ι εις τον μύλον , τ« οποίου 6 τροχός 
στρεφόμενος άπό την Ιυναμιν του χιναντος ( Ίδ§ Mtf- 
λο$) άνωχαταβάζει χοπάνας εμπίπτοντας εις τόαας όλ- 
μας ( γαδ ία ) άπό τάς οποίους ό μεγαλύτερος μύλος ε· 
χει εως $4 .

Εις τας όλμας τατους εμβάλλει ο τηιριτιδοποιός με- 
τρία» ποσότητα , ζυγίζοντας ακριβώς τα είδη δ/α ye? 
φυλχχ&ρ η ανωτέρω αναλογία , χα/ fct/y« yfpe'y δ/α ya 
γίνουν ζυ^ιη χα/ ττα'λ/y τα βρόχει y τετοάχις δ»λαδ», 
«V© καιρόν εις χοίρο» εως 20 αρας, χα/ρο$ άρχετος hot 
να κοπανιόταν f να συνένωνα» y xat να ζνμωΒαν ·

Το'« εχβαλλωντας την ζύμην την περρ από χόσχινο» 
με τομάρι βοός  ̂ τρυπημενον, χα/ *»y απλώνει εις το» 
ήλιον y επάνω εις ξύλινο» υψηλόν κατάστρωμα f xat την 
σκεπάζει με δυνατόν, χα/ πυκνόν πανί εως νά Βηραν- 
9ρ εντελώς,  χαι επειτα τόν κοσκινίζει με πυχνον χο* 
trxtvovy δ/α νά πεσρ μόνος ό χονιορτός y xai οτυνάζει την 
πυρίτιδα εις βαρυλλια .

'Επικίνδυνος εϊναΐ χαι η χατασχίυη, χα/ η φυ'λαξ/ς 
της πυρίτιδας, χαι η μεταχόμισίς της y xai χρειάζεται 
μεγαληρ προσοχήν * διότι όχι μόνον τας παρέυρε&εντας , 
αλλά χαι όλα οσα ευρε&ουν πλησίον αυτής τα άναπο- 
δγϋρ/f#/ · τοσαυτη είναι η ακράτητος, xai όξυτάτη όρ- 
μη της.

Κατά τό μεγε&ος των τρυπημάτων τα ειρημενα πρώ
τα κοσκινά y γίνεται xai ό χόχχος της πυρίτιδας f χάί ά- 
ναλογιχώς χατά τό μόγε&ος των πυροβόλων οπλών γ ί 
νεται xai η μεταχείριτις» ήτοι διά τά  κανόνια ή ̂ ονδρο- 
τε^α y διά τά  τυφέκια λεπτότερα, xai λεπτότατη διά 
τα προσανάμματα ( άγζότια ) .

Τό εμπόριο» της πυρίτιδες t ως αναγόμενον εις την 
πολεμικήν 9 είναι εμπόδια μόνον* άπόόλας όμως τάς πα
ραλίας Πόλεις της Ευρώπης λαμβάναν οι Ναύκληροι διά 
χρηαιν των χαραβίωντων7 xai πωλουν.

Έγχρί-

π 1C. I  iS



π  τ .

'Eyxpiνέτοι Ζιά τ»ρ όξυτάττν ΰραττιχότντά τχς »' Πυ- 
ρ/τ/ς της ’Αγγλίας, χβι' τ#$ *Ολλάτδ«$.

Ε/ς t»V Κωναταντινόπολιν οι ,Βατιλιχοί πυριτοΰοποιοί 
έρ'χάζονται άόιαχόπως εις όυω μεγάλους Μυλους > καί 
κατασκευάζουν οστιν χρειάζονται at Βοπλικο ί όπλο&χ- 
κ α ι* και έλευδέ^ως πωλείται h a  τούς κυνκγούς, χαι 
h  ο τους φέρουν όπλα·

ΙΙΥΡΟΒΟ'ΛΑ "ΟΠΛΑ * vQra W  της πνρ/τιΰος άπο
β ε λ ίζ ε ι  βόλια εναντίον των εχθρών · ’Ιδ* ΟΠΔ A «

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ'. Ό πυροβόλος χάλυ-J, , μικρός βαμ
μένος με χειρολαβήν, ο οποίος χρησιμεύει εις τό νά 
κτυπχσωμεν τον πυρίτχν λί$ορ · ό λί$ος αυτός 9 χαι ό 
πυροτεχνικός σπόγγος * re τρία ταυτα9 ήτοι Χάλυ·^, 
Π&ρ/ητς, χαι πυροτεχιικός Σπόγγος περιλχπτιχως λέ
γονται Πυροβολικά ·.

ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: ΣΠΟ'ΓΓΟΣ, aacrxa, χρχημευχ- 
<τα εις τό νά άνά-^ρ π ύρ9 από τας έξερχομόνος σπιν
θήρας μετά τό χτυπχμα τ» πυροβόλu */$ rer πυρίτκν 
λίθΰΡ * */*Λ/ δ$ τρ/ΛΧ» ί/δ<0Ρ*

« . Από τα γινόμενα  ̂ επάνω είς τάς παλαιός δρ£$, 
χαι' οξείας 9 καί σφενόάμνας είς εΐόος μανχταρίων επαυ- 
ξόματα ·

β>·̂  ’Από αυτά τά th a  δ/ρδρα σχπωμενα y τό μεταξύ 
φλοιάς, *«/ εντερωνχς ξυλον των · *Αμφω τούτα τά  &7δ» 
βράζονται με στάχτχν πολύ , j t Xvvovtoi , χαι ξχραινό- 
μένα είς τόν κλίβανον αποτελόνται * άλλοι βάλλαν καί 
νίτρον% δ/α καλύτερον.

>. Πλγ/ καυμένον oerov νά μανρίtry, μάλιστα τό βαμ
βακερόν ·

1 7 6
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π
Π α’γ ο ϊ . Τ· λυόμενο» χιόνι 9 S zai ρερον , zai τη- 

yptiiμενον ATT ο n r  -lumper top χειμώνα 9 zat χοήτιμορ 
το καλοκαίρι εις τας καύσεις · Τα βουνά εχουρ
παντοτεινά * άλλα zai οι άνθρωποι Ιιά νά φυλάξρν top 
πάγον 9 top θάπταν εις λάζζους γής9 zai τ bp πωλνν το 
καλοκαίρι εις τα πλησιόχωρα μέρη ·

ΠΑΓΩΤΑ', οτλ  νρρά φαγητά 9 η πατά τρώγονται ;τα- 
γωμενα y ήτοι πηκτά* τα ποτά ονομάζονται από τον 
ϊταλιζχ Γκιατζάται, zai yivovrai παρά των ζαχαρι
ώ ν  εις τα μεοημας μ* τον πάγον, $^/ο« προστριβό- 
μενον εξω άπο τό κασσιτέρινόν αγγείο» 9 το περιεχον 
το σύνθετον υγρόν μ* ζά^αρι. κεράσια 9 zai άλλα9 εις 
os η ν  EtijpeW  αντί χιόνι βάλλχν νίτρο» , » κοινόν 
άλας9 zai τά παγώνουν·

ΠΑΛΑΙΟ'ΠΑΝΑ · Τα ράκη άπο πανία λ ινά9 za i 
Κονναβίσια, χρησιμεύοντα Ιιά τ«γ κατασκευήν των χαρ
τιών 9 εφεύρεσις επωφελεστάη τής ΙΕ'· 'Εζατονταεηρί- 
5ος % οιά η ς  οποίας επλήθυναν τά Βιβλία 9 zai εύκο- 
λύνθησαν οι γραφείς zai συγγραφείς εις τάς ανταπο
κρίσεις 9 τάς τεχνας9 τάς επιστήμας 9 zai η ν  oiztazivy 
zai πολιτικήν οιζονομ/αν·

Μετά η ν  αξιομίμητο» εποχήν εκείνην τά παλαιοπα· 
να πλυνόμενα 9 zai κοπτόμενα μεταποιείται εις χαρ- 
τίον 9 zai γίνονται άξια 9 zai αναγκαία νά παρρησια- 
σθήν εις τάς βασίλειο αύτάς9 zai νά καταντήσουν αρ* 
θρον εμπορικόν ζητημένο» , ̂  zai μεγα εις ολην η ν  Ευ
ρώπην* οπού Ιιά ζάλήν τύχην η ς  χαρτοποιίας οί άν
θρωποι φοράν λινά υποκάμισα 9 zai ποΆά άλλα τοιαυ- 
τα έπ ιπλα 9 zai άφ α παλαίωσήν τά πωλουν εις τούς 
συνάζοντας επ ί τύτου 9 zai μεταπωλάνται εις τάς χαρ- 
τοποίους ·

Εις τήν Τουρκίαν τά Λινόπανα lev είναι τόσον συνει- 
θισμ ίνα 9 άλλα μόλον  τούτο ευρίσκοηαι αρκετά Ιιά

π ο λ -
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πολλά γαρτοποιέία , από τα οποίΑ μόλις ev Ιχομεν 
titς την Κωνσταρτινππολιν βασιλικόν νιίσυστατον * τ<ί 
παλαιόπανα συναζόμενα παρά των *Εβραίων έστέλλον· 
το δια τχχ ’Εχιτ/αχ ττρδ τ» παρόντος θαλασσίου πολέ
μου , κ«/ τϊς μεταβολής των Εορωπαΐκων πραγμάτων.

Καλητερα παλαιόπανα shat τα λιχα, χαι' πλυμένα , 
χαι παλαιότβοα.

ΠΑΙΓΝΙΔΟ'ΧΑΡΤΑ. Ίδ*' ΧΑΡΤί'ΟΝ, 
ΠΑΛΑΜΤ'ΔΑ, ο’*1αρι · ϊδ ί ΠΕΛΑΜΎ'2.
ΠΑ'ΛΛΑ, ωνομάσ&η παράτονων από τ5 πάλλω τ$ 

ρίπτω  κατά τόν'Ησυχιον* άλλ' έπειίό τόβάλλω σημαί· 
vet καί τοοτο, χαι' το έαβάλλω , «το/ *αχα *χ jrpo>- 
μα  μέσα εις άλλο, χαι',» λ/|ις Βα'λλα ζτολιτο̂ ραφ#- 
$ι7ο·« τταρα' ταχ ’Ιταλο^α'λλαχ σημαίνει άμφόηρα , «τοι 
χαι τι}χ άπορριπτομένην ζταρα ταχ κανονιών 9 καί άλ
λων πυροβόλων οργάνων , » οποία καί β όλ ι, χα$α'ς 
το /5/λος οίς τόν κοινόν γλώσσαν λέγεται * χαι' τχ'χ ope· 
περιέχυσαν εις σακκίον πραγματείαν 9 επροτίμησα , α*ς 
ευχρηστοτέραν τούτην. 'ϊω ΒΑ'ΛΛΑ·

ΠΑ'ΛΛΑ , «Vo η  τεινάσσω9 καί κινώ. η μεγάλη κω- 
πκ των πλοιαρίων, £ρ»ο7ρ<» άχτι πηόαλιυ ως αυτά όιά 
νά τα ευ9υ$ρομόσρ κινούμενη * έίναι ξύλινη , χαι χατα* 
σκευάζεται χα&άς τά κωπία οίς τόν τόπον ·

ΠΑΝΑ'ΚΕΙΑ, Ίατριχδχ φημιζόμενον h a  νά ίατρεάσγ 
ολ« τά  πά&η. οποίον «δ#χ* οι παλαιοί Πράγονοί μας 
β δαχαχ αυτό το μέγα όνομα «/  ̂κόμμι άποστάζον δια 
τίς έντομό ς από την ρίζαν φυτά βλαστάνοντος εις τόν 
Α'χαίαν, Βοιωτίαν 9 Φαχ/δα, χαι'Μαχιδίοχι αχ * Ή ρ7£ατ« 
«χαι λ«οχ», σκεπασμένη μ ί  χονδρόν φλοιάν,  χα/' ο’λ/* 

9̂0 ττιχρα, ο* κορμός του ύψιλός, χαί ας βαμβακοσκέ· 
παστός , τα φιλλατοο οίς τ ίς αοχϊς, «χ$χτοο χι* 
τρίχα, χαι' γίνονται οίς τόν κορυφήν του , χαι' ας του «- 
χχθ», χαι' ό καρπός τρώγεται μόνον τά στελέχου, χαι' 
ο^ι ταχ χλοχαχ.

Το' χ̂ ριριι τ»το λέγεται οτε εφευρέτη από τόν *Ηρα· 
χλχ, καί δια' τοοτο τδ ωνόμασαν *Ηραχλ/οος Παρα'- 

Tom. II, 9 χιιαχ,
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ζειαν9 Γαλλιστί δε Opopanax * είναι λευχον όταν απο
στάτη , υγρόν, χρυσοκίτρινο* δβ άφ% h ξήρανσή' χα ί ως 
rat ομοια του είναι α ς  οαχρυ το καλόν χολ α ς  χομμα- 
τ ια , η βωμούς το κατώτερον·,

"Οταν το κόμμι τούτο γναι νωπόν, άποπ ίμπα  βλα- 
πτιχωτάτην όσμην ,.-χα) χρειάζεται προσοχήν διά νά 
άνοιξη τινάς τα κιβώτια, « ’? τα οποία μεταχομίζεται · 

*Ε>« ταξ αυτάς αροτας με το Σαγαπηνά* α ς  τάς 
ίατρείας των πληγών, κα ί διά τοντο εμβαινεί α ς  την 
λεγομίνην άλλειφην &αχν παρά των φαρμαχοπωλων μ ί  
το Γάλβανον , Αμμωνιαχόν , xai Βδόλλιον ,

Πανάχαα *Ασχληπίου, καί Πανάχεια Χ#/ρωνος* άλ- 
λα/, χαι' eê p»f<rr̂ / «/$ το εμπόριον * TaV jrpop’pS&f/o’ax 

λαμβάνει από τά  ρη$εντα μέρη η Ευρώπη,
Π ΑΝΙΌΝ · "Ύφασμα γνωστόν, xai χρησιμωτατον δ/α 

r* μη «#?r* avayz&iov ο$ ιη υμ α τα  $ zou άλλα %τη- 
πλα  των άν&ρωπων,

' ϊ φαίνονται απανταχό Παν ία , καί είναι βαμβακερά, 
λινά,^ κανναβισια, μεταξωτά , χαι ρςρυσαργυρούφαντα ,  
επομένως τα pe/χτα βαμβακόλινα , η βαμβακομεταξω- 
τ ά ,  η λινομεταξωτά ·

'Ανάγεται « εξευρεσις της ισταργίας, ήτοι ύφασμα- 
τος των πανιών α ς  την ’Αρκχρην, « διότι αγνοείται ο 
ε^ευρετης. η δ/οτ/ ο τοιπτος βλαβε το παράδειγμα απο 
at/το το υψαντιχον ζωυφιον, το οποίον αφ η ο/αταξρ 
παραλλήλως το στημόνι (  τητο είναι το κατά μήκος 
νήμα των υφαντών τά συνυφαίνει εις ορ&άς y ώνιας 
με το υφάδι, τό οποίον α ς  την ιστπργίαν τυλιγμένο* 
α ς  την βελόνην της Κερκίδας διαπερατοί κατά πλάτος, 
απο εν προς το άλλο ,  αλλεπαλληλως 9 τα μέρη τη  
στημονιού' καί μ ί  το άνάβασμα, καί κατάβασμ* των 
Μιτορίων, κα ί κτύπημα μ ί  αυτά προσαρμόζεται. Αυ
τ ι ά  δ ί λέγονται τά δύω χονδρά ξυλά ,  εις τά οποία 
είναι δε μόνον τά στημόνι * καί εις μεν τά προς τον υ
φαντήν , η ίστονργόν τνλίσσεται το ύφασμενον παν ! * 
εις δε τό άντιχρύ πότου είναι τυλιγμένο* τό στημόνι 9

ιΖο



καί όσον τό εν άδειάζει, roVor το άλλο γεμίζει, Πα- 
rjjrpfiM τα' μ/χρα ξυλά, εις τα oVo/α ορτα δε μίνα ret 
Μπάρια άναβαινοχαταβάζοντχι us το πάτημα τ« υ- 
φα*τ*, n ο· *a# μ*£&ηί Ερ^αλ^ιος, ο οποίος ας  τα 
Παρ/α καί ρήχα είναι απλής * s/ς <5s ταΣ ποικίλα μ t- 
τοξωτά^ και ρ̂οσ*α, χαι' ολα τα άρ&ηρά υφάσματα 
ανν&ετος από περισσότερα μιτάρια, χα/ χερκίδας, οι 
οποίοι j£ ΠΛνοχ λήγονται ̂  κοινότερο? όμως Σα>/τα#, 
χαι' Γαλλισ-τι, Navette , χτοι Ναυι$ δια το ανχματχς· 

Ε/$ την Τπρκίαν ο φαίνονται π  ανία οικιακά δί ύπο- 
κάμινο διαφόρων ποιοτήτων κατά την -ίιλότητα του νή
ματός των , ήτοι βααβακερά μεταχειριζόμενα οπό τούς 
χωρικής* λινά) και μικτά μ ι μετάξι, καί μεταξωτά· 
Φιλοτ/μήμεναι α ί καλοοικοκυραί §ίς αυτά , σπουδάζουν 
νά άποκτήσπν τά προτερήματα τής παρά τη Σολομών 
τος 'Ανδρείας Γυν α ι κ ό ς )  νή$κσαι καί ίστυργήσαι 
δ ί όλην η ν  οικιακήν των εκκλησίαν) ώστε οι ξένοι δεν 
μας νπεχρεωσαν νά ζητωμεν άπο αυτής καί τό υπο
κάμισό? μας, t

Μεταξωτά πανία δί υποκάμισα ύφαίνπν εις την Θεσ
σαλονίκη?) καί ΤΙρήσαν, άλλα κατώτερα ·

Εις την Κωνσταντινάπολιν ύφαίναν, καί διαδίδουν εις 
τήν 'Επικράτειαν μεταξωτά κοιλά, καί λινομέταξα πο* 
λυκλωσμίνα, καί ήλωδη ( σγαρά ) με ωας διαφόρου 
πλάτυς ( κενάρια ) και ομαλά ·

Εις τα 'Ιωάννινα ) καί Δαχίαν εύδοχιμήν εις τά λινά 
όμαλωτατΟ) καί &ς τάς λεγόμενός Βατίστας·

*0λα όμως αυτά είναι έργα γυναικών χρήσιμα διά 
τήν οικιακήν οικονομίαν , καί τό εσωτερικόν εμπόριον 
των μεταπρατών f όποιοι είναι πολλοί γραϊαι f at ο
ποίοι καί Πράτραι ονομάζονται·

ΙΊοδ τη νά ε'κ&ίσωμεν τήν κα&' αυτό διαίρεσιν των 
πανιών f κατά τήν ύλην f χα/ τής τόππς f εις τής όποιας 
γίνονται) καί τά διάφορα αυτών ονόματα , καλόν είναι 
νά περιγρά-^ωμεν τά γνωρίσματα τής καλητερας αυτών 
ποιότητας) η οποία συνίσταται εις τά εφεξής·

Α'.
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Α'. Εις τό Κρυστόν , wro# νά $ναι χαλά, jιτυτημεη» 
το' srotr/' μι το Μιτβρι s/ς τ ί ο^ατμα, δ/α m? γόνρ «·* 
ναλόγως χατά την χρησιν πυκνόν,

Β#. Εις το ο'μαλέτ, «το/ rae «^οοτ το οφαδ/, όσον 
χχι το στημόνι, χλ/ ισόχονδ\ρον, από τα όποια μό τό 
ίσον χτύπημα γεννάται » όμαλόης .

Γ*. Εις το γβρόν ,̂ η υγιερόν , να μη jwot δηλάδη μη 
τβ τό νήμα πρό του υφάσματος, μήτε τό πανί μετά τό 
ύφασμα βλαμμενον από ση^,ιν, ̂  η διαφθοράν, από την 
πολυχαφίαν, η τό χοπάν/σμα εις το' λεύκασμα , η την 
κόλλαν εις τό χολλάρισμα, η άλλην τινά αίτια»·

Δ*. Εις τό όμοιον , ήτοι νά μη είναι διαφορετική η 
άκρα από τό μισόν , η τό τόλος, άλλ'ολον τό μηχός 
του νά εχρ τον αυτήν ομαλότατα, πυκνότητα, καί κατά 
πάντα ποιότητα όαοίαν,

Οι κανόνες, και γνωρίσματα τούτα οίνοι κοινά, καί 
άφιλε! νά παρατηρωνται εις ολα τά  υφαντά πράγματα, 
ως ρόχα,  μεταξωτά, χρυσοόφαντα, χ* τ. λ.

Π αν  ι α α π ό  Κ α ν ν ά β ι *

Εις την Αεζιν Καννάβι είδομεν οτι τό Καννάβι δ/«- 
φερει από τό λινάρι, μόνον εις t«V χονδρότατα , καί 
μελανότητα, δια τντο καί tha t εύχρηστο» μόνον εις 
χονδρά έργα·

Κ α ρ α β ό π α ν α  , Π avia Καννάβεως · *ΐδί ΚΑΡΑ·· 
ΒΟ'ΠΑΝΑ .

Κ α ν ν α β ό π α ν α ,  Π ανία χονδρά από Καννάβι, 
χρήσιμα διά ενδύματα στρωμάτων, καί βάλλας πρay* 
ματειων, και τοιαυτα περιτυλίγματα κιβωτίων,

*Η Πολωνία, καί η χυριευουσα τούτης *Ρωσσία μας 
δίδουν τοιαυτα, ως Κανναβοφόροι * ουτα όλα λέγονται 
Κανναβάσα ,

ΐο2 Π A.
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Εις ro χαλορ ύφασμαy αλλά το περισσότερον εις το 
καλύτερον λεύκασμα των τούτων ̂ πανιών ευδοκιμεί η 
Ο'λλα'ρδχ, χαι μάλιστα  >ί πόλις *Αρλ e μ ο ς  , οπη ύ- 
φαίνονται , χα/' λευχαίνονται πλή&ος ονομαζόμενα Πα- 
νι α τής 'θλλάνδας9 εχοντα περί τον πηχυν πλάτος , 
awe/' srtp/' τ«ς 52 πόχεις μήκος * τυλίσσονται τετραγω- 
νικως διπλημενα9 και επιδιπλημενα εις τρόπον ίδιον 
των 'Ολλανδών, Μιμηνται τητης xat εις την Χιλεσίαν9 
καί εις την *Ρωσσίαν 9 άλλα πολύ κατώτερα, ’iSs ΒΑ- 
ΤΙ'ΣΤΑ, χαι ΛΙΝΟ'ΠΑΝΑ.

ΤΙ α ν  I α Β α μ β α κ ε ρ ά ,

Ή  Τουρκία διά το εμπόριον ερει τα αραιά πανί a 
της Κασταμπόλ j  τβ? όποια άσταρια λεγομεν* χαι τά  
καλύτερα Βοχασια* ομοίως καί το Μησύλ εις κομμά
τια  22 πύχ, μήκους y χαί χ πλάτους 9 χαι είναι δύω 
ειδών y ήτοι λευκασμενα Μησηλ Β εζί, χαί τά άλεύχαστα 
Σαργχί Βεζί ,  ήτοι Π ανία διά τύλιγμα ονομαζόμενα·

Ε/ς το Δ ρ δ  ί  χωρίον των Τριχχάλων ύφαίνονται 
πλή&ος Πανιών βαμβακερών y χρηστών, χα ί χαλά λευ- 
χασμόνων  ̂ εξαρχηντων δ ί δλην την 'Ελλαδχ, χαί διαδι
δόμενων εις τά Νησιώτης διά Καραβόπανα τά χονδρότε
ρα , Ή Κύπρος υφαίνει χαί πωλεί πολλά , χαί πλατύ
τερα, "Ο τι δε ή ’Ινδία υφαίνει πλήθος ̂ πολυώνυμον τού 
των πανιών διαφόρων μεγε&ων , πλάτης , και ποιότη
τες , χαί οτι εις το ύφασμα τούτο ευδοκιμεί διά την 
εξαίρετον ποιότητα των βαμβαχίων της y ’Ιδε ΜΟΪΣΟΥ- 
Λ1ΝΙΑ, otto ro οποίον ονομα γ^ ρ ιζ ο μ ν  x*/ ολα rot 
ύφαινόμενα εις την ’Αγγλίαν y χαί Γερμανίαν.

H. .α ν ία  Μ ε τ α ξ ω τ ά ,

Ειπομεν ανωτέρω περί των ύφαινομίνων εις την Km-
σταν-
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σταντινόπολιν, Πρ»ο·χχ, χα/' Θ/τβ'αλβί’/χΗΡ δ/ υποχά- 
μισα  * ύφ αίρονται δε « « ' δ/α' χωνωπεωνας με τρίχα με
ταξιού άχλαστορ, α’ρα/α, ομοίως χα ί κλωσμένα με aw- 
ρα\; βαμμένος, »ρ»α/μα, χα/ δ/α' παραπετάσματα , χα/' 
δ/α κόσκινα χατα η»r άραιότχτάτων* χαί ε ί£ την Κανώ
ν ί  αν της ’Ιταλίας , τα λεγάμενα Β ί λ α ,  υφάσματος ου- 
λ» ( σγαρά ) δ/ά το πολυχλωστον τη νάματος, α’ρα/a?, 
χαί σχεδόν διαφανη, καί δαπανωνται αρχβτα #/$ tmV 
Tapx/ar δ/α υποκάμισα των γυναιχων τα λ«/χίΣ, τα 
δβ βαμμένα δ/α 2Γ?ρ/δ/αμ»ς κεφαλής , xat άλλα * είναι 
δί στενάς χαί πλατέα δ/αχρ/χομιρα aVo toV ι χα/' 2 
α*ρ/$μβος, χα/' κυρίως ι 8. 22. χλ.

Ϊ Ι α ν I α  'Αχαλυφης^ χτοι  ̂ Τζιχνίδας ^ υφαίνονται 
εις την Ευρώπην, χα/' τας ’Ιχδ/ας δ/ά χειρόμαχτρα 4/- 
λα , χα/ βχδοματα. ϊδ ί ΑΚΑΛΤ'ΦΗ.

Ω μά η Ά λ ε ύ  χ α σ τ  α  λέγονται τα Λ/rά , χαί 
Κανναβάσα, χα/ at/τά τα' /£αμ£αχ*ρά'Παρ/α̂  orax jt/u- 
λωνται χα&ως εκβάλλονται άπό τον εργαλειον ·

Λ ευχ  α σ ρ ε  ν α ,  τα' πλυμένα , χα/ λευκά·
Πα//α, τα ποικίλα ( Κασμάδες ) 

χα/' (  Ίχδ/αχα/ ) γινόμενα με τνπχς ξύλινους μ ί  δ/α- 
φόρπς βαφάς, χα/ χατα ποικίλα σχέδια ·

Ή ‘Ολλα^δα, χα/ *Αγγλία εκδίδει τά  χαλχτ*ρα το- 
πωμενα , χρησιμενοντα χατά mV ποιότητα των Πανιών 
δ/α παραπετάσματα παρα$υρίων, χαί πρor κεφάλαια , 
χα/' επιστρώματα χαρισμάτων ( μαχάτια ) τά  ο̂χδρο- 
τ̂ ρα * τά δ/ φλβτφα  τα' μεταχειριζόμε&α δ/α ίχδ(/μα- 
τα , χα/ δαπανωνται πλη&η πολλά ·

Τα χαθ’ εαυτό Ινδικά από τά οποία ως μιμη&εντες 
τά ωνόμασαν 'Ινδιάνας οι Ευρωπαίοι, β̂ ονχ λαμπρότε
ρ α ,, χα/' ανεξίτηλα τά  χρώματα ·

Κατώτερα είναι τά  τυπάμενα εις την Γερμανίαν διά 
τό χίβδηλον χρωαάτων* τά  δ/ Κυπριώτικα τυπώνονται 
σχεδιασμένα δια προσχεφάλαια , επιστρώματα , χα/ 
χαρδ/α; εφαπλωμάτων, εις πανί βαμβακερόν χονδρόν · 

Ε/$ mV Κωνσταντινουπολιν τυπώνουν πλη&ος πολύ
Μ«-
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ΊΛπσχλινίων διά χα·\.ιδρωτια, xai περιδεσμια χεφαλχς, 
Τεμενια , xai αλλαχά Τζεμπε'ρια ονομαζόμενα * at 
βαφαι dix that τόσον στερεά? , α’λλ’άν&χραι , xai εις 
εξαίρετα σχέδια ·

Ζ α ^ ρ α φ η τ τ α  Π « γ/λ, Καλεμχιαρί Τχρχιχωτερον 
ονομαζόμενα, χατασχευάζει χ *1νδία, χαι Περσία, αλ- 
λα χαι χ Κωνσταιτινόπολις σχεδίων εξαίρετων, χα/ « ς  
τα χαλ»7*ρα Μουσαλίνια ha  ret ειρχμενα 7τεριδεσμια , 
τα οποία ολα γίνονται εις σχήμα τετράγωνον, xai πω- 
λυνται άνά εν.

Β α μ μ έ ν α  Π α ν ί α ,  χ Ευρωπχ στελλει διά t»V 
Α'μεριχήν * χ Βχλγαρία μεταχειρίζεται υποκάμισα, xai 
άμφότερα είναι βαμβακερό, βάφονται δε χαι τα είρημί· 
να τχς Κασταμπόλεως , χ α ι τ ά  διάφορα Βοχασία τχς 
Ααοίσσχς, τά οποία είναι σνμμιχτα μ i  ολίγον μετάξι, 
χατ πολύ κοπανισμένα, W  τ»το χρειάζονται προσοχχν 
διά να μά τά εχο- ŝv ό χόπανος * κα ί ολα πωλουνται 
με το χομμάτι, διπλωμένα τετραγωνικός f δίπτυχα^, 
xai 7· περίπου * Τά λεγάμενα Ναγχίνια τχς
Σίνας είναι του αυτη είδους, άλλ αστίλβωτα, xai με 
χλωστχν όμάλχν , xai στερεόν , xai βαφάν άνεξά· 
λειπτον ·

Δ ί μ  ι τ α  λέγονται όσα βαμβακερά, χ λινά , χ xai 
μάλλινα υφάσματα ύφαίνονται με δυω μ ίτνς , χτβ/ δί- 
χλαστον στχμόνι· ‘Η Χίος, xai τα λοιπά Νκα/α τη 'Αρ· 
----- '  ·■ - ς νφαίναν τοιαυτα, xai ε ξόδευαν άρχετά δί εν-__Λ .. * __»

ΰΑΔΐ, χ  χαι χ ινοια τα Διμιτι λεγομενα, χαι χ 
λάς τά Διπλάρια, π  ανία βαμβακερά, χρηστότατα, χαι 
στερεότατα δια τχν χρχσίντης* τά δε μάλλινα χτο 
ρούχα ονομάζονται Κασμίρια παρά των Ευρωπαίων * 
Μ  ΡΟΤΤΧΟΝ.

Τ ρ α π ε ζ ό π α ν α  είναι λινά υφάσματα. χτοι πανια 
λευκά, xai με διάφορα ποιχιλοίματα εις το ίδιον ΰφασ* 
μ α . Ίδε ΛΙΝΟ'ΠΑΝΑ.

η ά -



Π A.

H α ν ί  Kspmrop, τοκβντημβνον. ’Ifo'ΚΕ'ΝΤΗΜA « 
ΠΑ'ΠΤΡΟΣ , καλάμι τάζ AtyuTmty άπά το οποίον 

iy lv n o  χαρτί , καί άλλα διάφορα σκίυη . ’Ιδ« XΑΡ
ΤΙΟΝ.

*Η Γαλλικά γλάνοτα φυλάττβι τάν λ ίζιν οίς το Pa- 
picr, καδοίς καί ά *Ic*Tretr«t·» «5 το Papello ΰαλάρτες 
το χαρτί * * δ* κοινά χλωατα ονομάζει παπόρι το* 
σχοινον , οτλρ prat καλαμώδης , και υψηλός · Ί$ΐ 
ΧΑΡΤΙ'.

ΠΑΡΑΓΑΓΟΝ, *ο'ρτ*ρ.Ί&ί μα'τ η . 
ΠΑΡΑΣΤΟ'ΜΙΟΝ, t o p  iμαμάν τάζ καπνοσνριχκοζ ω- 

ν ο μ α τ  a , W « xow ι/ς το στομιον τάζ οάριγχος βάλλβ* 
raty και παρά τω ττόματι των πινόντων τον καπνόν 
ίμβάλλνται* el ναι Ιά χνωττον etc ολιιν τάν Ύπρκιαν διά 
το πολυχρηατον9 κα ί κατατκνυάζνται άπο διαφόρας ν- 
λας , τώϊρ οποίων ίγκριτοτίρα e l ναι το καλόν άλβκτρόν * 
το' κοράλλιον χργιτιμ$υιι  ̂οπανιως hi νπιατομιον του 
παραστομίον ( 'Αγιζλ/κι ο τ ιΆ γ ιζ  το στόμα Ταρχιττι)  · 
Πολλοί μ§γι<ττάρ(ς τάττολιζυοΊ και μ» πηράδια t καί 
άλλοι μά χρυσόν y ά apyvpov 9 ά eyxavorrov* τά μάρ
μαρα , κοκκαλα9 κίρατα y §λ§φαντάδοντ$ς9 κα ί αυτά τά  
ξυλά yivovrat παραστομια 9 καί ολα πωλυνται κατά 
τάν τιμάν τάζ υλης9 κα ί τάν τίχνκν τάζ χατασκιυάς · 

Εις τάν Κωνοτταντινυπολιν e l ναι πολλά ίΐζ  τούτα τρυ* 
φά 9 διά τάτό καί ά τίχνη ίπίδωκνν άρχντά 9 καί πολ· 
λοί τνχνίται τρίβονται διαδίδορτβς καί δι δλην τάν μ*~ 
yάλκν ταυτνν Επιχράτβιαν·

Εις τάν ayopav των παραστομίων χρβιάζοται παρα- 
τηρκσις 9 διότι οι 'Εβραίοι πωλνν κατατκηαζοντβζ 
διίλεκτοα 9 αντί άλίκτρυ 9 καί Ίδί ’ΗΛΕΚΤΡΟΝ ·

Π ΑΤΑ ΑΑ IS , ά Tiyp/ς , Καπλάνι Τουρκιστί , Stt- 
ρίον τάς μεγάλης 'Ασίας τρομερόν, μίομμάτ/α οτίλβον· 
τ α 9 λαιμόν κοντον 9 δδοντια, καί ονυχια ακιδωτά ,  κα ί 
αγκυλωτά 9 κα ι δ ί ρμα  ποικίλον,  άτοι λ§υκίν9 κα ί ι ίζ  
tup ράχην λουκοφαιον, δλον μ ί  a r t y  ματα κατά μαύρα · 

‘Απο τά λοιπά μίρκ οίς τά ΜΙαλαβάρον , βύρίσκον
rat

ι36



Tat περισσότεροι Τίγρεις , καί iha t Ζυω ειόάν , o- 
λαι tou ίδιου χρώματος , αλλά διάφοροι κατά τό μό* 
γ&ος.

a· At μιχραί ολίγο» διαφερασιν άπό τάς Γαλάς , 
μουγγίζουν όμως ως βοές, ^

μ · At μεσαίοι οίνοι μεγάλοι όσον ο» πρόβατο» , η 
μ/xpoV Μοο^αρ/, περισσότεροι, *«/ θτιρ/οδιστίρα/ αττο 
τας πρώτος * τούτων τά hopματα φέρονται οίς όμας άπο 
το» *Ασι αν, καί ονομάζονται ρύσοι, βίραια» καί κα· 
λά  , γινόμενα διφδεραι ζητημένοι* καί καλύτερα οσμί
ζονται *ά λευκότερα, ο$εν κα ί ό κοιλία *Ρυσοχοιλία 
οιφ&ερα οι vat προτιμότερα, δεύτερα η 'Ρυοορράχη, *«<' 
τρ/r, « '  W ™ S «W . ’

v,· Α/ μεγάλοι οίνοι ακόμη δηριωδεις^, καί τρομε
ροί οίς μεγεδος ? m ,  μ ι το δ/ρμα των όποιων οίς 
τάς 'Ινδίας σκεπάζω» τάς κλίναςτων οι εντόπιοι* οι 
“Παλαιοί τά μοτοχειρ/ζοντο διά σκέπασμα των όφιπ- 
π ία ν ,  χα&άς συνετίζων τώρα καί οι Ταζιάρχαι των 
Τάρχων Γονκτάρων*

Πολλοί διφδερουργοι χόπτονης από άλλα μέρη πολ
λαπλασιάζω» τάς μαύρος κηλιδας δι ωραιότητα , καί 
είναι έγκριτος, ζεστό, καί ακριβό διφ&ερα, εύχρηστος 
τόν χειμώνα ·

Φ/ρο^τΛΐ ά π ό τό ν  ’Αμερικόν Παρδάλεις , ίτβι $/ρμ«· 
τλ αοτατ, άλλ’είναι μικρότερα , καί μελανωτερα λεγό
μενο παρά των Τάρχων Κ α ρά  Κ ο ν λ ά κ  , ήτοι Μίλα* 
νωτια , W « εχονσι μαύρα τά  ωτιατων * είναι πολύ 
κατώτερα άπό τά Α σιατικά, ώστε όταν fxuVa παλών- 
ται προς 3ο γρόσσια το εν, αυτά μόλις ευρίσκουν τά  
6 γρόσσια·

Η μεταχόμισίς ταν γίνεται άπό τό πανηγύρια» τ«ς 
Λειψίας , καί όλα παλωνται με το κομμάτι, ήτοι το 
όλάκαιρον δέρμα.

ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ Ν ΓΑ'ΛΑ. W  STU PA S. 
ΠΑΣΤΕ'ΛΟΝ Ίταλογαλλιστ) βαφη χόρτου» ’Ιδί ν1* 

SATIS ·

n  A* i 3?

ΠΑΣ*



Π A

ΠΑΣΤΟ'2 , το παχύ στεαρ μεταξύ της επιδερμί- 
δος9 καί τη κρέατος τη χοίρου·

ΠΑΣΤο'Ν, ο’ α̂ρ/ αλατισμένο? , παχύ y καί εκβαλ- 
με pop απδ τηρ άλμην.

ΠΑΣΤΡΠΜΑ'Σ τδ ταριχευμενορ , χαι' επειτα ξηρα- 
με pop , ητο/ εκβαλμενον απδ την άλμην κρέας ,  το τλ- 
ρ/̂ ος ταρ ITfltAa/oiip · *Τπολαμβάνω δ δ on  ωνομάσθη 
παρά των Tnpxto? ΤΙασπραμας , «Vo τη Παστός · κα* 
Ρ*μ , «το/ Ρωμαίον^ » χαι Ρωρα*χον y oton η ς  τ*ρ 
παρ αυτών χαταπορθουμενην Αυτοκρατορίαν tup 'Ρω- 
μ α ίcop y top sloop , και' εγνωρισαν * δθεν δίν μοι φαινε- 
tcu r λεξις βάρβαρος,

Ή Καισαρεία της Κατηταδοκίας κάμνει χα ί πω- 
λε7 εις ολχρ την 'Επικράτειαν Παστρωμάύες απδ βοιδι- 
pop κρέας, εγκρινομενους διά την ευωδίαν tup* φέρονται 
χα ί απδ την Δακίαν απδ κρέατα προβάτων , αλλά  
πολύ κατώτεροι, χλ/ αυτοί είναι οι εμπορικοί * οι δε 
οικιακοί γίνονται εις δλην την Tap κι αν παρά των επι
μελούμενων εις την οικονομίαν απδ κρέατα βοώνy 5τρο· 
βάτωνy καί αίγων καθαρισμένα άπδ τα χδχκάλα» /5αλ- 
λομενα εις την άλμην μερικάς ημέρας, χα/' ξηραιρόμενα 
επειτα εις τον”Ηλιον, η τδν άερα , καίσιά να μη μ ψ ·  
πτυσθοΰν πασπαλίζονται μδ αλεύρι χονδρδν y rpcSyov 
να ι.ω μο ί, η καί ε-\.ημενοι ολ ίγον .

ΠΑΤΑΤΑΙ λέγονται εις την Αμερικήν τα Κόλα· 
κάσια, Ίδε ΜΜΆΑ TH'S ΓΗ"2.

ΠΑ'ΦΪΛΑ02. ΙδΙ 'OPEI'XAAKOS.
ΤΙΕΛΑΜΤΣ , η Πάλαμίδα , ό-̂ βρ/ κοπαδιαστόν τη 

Ευζείνου Πορτη y χαταβαίνον το φθινόπωρόν διά του 
ΘρακικΗ Βοσπσρπ , καί άναβαιρον την άνοιζιν,

‘Ο Στράβων διαγράφει την πλπσιοτητα τη ό-̂ αριάμα
τος των Πελαμύδων τη τη τη Βοσπορον , και' το' εμπο
ρίαν των Βυζαντίων εις αύτάς9 τά οποία επικρατπν καί 
εως της σήμερον y χαί τρεφαν πολλύς χωρικός αλιείς κα· 
τοίχπς τη ΪΙορθμπ της Κωνσταντινυπόλεως,

Top Σεπτέμβριον, χαί ’Οκτώβριον πολλά άκάτια μδ
8
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8 ιως 14 ά λ ιϋ ς ,  χα/' δίχτυα μ ιγ ά λ α 9 συνάζονται βις 
τδ στόμιον τη Πορ&μ*, χαι *ις τάς άσ»λήρ*ς νύχτας9 
*«/ γαλήνιοι ας 9 άποπλόοντα άνά δυω βις τα παραλία 
τη Έυζβίνπ Πόντου, βλβπαν τα κοπάδια των πβλαμυ- 
δων άπδ τδ λνόχασμα (  γιαχαμόν ) της θαλάσσης . 
xai χωπηλατΗντις προφτάνουν · χαι τας πβριζώνπν μ% 
τα curvet^ xcu ysyuQav τα πλοία r m , τα οττο/α *s- 
νωνουν 6ΐς τδ Φαναράχι , χωριον όπ ί το στόμιον , 
osrt#, η τας 576>λ»ρ f/c τ»ς ταριχβυτάς διά νάτας άλα- 
n o w  t » ΟϋΜ/ οι io/o/ το χαμνπν.

Πιάνονται δδ xai βις τάςο\αροπαγιδας (  Δαλιάνια ) , 
χαι μ« τα αγκίστρια ·

* Αλατίζονται ήτοι ταριχεύονται πτως' εκβάλλονται τά 
σπλάγχνα των9 χαι σωρβυονται χατά σβιράν βις τά  βα- 
ρυλλια9 προστι^βμίνης σβιρας άλατος βις δχάστην σβιράν 
οραρίων j' χαι πωλπνται * πολλο ί δαπανωνται βίς^τδν 
τόπον , αλλα χαι πολλά χαράβια φορτώνονται διά τδ 
Α'ρχιπβλαγος.  ̂ ^

*Η Πίλαμιίς τ» Φθ/?ο;ταρ& «ραι ττα̂ υ ο·|α'ρι > βρ- 
>ϋΡ®λΡ8ι>> Ρ*8' Ρ*λ^ ύπομβλαίνην 9 μικρά λόπια τβινασ- 
σόμβνα σχβδδν βις την θάλασσαν παρά της ιδίας άφ » 
πιασ&ρ t μητιρδν τδ χβφάλι, χαι ι *»ς ι τ  σπι&αμάς 
μβγάλη · Ή μβγαλητίρα ( βπβιδή Φ$άνβι 6ως 4 οχαδβς 
ί  5 ) ονοράζίταΛ' Ύπρκιση Αλτ/ Πχρριχ'χ, χτμ »| δα- 
χτυλων t ίσως διότι βτυμολογή&η η Πβλαμύς9 χατα φθο
ράν Παλαμυς 9 άπδ την τβτραδάχτυλον Παλάμην * ότω λβ- 
γομβνπ τη ό\αρίπ , όταν οι Τήρχοι βχυρίβυσαν τον Be- 
σπορον, χα3·β)ς χαι τάρα * ο&ιρ ή μβγαλητίρα βζαδάχτυλύς.

Μβτονομάζεται δδ η ταριχβυμίνη Πβλαμυς Αακβρδα, 
xai τράγβται9 ως όλα τά π α σ τά 9 ωμή·

Ή ?6>57>} Πίλαριιίς 2̂ « χοχχινον τδ χρίας9 xai δδν 
βγχρίνβται διά τάς τραπίζας των βυχαταστάτων 9 άν 
βζαιρβσρς τδν ολίγην χρήσιν της ίξαδαχτόλ* δ^ηνομί· 
vne μβ δαφνόφυλλα 9 ως οι ίγ χ ίλ ιις  ̂  χα/ τάλλα πα· 
χ ία  ό\άρια* οι πτωχοί όμως δαπανυν πολλάς χα& ί-
χαστνν9 χαι χορταινην.

Ε/β



Εις τό εμπόριον της Πελαμυδος παρατηρητεον να jva t 
ό·\.ευ\ρεύμα φθινοπώρου, κα ί χαλά αλατισμένη .

ΠΕΠΟ'ΝΙ, καρπός γνωστός εις ολα τά  θερμά κ λ ί
μ α τ α , χαι είς ημάς γινόμενος από  φόρτον ερπόμβνον 
κατά γ η ς , ώς τά  χειμωνικά , καώ σιχυα  , κα ί τρώγεται 
ώριμος ώμος , ώς όπωριχόν.

Ή μεταξύ Θεσσαλονί χης, Β?ρροι ας , κα ί Βοδενών ex- 
τεταμένη πεδιάς κάμνει τα  εξαιρετώτερα Πεπόνια της 
Τνρχιας διά την ζαχαρομελώδη γευσίν των, κ α ί το μέ
γεθος των , διά τάτο κα ί τά  χαλήτερα Πεπόνια επονο
μάζονται Β όδιναι.

'Όλων των τόπων τά  Πεπονιά επειδή δερ βαστάν χρη
σίμευαν εις πλησιόχώρον των κηπωρών εμπόριον, κ α ί 
οχ ι διά τας έμπορας .

ΠΕΠΟΝΟΣΠΟΡΟΣ, χρησιμεύει εις καταπλάσματα , 
κα ί είναι εν από τά  τέσσαρα των Φαρμακοπώλων λε- 
γόμενα διαλυτιχά αλεύρια.

ΠΕΠΟΝΙ τά  ΝΕΡΟΥ'' λέγεται τό Χειμωνικόν, κ α ί 
Ταρκίστί Κ αρπάζι. ' ψ  ΧΕΙΜΛΝΙΚΟ'Ν.

ΠΕΡΓΑΜΗΝΟ'Ν ώνομάσθη τό μεταχειριζόμενον ^έρ
μ α  διά £pά^ ιμον, επειδή έφευρέθη εις την Πέργαμον 
της Μιχρας Α σίας, πολιν 'Ελληνικόν. ΟΠεργαμηνός ά - 
τος χάρτης ητον ευ χρηστότερος από τόν Α ιγυπτιακόν 
Πάπυρον, μ αλ ισ τα  διά τά β ιβ λ ία ,  κα ί άλλα  γράμμα
τα άπαιτάντα σηρεωτέραν ύλην h a  νά διάρκεσαν πο
λύ ν καιρόν * ώνομάσθη κ α ί Διφθέρα, κα ί παρά των 
Λατίνων Μεμβράνα, τό οποίον κα ί έπολιτογράφησαν οι 
Προγονοί μας , κ α ί σιχειοποιείται η γλώσσαμας χωρίς 
ανάγκην.

Κ α ί άφ ά έφευρέθη τό πολύ χρηστόν χαρτίον από τά  
ν'άκη , ακόμη μεταχειριζόμεθα τό Περγαμηνόν εις τά  
χρυσόβαλα των Βασιλέων, κ α ί 'Ηγεμόνων , ha την ει- 
ρ η μόνην α ιτ ία ν  της διάρκειας τα , αλλά  τό περισσότερόν 
h a  την β ιβλ ιοδεσ ίαν , καί άλλα  έργα .

Κατασκευάζεται τό Περγαμηνόν χαρτίον από δέρμα 
αρνί ου , προβάτου, καί α ίγό ς , τά  όποια  πτίλάνταί κα~

140 η  Ε .
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τά τόν βυρσοδε^,ιχόρ τρόπον, χαι έχτεινόμενα εις τετρά· 
γωνον ζάλον, ζυονται α π ό . τό μέρος της σαρχός, με κο
π ίδ ι έπ ΐ τα τα χαμωμέι ον, έ πειτα. χονιζόμενα μ» -\,ιλην 
χάνι? μαρμάρων, τρίβονται μέ πέτραν επίπεδον, W  ra 
έχβλη&ρ έζ όλοχλόρου η έπίδερρίς* βρέχόμενα χαι έχ
τεινόμενα πάλιν, πιέζονται με την πέτραν χάρις χό· 
νιν, αλλά μόνον διά νά απάλυναν,

Μετά ταυτα γνωρίζονται από τό μέρος της τριχός, 
ζυονται έχτεταμενα εις την ειρημένην τετράγωνον μηχα
νήν, ναι πάλιν ζυονται από τό μέρος της σαρχός, διό
τι οσον περισσότερον λεπτννονται, άλλο τόσον λευχαί- 
νονται , χαι χονιζόμενα τρίβονται με άρνιαχόν δέρμα 
έχοντας τό ραλλ ίτου , καί ̂ αφήνονται νά στεγνώσουν εις 
τό ζνλον, ώστε εως έδω είναι τέχνη Βοραο Ί̂*» *

Ό  δε ϊίεργαμηνοποιός λαμβάνωντας τά δέρματα εις 
τοιαυτην προετοιμασίαν, τά εκτείνει ξηρά, χαι με τό εί- 
ρημόνον βυρσοδε^ιχόν στρογγυλόν κοπίδι τά ζυει, χαι 
σχεδόν εχβαλλει τό ημισυ της χονδρότατος των με την 
δυνατήν ομαλότατα, μετά ταυτα τά στιλβώνει με την 
είρημόνην πέτραν, χαι γίνονται χαλά διά γρά\ιμον»

Τα ξύσματα των Περγαμηνών χρησίμευαν διά κατα
σκευήν κόλλας πολυχρηση ♦ Ίδβ ΚΟ ΛΑ A ·

Με^το δέρμα. Μοσχαριού γεννημένα, καί άπο&νησχον 
τος, η φονενομένα ευ&υς , γίνεται τό χαλητερον Περγα- 
μηνόν, λεπτότερον , χαι λευχότερον , χαι όμαλωτερον * 
κατασκευάζεται εις τόν ίδιον τρόπον , αλλά πτιλατα ι, 
ήτοι μαδίζεται, χωρίς νά βλη$ρ εις την ασβέστην, ως 
τά ειρημένα ·

Εις πολλάς Πόλεις της Γαλλίας κατασκευάζονται 
Περγαμηνά , καί άφ α έζαρχέσουν εις πολλάς χρείας 
τα Βασιλείου, στόλλονται πολλά και εις την 'Ολλάν- 
δαν, Φινλάνδαν , ’Αγγλίαν, χα} Ισπανοπορτογαλλίαν · 
Εις την Λίλλαν γίνονται τά χαλότερα·

Χυντί&εται η βάλλα από 36 Περγαμηνά, όταν δεν 
γναι κορμέ να εις τετράγωνα· όταν δέ ρναι εις τετράδια, 
εμπεριέχει ι 8 σετράδ/α πρός 4 ♦ Φύλλα τό εν, ήτοι 2 2

φυλ-
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φύλλα , ώστε τά  ανωτέρω 36 εύρίσχονται δ ίπ τυλα9 και' 
«$ reV <$/$? αριθμόν·

n&A»rra/ με τ«V Βαλλα? , και' καλα *ijo/ τα λβι/- 
χότερα y χαί όμαλωτερα*

ΠΕΡΙΓΟΡΔί'Α, λ/θ«ι ο·κλ»ρα$, βαρείας y xat
μαύρης, WjwAojwirawVra  ̂ευρισχομένης εις την ’Αγγλίαν, 
*«/ Γαλλ/βΜ', χαί χρήσιμης εις την πλαστιχην , και' 
εγκαυστικήν * πωλείται εις κομμάτια διαφόρων μεγε- 
5ων , χα5ως εύρίσχεται εις τα Λατομεία*

ΠΕΡί'ΔΕΤΟΝ, η ΪΙερίδοτον (Peridot) είδος Σμαράγδα 
νποπρασίνπ δυσχολοξέστπ χα$αρά , χαί μεγαλύτερου 
από τα κοινά Σμαράγδια.

ΠΕΡΙΔΕ'ΣΜΙΟΝ, » Λι αδ έ σμ ι ο^ν  κατά το h a h - 
μα 7 το φαχιωλι των γνναιχων, χαί των παιδίων9 χαί α 
πλώς επ ί τητη πανί διά δέσιμον τής κεφαλής , Τουρ
κ ιστ ί Τεμενί, η Τζεμπέρι ( Στεφάνι ) ,  τ$ Δ*σ·τβ* 
ft/λζ ( Χβ/ρβριακτρο? ) , γίνονται άπο διάφορα λινά , 
βαμβαχερά y χαί μεταξωτά παν ίa * ’Idg ΜΕΤΑΗΛΤΑ', 
ΚΑΐ'^ ΒΑΜΜΕΝΑ ΠΑΝί'Α. Εις τήνΚο)νσταντινήπολιν9 
χα ί ολην την Τπρχίαν τυπώνονται 9 χεντωνται, ζωγρα
φίζονται , χαί πωλήνται άπειρα *

ΠΕΡΙΔΕ'ΡΑΙΟΝ, λαιμοδέτης διά τάς γυνάιχας, aVo' 
&/α0ορ«$ τίμιας υλας , χρυσόν με πετράδια 9 μαρ
γαριτάρια άραδιασμένα, σειριτια έτερόμαλλα9 χαί αλ- 
λα μεταξωτά , χρυσάς άλυσεις , -ψευδομαργαριτάρια , 
και αλλα.

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΊΑ, δπλον υπέρασπιστιχόν 9 ήτοι προ
φυλαχτικόν διά τάς παλαιός πολεμιστάς άπο μέταλ- 
λον , άχρηστον εις τό έμπόριον*

ΠΕΡΙΚΝΗΜΙ'Σ, ένδυμα τής κνήμης 9 περιτυλιατον αυ
τόν από τη σφυρά, έως χάσω τάγόνατος* συνε&ισμένον 
6ΐς οοτπς τ*ζ αναξνρίοας βως των γονάτων, Τ$ς- 
λήχια παρά των Τάρχων, χαί Κάλτζαις παρά των ’Αλ- 
βανιτων ονομαζόμενον * γίνεται δε από ράχον, η σα- 
γ ιά χ ι, η π α ν ί9 η χαί πλεχτόν, χαί δένεται επάνω εις 
την χνημοδέσμην9 Jarretiere* ζωνίδιον από ονρ ίη  πλεχ

τόν
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top μεταξωτόν 9 ή και λινόν, ή βαμβακερόν με χροσσω- 
τής χρεμωμενχς προς επίδειξιν, ή ap^i/pa* δηλυχωμα * 
βλα αυτά είναι εντόπια , εκτός μερικών ha τας γυναί
κας 9 φεξόμενα από την  ̂Ευρώπην με πλεχτογράφχς στ ι- 
χκς , rear όποιων ή ρ̂»{Γ/ς «παυσε·

Περικνημίδεςι καί τα μακρα πλεκτά περισφυρια9 ό
σα φ&άνπν «ως τό γόνυ ·

*£jr«S>i δβ δ/Λ την στενόν ενδυμασί αντων όλοι οι Ευ
ρωπαίοι ανδρες , **/ δια την ελλει^ιν των άναξυρόδων 
όλαι αι γυναίκες 9 μεταχειρίζονται αΰτας τας πλεκτάς 
περικνημίδας μακρύς εως τ ί  γόνατος, δαπανωνται πλή
θος πολύ y καί ά φ ζ  μεταχειρίζονται ολας τας πλέκο
με νας με τας βελόνας κατά τον γχωστόν εις ημάς τρό
πον , εφεύρειή παρά Γαλλχ τ/νός 9 καί επαωτοσυστή&η 
εις την ’Αγγλίαν 9 μηχανη τεχνικωτάτη άπο σίδηρον χα- 
λοδχλευμενον 9 με την όποιαν πλέκονται περικνημίδες πολ- 
λ α ί , καί ωραιαι μεταξωτοί 9 τριπλίκιναι , καί βαμβα
κεροί ,  και φέρονται καί εις ημάς πωλήμεναι με την 
δωδεκάδά ·

Ή περιγραφή της μηχανής ταυτής είναι δυσχολωτάτη 
να γένη, και δυσχολοχατάληπτος κατά της Συγγράφεις 
της μεθοδικής ’Εγκυκλοπαίδειας , άλλα και ανωφελής 
«ίς ημάς, ως δυσκολοκατεργαστος ,

Οι ηΑγγλοι γνωρίσαντες τό όφελος αυτής, εμπόδισαν 
τό νά ε’χβη από την Βρεττανικην ’Επικράτειαν, η χατε- 
σκευασμενη 9 η και εις σχεδιον με ποινήν θανάτου· 

Αλλ’ άλλος Γάλλος ονομαζόμενος ’Ιωάννης 'ίνδρητος, 
Hindret, περιεργαστείς αυτήν , καί εχων φαντασίαν 
ζωηρόν 9 και μνήμην καλήν 9 χατωρ&ωσεν επιστροφών 
άπό Αόνδρας εις τά Παρίσια νά την κατασκευάσω κα
τά τό ιβ$ί>, και εκτοτε διεδόδη η τέχνη εις δλην την 
Γαλλίαν y Όλλάνδαν 9 και Γερμανίαν.

Διαχρίνονται at πλέκόμενοι διά της μηχανής Bas au 
Metier άπό τάς πλεκτάς 9 au tricot, επειδή αι πρώτοι 
εχυρ όπισθεν βαδειαν σειράν ως ραφήν * κατά δε τάλ- 
λα είναι εξαίρετοι9 καί σχεδόν ύπερτερκν τάς πλεκτάς·

HE-
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ΠΕΡΙΣΦΤΊΡΙΑ δε' ώνόμασα κυρίας τάς πλεχτά ς 
Κάλσας ,  δ/Λ νά έμπψ λάβω  χαί τά  μέχρι γονάτων, 
ως συνεθίζαν οι Ευρωπαίοι, κα ί το μέχρι των ήμ ί- 
σεως της κνήμης, χαθώς συνετίζονται άφοβους φορούν 
Α’σιατιχά·

Εις τας οικίας πλέκονται πολλοί περισφυρια βαμβα
κεροί , και λινά , καί μεταξωτοί παρά των γυναικών * 
φέρονται δε πολλά καί από τά  Νηνία τη Αρχιπελά- 
γπς, καί μόλον τατο έχομεν άΆγχην νά φέρωμεν καί 
άπο τήν Ευρώπην^ οπού πλέκονται με είδος μηχανής 
έφευρε&εισής εις την Α γγλία ν ·

Τ ά μεταξωτά Γαλλιχά προτιμιόνται, επομένως τά  
Γερμανικά , ομοίως καί τά Τριπλέχινα λινά * τά μάλ
λινα πλέκονται εις μερικά μέρη τής * Ελλάδος, καί Μ«- 
κεδονίας λευχά, καί ποικ ίλα, καί ή Επαρχία των Σερ
ρών τά άρι&μει ως εν άπο τά εμπορικά της*Αρ&ρα διά 
την Βασιλευασαν.

Μόνον εις την 'Ανίαν πλέκαν οι άνδρες, αλλά χον
δρά, καί χρήσιμα διά τής βαστάζας,

*Ολα πωλανται μή την ζυγήν , κα ί παρά των έμπό  - 
ρων τά  Tapx/χά με την δεκάδά, καί τά  Ευρωπαϊκά με 
την δωδεκάδα, χα&άς καί τά  Νησιώτιχα * κα ί εις τό εί
δος των καλά είναι τά  πυκνά , κα ί με ομαλόν νήμα 
πλεγμένα , ήτοι τά  ομ α λά ,

ΠΕ'ΣΤΡΟΦΑ, ο’4 άρι τη γλυκό, καθαρά, καί κινημέ
να νερό, ή Θρήσσα , ώνομάσθη δε Πέστροφα, διότι επ ι
στρέφει με οργήν, καί δυναμιν περισσότερον άπο τά  
άλλα οράρια εναντίον των μεγάλων ρευμάτων , καί υ
περπηδά τής μέτριας καταρράκτας. Ιδέ ΘΡΗ^ΣΣΑ.

ΠΕ'ΤΡΑ , απλώς, σώμα στερεόν, άχυμο ν , άμάλαχ- 
7ον, μή σφυρήλαταμενον, καί αδιάλυτο» εις τό νερόν, 
γινόμενον ε/ς τά σπλάγχνα τής γής , καί αυτών των 
ζώων, καί ανθρώπων* ετι δε και από αυτά τά νερά, 
ώς τά πορ ία , at άφροθάλασσαι, καί τά απολιθώ
ματα πολλών κατασταλα^όντων ύδάτων εις σχήματα 
αξιοπερίεργα* ώστε » πέτρα είναι {χνμός πετρογόνος

κινώ-
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χινάμενος παρά των κοινών υπάτων, και συμπηχνύμενος 
εις κρύσταλλον, ear μείν)ι χαλαρός, καί εις κοινήν πέ
τραν 6αν siζ την σύμμιζιν συμπεριλάβγ χόνιν άμμωδη, 
η χαιωδη * W  rare ολα/ λ/ πετραι συντίθενται άπό 
κόκκως ^ιλως, η £ο*&ροτβρ«ς, » μ/χροτ/ρ«ς μεχρις άκα- 
ταλη-\τίας , χα/ eliw πολυσονθετωταται , χλ; Wpopo/ 
at πετραι, άπο τάς οποίας χενικωτεραι είναι at ακό
λουθοί .

Π/τρα κο ινό  , » ο ί  κ ο δ ο ιι ικ η  , «χβ* η σύνθετος 
άπο τά χονδρότερα άμμωοη μόρια , περισσότερον , χ ο’- 
λ/̂ Λπ-gpox συχκεκολλημενα, άπό το όποιον προέρχεται 
η περισσότερα , χ όλιχωτερα σκληρό τη ς αυτής, υστερη
μένη άπό τό όιαψανες, και μη στιλβωμένη ( διότι άρ~ 
χη τά διαφανείς τό στίλβω μα ) καί θραυομενη εις άνω- 
μάλως πάλιν διά τ«το επιφάνειας ·

Π λ ά  £ ονομάζεται η ευρισκόμενη , η σχιζόμενη διά 
την σύνθεσίν της πέτρα, καί αύτη εις οι’χοδο-
μάς,  διά λιθόστρωτα, χαι στεχωματα των οίκων, χαι 
άλλων χτιρίων * άμφοτερων τά χρώματα είναι πολυει- 
δη , ως λευκά , μολνβδόχροα , κίτρινα, μαύρα , καί 
οαλ «οτα χ*τα το μάλλον χαι χττον paSsa y χαι 
ανοιχτά,

Π/τρα δ/’ ά σ β ε σ τ η ν .  Ίδε ’ΑΣΒΕΣΤΟ'ΠΕΤΡΑ„ 
Π έ τ ρ α  δ ι ά  Γ ύ \ ο ν .  ΊΒβ ΓΤ'*ΟΣ.
Π έ τ ρ α  π υ ρ ο β ό λ ο ς . Ί8δ' ΠΤΡί'ΤΗΣ.
Π g τ ρ λ ά κ ό ν η ς · Ι8β ’ΑΚΟ'ΝΗ·
Ιΐ/τρΛ μ Λ ρ μ «ρ «. ’!&<? MA'PMAPON.
Π / τ ρ ct Λ υ δ ί α ,  χ Β«β·ΛΧος, το Tapxwr/ Μ?/^ 

χ/, >χ&ρ/ο·θ«<Γ« πρότερον εις την Λυδίαν , και μετακο- 
μ ισθείσα  εις την Έλλαδα, όθεν ελαβε το ονομα* εί
ναι δ$' μαύρη, καί όμάλη, χα/' χρησιμεύει εις τάς χρυ- 
σοχόως, apyυpoyvωμονας, χα/ αλλ«ς χ« χνωρίσων 
άπό τό χρώμα τό τ^ιπτόμενον εις αυτήν μεταλλον, 5τλ- 
ραβάλλοντεςτο μ ί  άλλο καθαρά, εγνωσμένα όντας εις 
μέρος της πέτρας, καί νά κρίνων περί της ποιότητας 
τ « , οθεν καί Εασανος, ήτοι Δοκιμή καλείται.

Tom. II. jo ' Πβ-
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Π έ τ ρ α  σ π ο γ γ ω ό η ς  η K/ro*»p/$ , χαι κοινώς 
Ώορί, χριντΙμ·Λ δ<α τός $όλας των μεγάλων χτιρίων , ως 
ελαφρά , και ό ί αλλα της Τεχτονιχης έργα .

Π / τ ρ λ Ν α ξ ί α ,  αχόν» hat μαχαίρια,
Χίε τ ρ α  Φ ρ υ γ ί  α ,  » βαρεία , χαχοσυν-

όετος , πελ/όνη , ptg' φλέβας · λ?οχας , δρ/μ*/« #/$ τχχ 
γ ευσ ιν , χαι ολίγον σηπτιχη * οί βαφείς την μετεχειρί- 
ζοντο πρότερον h a  vat. εχβάλλχν την παχύτητα από τα 
ρούχα , χαθας τοίρα μεταχειρίζονται το σμ ήγμα , η 
την Σμηχτίόα·

XI ε τρ  α Ίου! )  a t χ ή . Αυτή είναι μεγάλη όσον μ ία  
βάλανος, χ«/ χατα το χρώμα λευχη , μ σταχτόχρους , 
χλ/ το περισσότερον χοχχινωπη9 εις όλα όμως ταυτα  
τα χρώματα εχει γραμμάς μιχράς από την μ ια ν  εις 
την άλλην άχραν ευθείας , χ α ί  χαλοχαμωμενας παρά της 
φυσεως, ως αν νά γσαν όιαγεγραμμεναι από τόν επ ι- 
τηόειότερον τεχνίτην '  gJi>a/ σκληρά, κα ί λευχοσταχτερη, 
στιλπνό εσω&εν»

Χρησιμεύει εις την Ίατριχην ,  μάλ ισ τα  άφ χ γενγ ά 
λας με τό θε ιάφ ι, χα/ όιασταλαγμενα ό^είόια * φκμ/- 
£?τα/ W  την πέτραν της Κυστεως, ως ίατριχόν άφ$α- 
στον * ωνομασ&η eg Ι»θα/χ» ο/οτ/ ευρισχεται εις την 
ϊο υόα ία ν , άλλα χαι Τυριαχή,  χαι Φοινίκια, όιότι χαι 
εις αυτά τά μέρη ευρισχεται.

Πέ τ ρα  ΊΖμυρ ί ό ο ς ·  ’l£g SMYPfS .
Π g' τ ρ « ’Α ρ μ ε ν  ι α χ ή  , μιχρά με χρώμα χυανουν , 

πρασινωπόν, χαι λευκάσματα εξω&εν, ως άόάμαντας· 
αυτήν τρίβοντες χαλά, χαι πλυνοντες την χάμιουν την 
λεγομενην πρασίνην στάχτην, η γην πρασίνην, χρησι
μέυσαν εις τάς Ζωγραφνς,

Προ'τίροί' την ευρισχον μόνον εις την Αρμενίαν, όιά 
τ8το ελαβε χαι τό όνομα * τώρα όμως ευρισχεται, καί 
εις τό T t/ρολοχ, χαι όιαφόρων σχημάτων, άλλα τό πε
ρισσότερον στρογγυλή, ανώμαλος , καί μεγάλη, όσον 
εν ̂ λεπτοχάρυον * όιαφερει άπό την πέτραν Λαζουλί, 
όιότι είναι ολιγωτερον χοάνη, χαι περισσότερόν άχά$αρ-

τος>
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TOt,t χαι
τη άργύρπ, εχεινκ οε εις τα 

Πέτρα  Μ ο λ υ β δ ί ν χ ,  χατα
τη χρυσπ

i  top Διοσχορίδχν, με- 
ταλλ/χι* ύλη παρομοιάζπσα πολύ με top μόλυβδον · 
W  ΜΟΛΓΒΙ, xat' ΜΟΛΤ'ΒΔΑΙΝΑ.

Π /τρa A I jt ctTί  τ ι ς ,  W  ΑΙ'ΜΑΤΟΣΤΑΤΗΣ. 
Π έ τ ρ α  τού "Αδο υ , την οποίαν oi άπο^ηχάριοι, 

χαι Κ α υ σ τ ι χ η ν  Σελήνην  διονομάζχσι * γίνεται άπο 
άργυρον λυμενον εις το δυνατίρ ύδωρ, xat άφημενον ρά 
χρυσταλλω&ρ, χρησιμεύει διά επιχαύματα, μ / ονομά
ζεται χοινως πέτρα της χόλασεως.

*Η Και/τηρ/αχ» Π*τρα τ#$ Τρι/^/ας ίλαφρβ- 
τ/ραρ τ»? δύναμιν τη χαυστιχύ, «ς jrpos τη* pa^e/GW · 

* Αε τ ο π ε  τ ρ α ,  είδος πέτρας νομίζομε νης &αυμασιας 
διά τας γέννας των γυναικών ·

Π /τρα  Καί/τπρ/α. *lSe STA'KTH τ»ς ΤΡΤΓΙ'ΑΣ· 
Π έ τ ρ α  Θ ί / α .  Ίδβ *1 Α'ΔΗΣ.
Π έ τ ρ α  Μ α γ ν ϊ τ ι ς ·  Ίδε ΜΑΓΝϊΓΤίΣ.

Πέ τ ρ α  Σ υ ρ ι  α χ ή  Ί  * >__ / ». * .. % „  /  r - r < > Ιόε ανωτέρω Inbaixn Πέτρα·Πέ τ ρα  Φο ι ν ι χ ι  a J
Π έ τ ρ α  Τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ς · Εις τάς 'Ανατολιχάς ’Ινδίας 

εύρίσχεται, χαι εχει μεγάλην υπόλη^,ιν παρά τοις Ιν- 
ΰοι ς , ως ιατριχον εις διαφόρπς ασθενεί ας, χαι ha  την 
δεισιδαιμονίαν των φορείται ως φυλαχτόν * ωνομάσδη δε 
ίΐτω , διότι είναι εις σχήμα χύβου■, παρομο/α με τούς 
πεσσάς ( ζάρια ) * το χρωρά της̂  είναι ύπομελανον*  ̂το 
σχήμα φυτικόν, χαι η όσια ολίγον μεταλλιχη · Οί Ίν- 
$οι της Σουράτας την ονομάζουν Κανδά·

ΠΕΤΡΑΔΙΑ · Ms τα τα ρκ&εντα είδη των πετρών ά- 
χολπ&ΗΡ τά  Μαρμαρα, τά οποία δΐαφερχν, επειδή στιλ
βώνονται εις την επιφάνειαν των, χαι περί αυτών ε- 
γρά\αμεν εις το ίδιον ’'ApSpov * επεται εις ταύτα το 
κρύσταλλον ομοίως έζηγημενον εμπροσ&εν, χαι τελευ
τά ! ον, ως πολυτιμωτερον είδος των πετρών είναι τά πε
τράδια, ήτοι at πολύτιμοι πετραι* περί τής συν^εσεως, 
χαί σνμπήξεας των οποίων δεν μοι εφάνη περιττόν νά



ι^8 η ε*
ει&εσω (δω κατά τόν Ουωδπάρδον ( Woodward ) εν συν* 
?όμω τά άξιοπεριεργοτερα *

Ή βάτίζ ή ϋλ» υποστάσεως όλων των πετραδίων 
it ναι χρότταλλορ y η άδάμας, χα&αρός, διαφανής, ο'χλικ 

*«/ στερεός* τό δ/ΛφΛ/'ίς τκτο άλλοι* μερον, *««' 
μεταβάλλόμενον αργό μεταλλικήν τινα {ίλην λβπτοτάτην, 
συν εν ουμενην, χαι συγχερνωμενην με τήν ζρυσταλλίνην 
α ς  τήν συμπηξίν των, αποτελεί κατά τήν παρατήρησιν 
τή είργμίιου Φνσιχου τά άχόλ*$α * ι.° r»V ιδιαιτέραν , 
sa/ «/δοαν/Μΐ/χιι? βαρύτητα εχάστου πετράδιa. a.° τ»*» 
$/£φορα? τίίς ο'χλχρότίίτβς · 3.° thV dftx̂ oparV τ» σχήμα* 
τος* διότι τό μολίβι αποτελεί χυβιχόν σχήμα , 6 κασ
σίτερος πυραμιδοειδής τετράγωνον* ό χαλκός διάφορα, 
καί ποικίλα σχήματα, ζα ί τό σίδηρον ρομβοειδής* 4·° 
τό χρώμα άνοιχτότερον , ή βχ&υτερον χατά τήν ποσότη
τα της συμπηγνυομενης ύλης με τήν πρωτην τή πέτρα· 
δία χρνσταλλίνην βάσ ιν , και ενίοτε είναι τόσον ολίγη, 
ωττε μόλις φαίνεται9 άλλοτε είναι περισσότερα ολίγον, 
και τό χρώμα τη πετράδι* είναι πελιδνόν, και άδυνα· 
τον * άλλοτε είναι άρχετή, χαί τότε τό πετράδων εχε( 
β α $ ύ , χαι ζωντανόν τό χρώμα * όταν δε η υλη αυτή 
είναι περισσότερα, ακολουθεί νά χάσγ τό διαφανές τό 
πετραδιον, καί νά γενγ ύπόσχιον,

*Οταν λοιπόν ή ρη&είσα μεταλλική υλη γναι apxfrw 
διά νά κάμη τήν άνταναχλασιν τη φωτός, άλλ’ όχι χαι 
να το επισχιασρ* εαν η υλη etvcu απο μολ ιβ ι, το χρώ
μα φαίνεται χιτρινον, ως τό τοπάζι, χαι ό υάκινθος, 
ό οποίος υπολαμβάνω νά εχγ και ολίγον σίδηρον διά 
τό μικτόν χΛχχινοπρασινωπόν χρωμά τ η  * εάν ή υλη γναι 
κασσίτερου, χρωματίζεται μαυρον τό πετράδων. ως ό 
μελας αχατης εαν η υλη γναι απο σιοηρον, ανθρακί
της, αν$ραξ, καί άμε^υστος* εάν ή υλη τ» μίγματος 
γναι χάλκινη συ μ μικτός με αλχαλι ,  τό πετράδων γίνε
ται κυανήν, ως ό Σάπφειρος* είδε καί είναι μιγμενη με 
όζυτι, πρασινίζει ως ό Σμάραγδος*

'Ότφ τό σίδηρον και ό χαλκός γναι συμμικτα εις τό



πΰτό πετράΰιον άποτελείτάι χρώμα χυανοπράσινόν y ό
ταν όέ χαλχός χαϊ μόλυβδος, γίνεται πρασινοκίτρινον , 
ω4 η v p t / t r y

’Ajto τ« όιαφανη πετράδια άλλα that βαμμένα με 
χρώμα τ ΐ , χαι' αλλα e/rox αχρωμάτιστα y χαι εντελώς 
λενχά * χρωματισμένα είναι ταυτα .

ι» Το Τόπάζιον, κίτρινον, ί  χρνσιζον » και αυτό U- 
ναι μ Χρεχτολ/θβς τ«ρ Π«λ«/6>ρ *

2. Ο 'Υάκινθος y κίτρινον y νποχόκκινον παρομοιάζον 
με Την φλόγα η με to βαθυχροον ·

3. 'Ο Καρχηδόνιος ( Gr&iat) «δο$ ’Αχθραχ/τοο ταχ 
ΠαλΛ/ό/ρ * 6 ευρισκόμενος εις την "Συρίαν είναι πορφυ
ρούς , χα/' 6 Βοημικός πυρρός»

4· 'Ο ’’’Αρθρα? ο ’Αρατολίχος, ρουβίνι χόχχινο» ζωη
ρόν $ χαϊ σκληρότερον άπο τα λοιπά τ α  είόπς τα .

5* 'Ο Βαλλχρ ( Ballais, Ballascio ) χρώματος ερυ
θρού , χαϊ αυτά φαίνεται νά γναι το 'Ρουβίνι τάν Αρ- 
χα ίω ν«

6. Ό 'Αχανθηρός ’'Ανθραξ ( Spinel) ροόόχρους ·
7· Ο \Αρθραχ/τυ$ τιί>ρ Νεωτερων  ̂ είοος σπανιωτάτου 

Ραβινίχ , /ms άρα7ον αιματόχρουν χρώμα *
8* *0 Αμέθυστος, pie χρώμα πορφυρήν *
9· Ο Σάπφειρος χρώματος κυανπ * χλτλ τ*»κ eV/xp/- 

tr<p -rφρ Νί&τ/ρωρ φαίνεται ότι οι Παλαιοϊ όεν εγνωριζον 
τον χνρίως σάπφειρον % άλλ' έζελάμβανον άντ αυτόν την 
Κυανήν Λ ίθον, Lapis Lazuli ( Ώερουζέ ) ·

ίο . Ό  *TW % $ Sa^^e/ρος ευρισκόμενος εις τά  Αν* 
τΐχά μέρη , ό oVo7o$ êV */ρ«/ p«m χι/ατίς, μήτε Οχλη
ρός οσον ό 'Ανατολικός *

ι ι .  Ο Βήρυλλος j χατά τον Πλινιον i Aigue Marine y 
πετράόιον χρώματος τής επιφάνειας της θαλάσσης,

12. 'Ο Σμάραγόος, πετράόιον πράσινον ευρισκόμενον 
εις τάς άπορρωγας ( σ χ ί σ μ α τ α )  των βράχων, ο μ* με 
την Χαλκανθον t

ι3 . Χρυσόλιθος τ το Τοπάζιον των ΤΙαλαιων f πράσο- 
rev βαθύ  j με όλίγύν χίτρηον, και ταυτα μεν είναι τα

χρω-

ii Ε. ΐ4£*
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χρωματισμένα διαφανή πετράδια ’ τά δέ απλώς λευκά , 
και αχρωμάτιστα αν οι τά ακόλουθα *

ι .  ‘Ο Κρύσταλλος, διαφανής και σκληρός, περί του 
οποίου ε ίπ α μ ε  €ΐς το lotov ApSpop apxera μ  ολορ 
τούτο πρέπει νά προσδέσω μ εν , ότι μήτε τδ ·φϋλ°5 ♦ 
μ η re » καυσις δεν είναι α ιτ ία  τής συμπήζεως του * «Α
λα χατά τα'$ παρατηρήσεις των Ήεωτέρων Φυσικών, ά
τομά μικρότατα , ακατάληπτα , και μέ τά  ακριβέστα
τα  μ ικροσκόπια, χα/ 'διαφανή, και συμπεριαγομενα με 
τά  νερά, άποστάζοντα εις βράχους , άποτελοΰσι με 
την πολυκαιρίαν τον κρύσταλλον εις σχήματα εξαγω- 
ν α , χα/ τη/ραμ/δοέ/δ* * ear δ*' τα ατομα ταυτα ή&ελον 
ευρ&ρ συμπλέοντα μέ ετερογενή εις το ίδιον υδωρ  ̂α 
ποτελούνται άλλα είδη πετραδίων. 'Ο Κάρ Βουργοήτος 
πρώτος άνεκάλυ\εν οτι τά  κρυσταλλογενή άτομα ειναΛ 
τριγωνοείδή .

2. Σάπφειρος Λευκός y αυτός είναι e*xAwpo7gpo$ από 
τον κυανήν * α λ λ’ άχρωματιστός^ ως ό κρύσταλλος ·

‘Ο Άδάμας , τό λαμπρότερον, ωραιότερον, χαι 
<rxAjjpoTepor aVo όλα τά λοιπά πετράδια, χα/ δ/ά ra
re πολυτιμωτερον, περί τ η  όποια , χαδως και περί των 
λοιπών ιδε εις πλάτος τά ίδια ’Αρθρα.

ΕΙπαμεν ότι αυτά τά τρία είδη των πετράδιων είναι 
αχρωμάτιστα y άλλα τήτο δεν είναι γενικωτατος αυτών 
χαρακτήρ, επειδή ό άδάμας εχει̂  καί κηλίδας, καί σκίασ
μα ς τινάς κηρίνας, όταν δεν η ναι τα πρώτα νερά , χα/ 
χρώτταλλος εύρισχεται σκληρός ως τον λευκόν} αλλά 
κίτρινος y ή κόκκινος y ή κυανής, ή πράσινος > χα/' /Ταρά 
τά»ρ ο-ν^^ρα^αί'τΛ»' περί πετραδίων διά τά τοιαυτα του 
χρώματα ονομάζεται \ευδοτοπάζιον, 4*ϋδρ/5»ρί/λλος» 
êtiBoaaar̂ e/poi t καί ^ευδοσμάραγδος. ’Ιδδ τον Βωτιον 

περί Πετρών, Πολλάκις ό κρύσταλλος είναι εις μέρος 
λευκός, καί είς̂  μέρος χρωματισμένος , καί μέ πολλά 
χρώματα, Εύ^ίσκονται άδ.άμαντες κίτρινοιy καί κόκκι
νοι , καί κυανοί, καί πράσινοι * καί όλων αυτών ή βα- 
φη προέρχεται από τον έγχεόμενον μεταλλικόν χυμόν

li>o
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εις την συμπηξίν των itai χρωματίζει το διαφανές των , 
άφ η σχληραν&όν από τον αέρα· Επανίως η φΰσίς ερ
γάζεται εις απλά πράγματα , άφ οΰ τά ίδια στοιχεία 
βρίσκονται ολα συμμιχτα προς αλλκλα·

ΠΕΤΡΑΔΙΣΤΗ'Σ , ο Τουρκιστί Τζευχερνς, κα ί κοι
νώς Τζεβαερτζης, 6 εργαζόμενος, πωλων, « ίτρα^/κα- 
τ ευόμενος τά  πετράδια* η Κωνσταντίνα πόλις έχει συν
τεχνίαν πετραδιστων, κα ί εν οσω το Βασίλειον ρτον εις 
ευτυχίαν άναλόγως ευδοκιμόσε. και αυτό ·

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ, το όποιον παρά των Ευρωπαίων 
καί Μαυρον Ελαιον τό Γαβιανό λέγεται ( κατά την κοινόν 
δόξαν της Γαλλικός 'Ακαδημίας των'Επιστήμων ι γ ι 5 ) *  
είναι αποτέλεσμα τό ύπογείu πυρός, τό οποίον υψώ
νει , καί καθαρίζει τά λεπτότερα μέρη μερικών άσφαλ- 
τωδων υλών των παρεμπιπτόντων βράχων , καί βαρών , 
εις τά κοιλώματαy η σπήλαια* ώστε τό Ώετρελαιορ εί
ναι * Ασφαλτος, « Νάφ&α υγρά t καί κατά τούτο μόνον

ιει από αυτά ,
’Ê rf/δ»» το υπόγειον πυρ ενεργεί εις ολα τά  κλ ίμα 

τα  ι  έπρεπε να εύρίσχωνται κα ί απανταχό "Πετρέλαια, 
μ ό λο ν  τότο είναι σπάνιά* το γνωστότερο» , και καλύ
τερον άποστάζει εις τό Μόντε Φεστίνον τη ς 'ΐταλ ία ς> 12 
μ ίλ λ ια  μακράν από την Μόδεναν, κα ί άνεχαλυφ&η α 
πό τον Ιατρόν Φραγκίσκον ’Αριόστον τω 1640, κα ί μ ί  
πολλά έξοδα χατεσχευάσ$η τό συναγμάτα*  είναι δια
φόρων χρωμάτων · *Ιδβ' ΕΛΑ ΙΟΝ.

ΠΕΤλ Η, δένδρο» μεγα^  αειθαλές , με φύλλα στε
νά y κα ί ακιδωτά , ως τό  κέδρου * καρπόν κάμνει πειρα- 
μιδοειδη με χονδρά πέταλα έμπεριέχοντα■ κόκκπς , καί 
διά τότο χοχκαναρα παρά της κοινής γλωσσης ονομάζε
τ α ι* η εντερωνη τό στελέχη της άποπηγάζει ρητίνην εν 
όσφ ζρ 9 κα ί άφ οΰ ξηραν&ρ γίνεται δ α δ ί, καί καίει 
κάμνωντας φλόγα ως κηρίου* at σειραί των μεγάλων 
βυνών έχυν πολλάς πευκας , κα ί ό Πίνδος μέ τυς κλό- 
νους του ευτυχεί εις α υ τά ς .

ΠΙΕΣΤΗ'ΡΙΟΝ, ό Μάγκανος από τό  Μαγκινέ Ταρχι
κού t
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P a ba -pbapon , από του 'Ρά όνομα του ποταμού 
Βόλγα, και βάρβαρον on  ιόντα εις τας "Ελληνας όλα 
τά ξένα έθνη, χαι πολύ περισσότερον οι παρά τον Βόλ-. 
γαν οιχάντες, ενομιζοντο βάρβαροι, χαι η κοινή γλωσ
σά από το Ύαρχικόν το λέγει 'Ραβέντι» Είναι δέ ρίζα  
χόρτου μέ φύλλα πλατέα , καί βαμβαχωδη, καί άνθη 
σαρκόχροα, και άστροειδ5. Γίνεται εις την Μηνγκαλ·- 
χην Ταρταρίαν, χαι εις την Σ ιναν, χαι εις Σελιγχίγχ- 
χοϊ, άπο το οποίον η 'Ρωσσια πωλεί εις την Ευρώ
πην * οπού καθώς χαι εις ημάς δαπανωνται μέγισται 
ποσότητες διά τάςπολλάς ωφελεί ας τα εις την *Ιατρικήν, 

Τό 'Ραβάρβαρον είναι κινητικόν μέ ευκολίαν, χαι κα
θαρτικόν του αίματος * όταν Ιέ δοθη χόνις έ\ημένη κα
ταντά στυπτικόν ·

Γνωρίσματα τα χαλα είναι * τό ελαφρόν, τό έξω χρω? 
μάτα  χιτρινον υπομέλανον, τό έσωθεν μαομαρωτόν, ως 
τό μοσχοχάρυον, κροκοειδές, και μικτόν με πελιδνόν κ ί
τρινοι * ή aorta τα ολίγον μανητα^ωδης, και η γευσις ο
λίγον πικρά * όταν βληθη εις το νερόν νά τό βά^η, ως 
κρόκος, κατακίτρινον·

‘ΡΑΚΙ', Ταρκιστι και 'Ράκα κατά τας*Αγγλας, ί 
σως από του ’Ape* των 'Ινδών, κάθε είδος μεθυστικού 
άποο’ταλάγματος * τό αυτό εδηλάσε χαι τό Σι κερά των 
Εβραίων* εις την γλωσσάνμας όμως είναι περιττή η 
πολιτογραφία της λέξεως ταυ της, διότι έγομεν το Νλ« 
μα διά τά απλά * και τό πνεύμα διά τα μετεκβαλμέ- 
να * οθεν Οινόπνευμα, η Οίνόναμα τό άπλάν *Ρακί, και 
ιδιωνυμως ταλλα αποτελασιν ολην την εκφρασιν μας,  

‘ΡΑΠΟΝΤΙΚΟ'Ν. Οι 'Αρχαίοι δεν έγνωριζον τό 'Ρα- 
βάρβαρον, καί μετεχειρίζοντο τούτο, τό όποιον γίνεται 
ζατα το ονομα *ις τα παραλία τη Eô uvh ποντπ, χαι 
είναι στυπτικόν, είδος Ααπάθα» Αιαχρίνεται δε άπο τό 
πρώτον, διότι τατο ιχει  τας ινας ευθυγραμμας, εκείνο 

Tom. II, 12 δέ
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σταυρωτής * το £g’ εσω τα είναι κοκκινωπόν * οι εγκρι- 
τότεροι Βοτανικοί το γνώριζαν δ< Ιππολ άπα9ον.

'ΡΑΤΑΦί'Α, πνεύμα στεμφυλλων ζαχάρεως. ’iSg' ΖΑ7- 
ΧΑΡΙ.

ΡΕΑ;ΛΓΑΛΟΝ · Χυμός άρσενικωόης κόκκινος * είναι 
δ« φυσικόν , τδ ευρισκόμενον ενωμόνον με τό Όρπιμεν- 
τον, χα/ g vgi χρώμα κινναβαρεως * χα/ τεχνητόν το γ ι
νόμενον άπο τό ιόιον Όρπιμεντον λυμένον , και χυμικως 
ύ\ωμενον * η ύποκα&ημενη κόκκινη υλη εις τό χώνει ον 
είναι τό 'Ρεάλγαλον·

ΊΡΕΒΕΝΤΟΤΊΚΙ.. Κανναβόπανον της Ρωσσίας ha  
καραβόπανα λευκασμενον φερόμενον, και πωλάμενον εις 
Ιυω g/OM στενόν , και πλατύ προς 4° πόχεις περίπου 
τό κομμάτι.

'PErJNA , ζωον της Ααπονιας» Ίδί 'ΙΠΠΕ'ΛΑΦΟΣ.
‘ΡΙΝΟ'ΜΑΚΤΡΑ . Μανόήλια της μύτης , γίνονται ha- 

φόρων εί'όων, χρωμάτων, καί μεγεθών, από μετάξι, λ ι
νάρι , χα/ βαμβάκι, και ολα φέρονται από την Ευρώ
πην 9 μάλιστα την Γερμανίανf εις την Τουρκίαν, καί 
πωλανται με την όωοεκάόα ' τα καλήτερα φαίνονται άπό τό 
πανί των' τα της 'Ινόίας όμως εγκρίνονται« Ίδί ΠΑΝΙ*.

‘ΡΗΤΊΝΗ, χυμός παχύς , καί ίζωόης, άποστάζων 
άπό όιάφορα <$evtipat· Ώαράγεται άπό τ« ρεω, τό οποίον 
σημαίιει τό τρέχω, καί άποστάζω , καί επειόη h a  νά 
τρεξη άπό εν Τενόρον χρειάζεται τούτο νά κοπρ, ε% ού 
παράγεται τό κόμμι % επεται οτι τό κόμμι καί ρητίνη 
να γναι τα αυτα, κάπως και το εκλαμβάνει ο κυρ Σα- 
βαρης. Διαφέρει όμως καχ άλλης , όιότι ή ρητίνη tiv ά· 
ναλύει εις τό νερόν, άλλ’ εις τό οινόπνευμα* τό όε κόμ
μ ι καί εις τό νερόν.

*Η γλωσσά μας όμως κυρίως ονομάζει ρητίνην την ά- 
ποσταζουσαν άπό τάς πευκας ( δαδ/α$ ) άπό τάς ο
ποίας γίνεται η π ίσσα  , καί υγρόπισσα ( τό κατράνι ) ·

Χρησιμεύει η Ρητίνη εις πολλάς τόπους εμβαλλόμενη 
εις τα βαρυλλια των κρασιών δ/α νά μη όζυνίσονν τό 
καλοκαίρι ·

Κα*



p if.
Καθοριζόμενη y i νέτοι ευχρηστός εις όσους ̂ μεταχειρ ί 

ζονται τον Κασσίτερό» δια να κολλήσουν τα γανωμενα 
φύλλα, τη <τ/δ»ρ«, κα ί αυτή τη όρξΐχάλχη% κ α ί Ύηρκι- 
σ τ ϊ  ονομάζεται Τ ζ άμ  Έακί ζ*

*Απ ό  την ρητίνη» εκβάλλεται έλαιό» h a  την 'Ιατρικήν 
χρήσιμόν ως ευκόιλιόν , χ«/ μαλακτικό» «

Πολλά Β»ι<1 τί$ Ευρ«>ίΤα/ιί»$ Τ#ρχ/α$ l^ow πεύκος 
παλαιός * και βκβαλλόυν Δαδί f ««/ 'Ρητίνην πολλή» * 
αλλ’ &>ς προείπομε» , τα παράλια τής Βαλτικής θαλάσ*  
e**j$ δ/δοω» περισσότερον · *ΙδΙ Πΐ'ΣΣΑ»

Ε / δ Η *Ρυτ/r X ς *
α. ΰαΛ(ταμορ^ μ ρκ τ ι ρκ  ν γ ρ α »  ησια ρητινώδης , 

άπύστάζόυσα από τά δένδρα 4 «λλβτε καθαρά, και υ
γρά ως το έλαιό» i και άλλοτε ολίγο»· πηχτότερα»

Θ ε ω ρ ί α »  Τ ά  Βάλσαμα τής Μέκκας* της Τολ$£$, 
τ» Κοπάύυ ,  τής ΪΙίρόΰς είναι τητου του είδους, αλλα 
και ή Τερεβινθίνη οτα» ε4,ηθη χα/ βαθνκοκκινίσρ λ έ 
γεται Κ ο λ ο φ ώ ν ι α  * η δ» υγρά συναριθμειταί με 
τά  άνω·

/S'* ' Ρ η τ ί ν η  ξ η ρ ά *  Αϋτν είναι βάλσαμόν, « pwr/- 
ν« πυκνωθεί ora είς τη» φλύιάν Τη δένδρα άπό τη» θερ* 
μοτητα Τη ήλ/κ, πυκτωθεΊσΟ, awe/ χ^λίο-βο-βί | χ «.

Θ έαρ/α* Τόιαυτη είναι ή κοινή jinr/vn, χα/ It/ το 
μ οσχοθ υμ ίαμ α , « pWwt τ?ς ’ίαλα^ας, κ μαστ ίχα  , 
το κόμμι τής Αγριελιά α ς , ή Τ ακ Αμάκα , τό θ υ μ ία μ α  , 
χα/ αλλα όμοια ·

To Κχρ/ο? χα/ λλτο €/?«/ t/λ» pMT/fiwoŵ 4 χα/ 
ελαιώδης ευρισκόμενη τό περισσότερον εις τά αειθαλή 
δένδρα, καί συναζόμενη άπό τάς μελίσσας, χα/ αλλα 
τ οιαυτα εντύμα ζωύφια *

Θ ε ω ρ ί α  ά* Το λεύκασμάνον κηρίον είναι καλόν μο
νό» h a  λαμπάδες, άλλ ’ όχι καί δ/ άλλος χρήσεις* ε
πειδή «$  to λεύκασμα χάνει τό ελαιώδες καί χρίσμα- 
τχόεςτου καν κατά μέρος»

θ ε ω ρ ί α  β  · Το κόμμι λαχχα είναι τής ίδιας φυ·
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σεως, χαί συνάζεται ως τδ χηρί, άπό το οποίο* <$όν 
δ/αρ/ρ«, χα&ως χαι το Άμεριχανόν Κηρίο* .

Ή Χαλβάνν, το άμμωνιαχόν Κόμμι, το Σα>α5Γ/}κο'κ, 
το Βδίλλ/ο ,̂ μ Ασσαφαίτι^α, η Καρακκα, ή Σαρχο- 
κολλά, ό Λάβόανος, καί ά λλα , «ς θ*αρ$7ς «ς  τα 7- 
δ/α Αρθρα , e/καζ χόμμεα ρητινοοόη. Ίδδ προσέτι και 
ΤΙενχη, Τίίσσα, Σμύρνα, θυμ ίαμα , Κάμφορα, Στυραξ^, 
Σανδαράχη, α ίμα  δραχοκτος, Ευφόρβιον, τά οποία εί
ναι crrepsa/ ρητίναι· ( 'Ύδρολο̂ /α τη Βαλλεριου) ·

'ΡΙ'ΖΑ . Μ/ρος τ&ίκ (ρυτών, το οποίον θαμμικοκ είς 
την χήν aVop’p'opa τδκ χυμόν, f i t  τον οποίον τά τ ρ έ 
φει, κα7 τα £αο>6>κί7* e/καζ δε ιν$>ης, κα ί με φλοιάν 
λεπτήν, « ο̂κδρδκ κατα το' φυτον -

Χρησιμεύουν at ρίζαι εις την ’larpntnv, είς την Βα- 
57τ/χ«κ* χα/ e/c τ»κ Εολβί/ρ>/χ«κ, ο>ς « ρ'/Τα τ»$ ’Ε* 
λαιας,  χαι άλλοι αλλα περί τχτων όλων ειπαμεν εις 
τά ί δ/α * Αρθρα , χα/' «κα/ περιττόν νά τά  eVap/θμκ· 
σωμεν ·

ΡΙΖΑΡΙ. Ρίζα χρήσιμος εις τύς βαφείς δ/α το χόκ
αινόν χρώμα ονομαζόμενη Ελληνιστί ’Εροθρο'δακοκ. *Η ·φ/- 
λ» φλοιά τής ρίζας ταυτης είναι χοχχίνη, χαι το εσω 
χιτριρόχρυσον. Σπείρεται τον "Μάρτιον εις χαλλιερχη- 
μόνην χήν, χαι χρειάζεται ̂ ι 8 μήνας  ̂ δ/α νά χονόρυνη, 
χαι νά πολλαπλασιαστή apxwa ή ρ ίζα του δ/α' να συ* 
ναχ§γ ♦ ν

Ή Φλακδρα, χαϊ Ζελάνοα εχόίόουν αρκετόν, χαι ή 
Έίλλάς χαί ή Σμύρνη, άφ η άποπληρνν τάς χρείας των, 
στελλουν χαι εις τά εξω μέρη.

'Εξοοεύεται πολύ Ριζάρι εις την βαφήν των χοχχίνων 
βαμβακερών νημάτων, τό οποίον εις την Ευρώπην δβκ 
ήϊυνήδησαν νά άποτελεσχν· Εις τάς άλλας βαφάς όμως 
τδ χρώμα το χινόμενον με τό ριζάρι είναι εξίτηλον, 
ήτοι εχβαίνει, χα&ως χαί των βαφιχων ξύλων τής Α
μερικής ( Βαχαμίων ) μόνον εις τά νήματα ταυτα, δ/α 
τον τρόπον τής βαφικής καταντφ ανεξίτηλος ·

ΡΙΠΙ'ΔΙΟΝ, τό χοινόηρον 'Αεριστήρι, χα7 Τουρκιστί
Γελ

iSo
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Γβλ π ιζ ϊς  ylverat άπο Ιιάφορα πράγματα, χαϊ προς 
διαφόρους χρήσίΐς.

ά. Διά φύσημα τη προσανάμματος του πυρος χατα- 
σχιυάζβται άπο 7rnpa ά ιτπ , ή άλλων μσγαλων πτη· 
ptoVj χαί όρνιων·

ρ ·  Δι αήρίαμα, χαϊ βπισχίασμα τ» πρόσωπα, άπο 
διάφορα 7τηρά, η α π λ ά , ή βαμμ ίνα , χαϊ τητο ιχ ι ι  το 
ισω9 ιν χαλοζαμωμίνον ̂  χαϊ it pat a y  stop στρογγυλόν* 
άλλο χατασχιυάζιται άπο πίργαμηνορ ( μιμβράναν ) 
χρυσόγραπτον, μ ι λαβήν ιλιφαντίνην * ιτ ι hi χαϊ άπο 
άπλόυν χαρτϊον ·

γ\ Διά τάς μι}ας ft» ξυλ/νην,χαϊ  χοχχαλινην λ«- 
β\ιρ, χαϊ φύλλα φοινίκων χασά μήχος, ομοίως hi χαϊ 
τά άπο Ταωνοπηρα. ’Ihi ΠΤΕΡΟ'Ν.

"ΟλΛ τούτα χατασχιυάζονται ιϊς  την ’Οδωμανιχάν Ε* 
πιχράταορ, χαϊ χρησιμιυουν ιϊς  το ισωτιριζάν ΐμποριον.

Απο hi την Ευρώπην ̂  φιρονται τά μικρά hta τάς γυ
ναίκας χάρτινα μ ι  Ωοφόρας ιπιγραφάς, χαϊ ζωγραφίσ- 
ματα χολλημήνα ιϊς  ζάλον της Μαων, η ιλιφάντινον, 
χαι αναγορται $ις τα ρ  . ολίγα όμως y χαι οχι πολύ α* 
χριβά, ι π ι/hn άντϊ τάτων μιταχιιρίζονται α ϊ χαλαϊ μας 
τά  μιχοά μιταξωτά , χαϊ ζιντημινα ιπΙσχνά (ombrelle) 
άπο τα οποία τά πιρισσόηρα χιντωνται άπο τάς Μας 
χατά άρίσχιιάν των, χαϊ χατασχιυάζονται ιϊς  τον τό
πον* χρησιμιυουν hi άντϊ ριπβων στριφόμινα προς τά 
ΐν  μήρος, χαϊ βασταζομ»να ixei hia μηχανής.

'ΡΟ'ΚΑ, )ί Ήλαχατη παρ “Ελλησι, ιργάλιιον ζυλι- 
νον, χρήσιμον hta τάς γυνάιχας νά νή&νν μαλλ ί ,  λινά
ρ ι, χαϊ βαμβάκι* ιιναι hi η μ ϊ  χωνοεώις τά χιφάλι, 
χαϊ he νυν exit το νη&ησομινον λινάρι, χαϊ λο ιπά , χαϊ 
αυτοί χατασχιυάζονται παρά των τορνιυτων, χαϊ μάλι
στα ιις  το Κίτρος παράλιον τη Ευξιίνα πόντου, ο&ΐν 
φιρονται πολλοί * ή &χαλωταϊ h/ά τάς χωριχάς, χαϊ 
χατασχιυάζονται άπο hevhga βλαστάνοντα σταυρωτούς 
χλόνους, ως χρονιάς, χαϊ *λλ« ·

ΡΟΪΒΐ'ΝΙ, π ιτpahtev. ’ihi νΑΝΘΡΑ2.
’POT”'-
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fPOY~MI, το' ζαχαρόπνευμα« Άφ ου ο ζαχαρομνλοζ 
συνθλάσρ τα καλάμια, καί χυθρ το ζαχαροποιόν Σύ
ρο πιον εις τα »W τ*/τον βαλμένα αγγεία , τα μενοντα 
σκύβαλα βαλλόμενα εις λέβητα όιασταλακτιχόν, τταρβ- 
μοιον 6tς όλα με top χρησιμεύοντα ha  το οινόπνευμα , 
αποδίδουν ΤΟ ζαχαρόπνευμα, το οποίον Ρύμι ο/ «Wo- 
ζνο*, και μετ' αυτός όλη ή Ευρώπη ωνόμασεν.

Ε/$ ολα τα μ/ρχ^τίζ 'Αμεριχής, μάλιστα των λεγο* 
μίναν Δυτικών 'Ινΰιων, ήτοι Νήσων αυτής, ©V» γίνεται 
ζάχαρ ι, όιαστχλάζεται και το πνεύμα τητο , χα< <ρ/ρ«- 
ΤΛ/ Τ#Ρ Εθρ*>3ΊΜ' Αί* ΤΛ BctOVAAlCt« 7Τ€ύΛΗμ$νθ» μ* το
Α * ·   ̂ / t ,  1 *  ^  \ ί  ·ν y  / /  \ ιΑ » λ#χ** μέτρο* ΤάλΑο>ρ$ f το θτγμορ ζΐφίζει ττβρι τας 
ιο δο  όραχμάς, ομοίως και εις την Τουρκίαν y το όε 
χαλχτοροχ είναι έχείθεν βαλμενον εις μικράς μαυρας 
φιάλας *

Δ/α την καλήν ποιότητά τη είναι κριτής η γεύσις * τχ$ 
Ιαμα/χχς όμως έγκρίνεται από όλης ως χαλ»τ«ρο «̂ 

Χρησιμεύει ha  μεθυστικόν ποτόν , ως τάλλα πνεύμα
τα , χα/' μβ' χοτο αποτελάται χ λεμονάδα , ή τό άπλχρ 
βρασμέ νον Θό, IloW< (Punch) βάλλωντας όηλαόη εις ε
κείνα και ζαχαρόπνεύμα εις άνάλογον ποσότητα, χα# 
β/ς ac/V»V rxV /fpMO'/i' έζοόεύεται το περισσότερον.

Χρησιμεύει καί ha  τρόφιμον εις τα ρευματικά, και 
εις τα μ/λχ, ο57a » aVo χρύον, » aVo κτύπημα έκαμε 
στάσιν τό α ίμ α , και προξενεί πάνας. ’!&? καί ΖΑ'ΧΑΡΙ« 

'ΡΟΥ ΧΟΝ, Tapx/o-r/ Τ^οχα, Γαλλ«ττ/ Drap, χα/' 
Ι’ταλ. Panno, Το ύφασμα τ «το, τό όποιον φέρεται από 
την Ευρώπην εις μεγάλα ς ποσότητας προς χρησιν όλης 
της Τ«ρχ/ας, ’έχει ύλην τό μαλλ ί ,  και κατασκευάζεται 
εις διάφορα μήκη, καί πλάτη, βαφόμενον ομοίως εις 
παντοειοή χρώματα, καί επειδή είναι εις γενικήν χρή- 
σιν των ανθρώπων, εύλογον μοί έφάνη νά εκτείνω το 
Κρθρον raro, h a yράφων και την ύφασίαν του, καί τα 
γνωστότερα εις ημάς είόη των ρύχων,

'Ε ργ ο χ ε ι ρ ε ι  ον ονομάζω τό έργαστήριον, εις τό ο- 
ποϊον γίνονται τα ρύχα,  aVo ?a Manifattura, καί χα-

ΤΛ'

j8a
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ταχρήστιχοότερον Fabbrica, 'Ιταλοχαλλιχά , Ύαυτονυμείται 
δ$ xai siς τον ύφασμόν των πανιών y xai χατασχβυήν 
των πλβχτων y orav χίνωνται e/ς οικοδομήν επ ί τούτου 
προσδιωρισμένην, ύπό την εξουσίαν ενός ή xai πολλών 
συντρόφων y xai Βρόντων ύπ  αυτούς έργάτας νή&οντας9 
δ/ατυλίσσοντας, νφαντάς9 βαφείς 9 χαι άλλχς πολλούς 
κατά την spyacr/αν της ύφαντ/χής ταύτης, ή οποία yt~ 
vixat εις τά χαλήτερα ρ ύ χ α , ως ακολουθεί.

Ευ χρηστότερα μ α λ λ ί a διά τα εξαίρετα ρούχα shat 
τα μεταφερόμενα από την ’Ισπανίαν , xai μ άλ ισ τα  ά- 
πο τη ϊ zs yoptavy  τα οποία αφ ου εχβλη&αν απο την 
Βάλλον^ βάλλονται εις λέβητα εχοντα 4  άπλύν νερόν^ 
xai -*· «Ρβζ > όλ/yov θερμότερα από  τό χλιαρόν« ό  «V a 
μεινην apxsrnv ώραν, ο/α m β*/3 >» μ atm ( crap/a ) χαι 
ά λλο ι ρυπαρ/aty στραγγ ίζοντα ι, χα/ πλύνονται εις τον 
ποταμόν 9 ώστε ξηραινομενα νά μη έχουν ρητέ οσμήν 
προβατείαν y μήτε νά άφηναν εις τό χέρι πάχος .

Μετά ταύτα ξηραίνονται εις την σχ ιάν , διότι ό ήλιος 
τά χάμρει τραχέα , χαι χοάνης πο/ότητος, xai μετά τό 
τέλειον στέχνωμα τά  χτυπάν με τά  ραβδία επάνω εις 
ταρρκς ( χιχχλίδας χάμω μίνας από πολλά σταυρωτά 
χαρφωμένα ξ υ λ ά )  ξύλινηςy ή από  σχοινιά  διά ν ά ά π α -  
λυνην y xai νά χα$άριστάν ακόμη y xai ητω τά  δίδουν 
εις γυναίκας επίτηδες arvvayμίνας νά τά  χα&αρίσαν με 
ακρίβειαν y xai ονομάζονται Κ α$αρίστρα ι,

Διαδέχονται ταύτας οι Κτενισται , οι οποίοι άφ> a ά· 
λείπουν τά μ α λ λ ία  με ελαιον τά  χτένιζαν με τά  ε π ί 
τύτχ σιδηρόδοντα χτένια ( ίδέ ΚΤΕ'ΝΙ ) > xai διά τό ά
λε ιμμα προτιμάται τό ίλαιελαιον y βαλλόμενον εις μεν 
τό διά στημόνι τό 4  y εις δε τό διά υφάδι διωρισμένον 
τό 4  τ« βάρους τού μαλλιού άναλοχιχως%

Δίόοι/ται β7τβι7λ εις τας 'γινόμενα ν
μα  y το μεν διά υφάδι, τυλ ίσσετα ι εις χαλάμια αρμόδια 
διά την χερχίδα * τα δε διά στημόνια με τό διαλυστή- 
piy δ ιύλιζεται y και άλειφόμενον με κόλλαν χινονται άμ· 
φότερα έτοιμα διά τον υφαντήν,

Πί-τ
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Πίρι της καταγραφής τη υφαντήρια /δδ ΠΑΝΙ'* hatpi* 
psi δ? το ύφασμα των ρούγων μόνον δ/ά τδ πλάτος 
τη , έπειόό αναγκαίας όύω αν&ρωποι στεχόμενοι ενατό* 
ρω$εν ρίπτουν την xspxttia, καί εν ταυτω πατούν την 
Πατητραν, διά νά άνοίζρ τό %υαχτμενον στημόνι y χαι ά- 
μ ίνα ς  χτυπούν μ ί  τό χτίνι βαστωντεςτο άμφότεροι, 
πολλάχις, χαι αν χάμρ χρεία νά γίνρ πολύ κρουστόν 
εως ΰωΰεχάτης * όιότι τα χραντα ταυτα όντα πυκνά δί/ 
ανοίγουν εις τό νεροτριβείον,

Άφ ου τελειωΒγ τό κομμάτι, χαι εχβλη&ρ από τό 
ύφαντίριονy δ/δίται τυλιγμενον εις τό 'Αντίον εις γυναί- 
χας ,  at οποίοι ονομάζονται Espinceiises, χτοι Μαδι- 
στρα ι, χαι με βελόνας, τανάγρας, χαι άλλα δρ̂ αλΜΛ 
ίνάζαν τύς χόμβπς, ίχβάλλαν τα άχυρα , χαι' χα&αρ/- 

το ρκ^οι», τδ όποιον τότε ονομάζεται Π α ν  ί ,
Εις τοιαύτην χατάστασιν βάλλεται τό ρούχον εις τό 

ουρος, η εις πνΐλόν γης γληνωόους, και φίρεται εις τδ 
Νφοτρι^ίΐοΐ', oVot/ πλυνεται με τό εμβαλλόμενον νερόν 
από τόν πηλόν, » τδ ούρος, χαι τό πρωταλειφΒ’ίρ ε- 
λαιον, χαί ζηραινόμενον διδβται όεντερον εις τάς ειρημί
νας γυναίκας διά νά τό καθαρίσουν εντελέστερα.

Τότε χεντάται τρόπον τινά εις την επ ί τη του άφημό
νην axpavy τδ όνομα τη Χειρωναχτος, ήτοι τη Κυριη τη 
έργοχειρείΗ) ό τόπος, χαί ό αριθμός , χαί πάλιν βάλ
λεται εις τό νεροτριβείον, οππ χα& άρον προσέχουν νά 
τό εχβάλλπν, χολ νά τό τανίσπν χατά πλάτος διά νά 
μη μείνρ εις τά όιπλωματα άχοπάνιστον, χαί έχει α
ποκτά την σννόνωσίν τη , χα ί τό πτίλον ( χ ά β ι) * βάλ
λουν δδ χαί σμήγμα διά νά πλυ$ρ χαλ ί τέρα, χαί ν α- 
παλύνρ , χαί άφ η χοπανισ&ρ τδ αρχ*τδ*, τό πλύνουν 
με χλιαρόν νερόν,

Δυω τεχνιται ονομαζόμενοι Applaigneurs, όιαόεχονται
τδ ρύχον t τύς όποίπς Ομαλιστάς η μπορώ νά ονομάσω,
διότι εξισάζονν, χαί ομαλίζουν με τό Δι^οχόν ( εϊόος
χτένι η ) τδ μαλλ ί εις την ο-Ιιν, σηχωνοντες τόν τρίχα***  * *
78 ff/ς 0A0? 70
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Ο» Κνρείς μβτά ταυτα χόπταν χατα πρατον την τρί
χα, *«/ πάλιν τό δ/foow «/ς τκ'ς όμαλιστάς, καί το 
χηρίζαρ μ* ολην την επιμέλειαν, χαϊ τό αναλαμβάνουν 
οι Kapf/ζ, το 07ioiof γινόμενον τετράκις αποτελεί ται το 
ρπχον, χα/ f/FOw έτοιμον hat t»V βαφήν.

Οι Βάφεις όίόοντες εις αυτό το ΰιωρισμερορ χρu j ta ,  
το επιστρεφχν αχό μη υγρόρ εις τάς χειρ ας tup χάρε up , 
οι όποιοι όχτείρορτόςτο όσον πρεπει χατα μηχος, χα#' 
πλάτος, εις ομαλόν επίπεδον, το xapst/ap n»V τιλβο- 
ταίαν φοράν, προσέχοντες να γυρίση το πτίλον πρός̂  το 
«ρ /Μ̂ρος, χα*' «V «£ στεγνωσγ, το διπλώνουν, χα/' το 
βάλλπν εις το πιεστόρον, σφίγχοντεςτο αρχιτα με top 
χογχλίαν W  ρα /VaVjf, χα/ ρα άποχτησρ χψποιαν 
στιλπνότητα, χαί οϋτω τυλίσσοντεςτο εις πανί λινόν 
βαμμενορ, χαϊ πολλάχις με τα παράσημα τη Xvtpuva· 
χτος, η τ» ειόχς τ5 ρόχχ ζαγραφισμενον, το πωλπν.

Δ/α ρα' χαλ̂ ρ το' ρ»χορ χρειάζεται ναρατηρησις 
ρ/ς τα άχολου&α.

ι .  Το' μαλλί ρά p a t ζάλης ποιότητας, πλυμενορ, 
χτυπημενον , χαϊ ζα&αρισμενορ χαλά από όλας τάς ρυ· 
παρίας του ·

2. Να p>j$ji χαλα, χα/ το μεν στημόνι νά ρ α ι περισ
σότερον χλωσμενον* όλιγωτερον ΰ ϊ τό υφαόι»

3* To ρόχον ρά ρ α ι  χρουστόν, χαϊ πυχνόν.
4· Να ρ α ι όλορ τό χομμάτι από τό ϊΰιορ μα λλ ί ,  

χαϊ με τό ϊόιον ύφασμα ·
• A* coat ( αι xyixt)  να pros apjura m p ia t 9 χα$ 

του ίσου μεγε&ους με τό ρίίχορ από καλόν μ α λ λ ί ,  η 
τρίχα στρν&οχαμήλχ, η σχόλα Δανίας, από τά όποια 
τό τελευταιον προκρίνεται»

6. Το ρουχον ρά ρ α ι  χαλά καθαρισμέ pop από κόμ
βους, χαϊ κλάσματα*

2· Να γναι χαλά πλυμενορ, χαϊ νεροτριμμίνον, ήτοι 
κοπανισμένοι.

8. Να ρ α ι χαλά χτενισμένοι με τό Δι^οκόν, χαϊ η 
τρίχα γυρΐσμενη όπο>ς πρεπει ·

9· Νί?
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9· Να xape/S-j? χάρις νά μείνγ άλλη τρ ίχ α , πλήν 
όσον νά μη φαίνεται το νήμα·

χο· Να βαφγ χαλά, και με χρώμα στερεόν, δυσεξι- 
τ»»λο* .

ι ι .  Να μη ρναι τραβιγμίνορ μήτε χατά πλάτος, μή
τε χατά μήκος περισσότερον άφ οσον πρεπει.

12. Τελευταίο? νά μη βλη$ή εις το πιεστήριο» ζβ- 
στον * οια να μη συγχαη, αλλα χατα παντα χροον, και 
ία ο-^3·ρ το αρκετόν»

'Εμπόρ top τ ή ς  Τ«ρχ/α$ ε ι ς  'Ρ ή χ α ·
Προ τ#£ μεταβολής των πολίτικων πραγμάτων εις 

την Γαλλίαν, ή Οθωμανική ’Επικράτεια είχε καταντάν* 
νά λαμβάνψ σχεδόν ολην την χρειώδη της μεγάλη» ποσό
τητα των ρούχων από το Βασίλειον εκείνο * καί διότι 
ζατεσχευαζον εύ&ονά ̂  πολλά ̂  και με στερεάς βαφάς, 
και διότι οι Γάλλοι έμποροι ειχον συστη$]ΐ απανταχού 
εκτείνοντες το εμπόριό» των εις τον χαλάτερον τρόπον·

’Εφε'ροντο δε εχειδεν τρία είδη ^νχων* -φίλα από τά  
εργαλεία των Γοβελ όνων παρά τά Π αρίσια , τής Σεδά- 
νου , τής ’Ελβωφν ( τα όποια και ακόμη εν&νμνντοιι οι 
ρνχοπωλαί μας τά Βωφ όνομάζοντες τα ) , τής Καρκασ- 
σωνης, και άλλων ’ μεσαία από το Δελφινάτον, Ρουε- 
νην, Ο ρίβαλον , και άλλα * καί χονδρά από τό 'Ρωμο
ρε ντίνο» , καί πολλά αλλα μέρη .

Αλλ’ ή επανάστασις εκείνη εξοπλ ίσασα τον λαόν , 
και τά εργοχειρεία, εχαβίε νά μείνουν αργά, καί τα' 
ϊσπανιχά μαλλ ί a vat λ ε ι ^ ν ,  και η θαλασσοπόρε α , ο 
μόνος δρόμος διά βαρέα πράγματα αρμόδιος, μεταξύ 
Τνρχίας,' και Γαλλίας, νά παύση , και επομένως τό 
πλήθος των Γάλλων εμπόρων νά ελαττωθγ χα& υπερ
βολή» ·

*Εν τω μεταξύ όμως η Τουρκία εζάτει ρήχα ,  χαί ή 
Α γγλ ία , όπόθεν ημπορνσαν νά μετακόμισήν», ενησχο- 
λειτο περί τούτων με τό εμπόριον τής Αμερικής, χαί 
δεν ειχεν, ντε εφερεν, από τά είδη των ρνχων τα χρη-

σι-
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(ftμα. h a  τό έμπορον τούτων των μιρων. Ο/ ο'μογ$νβ7ς 
ρκχοπωλαι βλέποντας την βλλα^ιν τα (ζήτησαν άπο τvc 
iv Βitvvp τής Αυστρίας συμπατριωτας, οι οποίοι χαί 
ποό τχτου έπραγματίύοντο μ ί  ρχχα της Γερμανίας ας  
snv >03ωμανιχήν Ευρώπην, χαί χτοι γνωρίζοντας μίριχά 
*ργοχαραα της Ευπννχ 9 χαί της ΪΙλαϋένχ (Plauen) χα) 
της Βερβιέρχ ( Vervier ) παρήγγαλαν sxsi , χαί έξαπό- 
στβίλαν μβριχά* χα) έπαδη το χίρδος ήτον άφηχτον ω- 
φ(λη3ίντβς χαί τά τρία μ ίξη , άνανβωσαντος έπηύζησαν 
τάς ιπ ιχαρήσας των, χαί ίσβιραν προς αυτήν την έπι- 
χα'ρησιν χαί άλλους όμογαας , κα3ως βχαμαν χαί α ς  
το έμπόριον των Ώανιχων9 χαί ούτως έμβηχο το γένος 
μας α ς  το έμπορων τχτο , χαί τά  Γνρμανιχά ρχχα χαί 
πανιχά ίύδοηιμήσαντα , έπλη3ύν3ησαν ·

φέρονται δί ixet&sv ρ<χχα ας τά έξης s i l n .

Η'μ ίσαα ι Χάγαι από την Άχνϊσγράναν. } Άττο τ»> *Α-
Τριων Χτνφάνων ( Κορωνων )  πρώτης ποιο- / κο«/σ>ρ*»α», 

τητος · \ *»! τη EC-nt-
Μαχούτια δίυτέρας, ί»ο»,«βι' «λ-
Δίαιτα ήτοι Κασιμήρια, στινά , χαί πλατέα . J λας Πολ,,ί* 
Μ* τρία οράρια άπο το Βνρβιέρον χαλλιστης ποιότη- 
τος χονδρά ·

Των 40 πηχώνy χαί χ4 πηχών άπο την Βρ(σλαυίαν9 
τά ποτιρτωτατα*

"Ολα δό ταυτα έτι!λαοποιή3ησαν μβ την άνταπόχρι· 
Ιζίν των παραγγνλλοντων, χαί των χαρωναχτων^ χαί 
*<ρ3 ασαν ας χρώματα ανθηρότατα, άλλ' όλα έζιτηλα 9 
χαί προσωρινά * διότι ας την Γβρμανίαν δίν αναι προσ- 
διωρισμένα τά χρώματα διά τάς βαφάς , μ» διατάγμα
τα των χρατύντων 9 χα3ως ησαν ας την Γαλλίαν 9 αλ
λά κατά την 3 έλησίντου ό βαφιυς μααχαρ ίζ ίτα ι ο
ποίαν 3 έλα βαψην9 φ3άνα μόνον νά έπιτύχρ τά πα· 
ρηγγβλρένον χρώμα ·

Κλτ άρχάς έφέροντο χαί από τό Αχγδχνοτ ( Leyden ) 
της 'Ολλάνδας μνριχά* αλλά μ*τά  την ηλαύποίησιν των

Γί ρ-
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Γ*ρμανίκων, n νά είπω χαλήτεpa, μετά την προσάρμο- 
σιν της ποιότητας, και χρωμάτων με την όρεξιν των 
χατοίχων της Οθωμανικής 'Επικράτειας , μάλιστα τϋς 
Βασιλενχσης, επαυσε σχεδόν καί η μετακόμισης εκεί- 
party χαί με τον τρόπον τχτον διά την είρημενην περί· 
στάσιν οι *Ελλχρρς, χαί οι Γερμονοί εμβηχαν εις αυτό 
τό εμπόριον με χοίρον όφελος,

χ* /  α π ό  τ μ  Αγγλία* y εω ς oth το m p a c r -  
μα  ha  τη ’Αγγλιχχ πορθμϋ προς τη» *0λλάνδαν , χαί 
Γερμανίαν ήτον ελεύθερον ρούχα 4^*» χρωμάτων ε
ξαίρετων , χαί καλός ποιότητος9 χαί επωλουντο με ζή- 
τησιν, άλλα με 'δυσκολίαν, χαί αργοπορίαν, χλι W  
τβς πολεμιχάς διαταγάς επαυσε» αυτό ή μετα
κόμισες ,

 ̂Α/ Σάγαι της Βενετίας ήσαν, χαί είναι^ ζητημεναι* 
άλλα χαί ταυτας t ( καθώς γενιχως χαί όλα τά ρη- 
θεντα ) σάς εδυσχόλευσαν α ί συχ νο ί, χαί μεγάλοι εκ
στρατεία! , είς τάς οποίας χατήντησεν όλη σχεδόν η Εο- 
ρωπη* ha  ταυτας είς ολίγα ετη ύπερεδίπλωσεν ή τιμή 
των ρχχωνj  χαί χτε είς τάς προτερας ποιότητας υφαί- 
vovrat* διότι είς την παρχσαν χατάστασιν της ’Ισπα
νίας , δυσκολεύεται χαί η μεταχόμισις, χαί εγινε σπά
νιο  , χαί άκριβωτερα ή ποσότης των μαλλιών» Ευκταία 
αρα είναι η γενιχη Ειρήνη χαί διά τούτα»

'Ρ ο ύ χ α  ονομάζει ή κοινή γλωσσά χαί τά ενδύματα 
χατά χατάχρησιν.

'Ρ ο ύ χ ω ν  ( μάλιστα Εαγων ) είδος είναι χαί τά 
Σαγάχια υφαινόμενα είς την *Ηπειρον, χαί Θεσσαλίαν 
από μαλλία του τόπου στενωτατα, ως προς τά ρη^ίν
το 9 αλλά κρουστά χαί ομαλά χωρίς νά ηναι γνωστόν
εκεί τό είρημενον χχρευμα τη πτίλου 9 ράπτονται όμως » % »%·**>/ 1  ̂ 1  ̂ > / ¥ %, \απο αυτό ev ουματ λ οια τχς **τοιηχς α?όρας , xttt γν·
ραϊζας οχ$ ιύζαταφρορζτα.

'Ρ ο υ χ ο ν  είναι χαί τό ύφαινόμενον είς τήν Θεσσα
λονίκην χατά τά παλαιά διατάγματα των 'Οθωμανών 
Βασιλέων προς ενδυμασίαν των Γετιτζάρων 9 άλλ'άραιό-

τα-
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ra rer , κα ί άχρείόζατον 'Εβραίαν tpyov βαφόμενον γα· 
λάζΐΰΡ) και χρήσιμον μόνον δί υποστρώματα πτωχό· 
τάτων άν&ρωπων9 xat σκεπάσματα των κοφφίνων των 
περιοδεντων άρτοπώλων 9 xat πλακουντοπώλων·

Ρ ο ύ χ α  εξαίρετα ύφαίνονται εις την Ισπανίαν , κοά 
ha  τό πρόχειρον 9 tuSwovj xat καλόν μ α λ λ ί , xat ho· 
τt εκεί ηγχησεν η τελειοποιησις αυτό τη υφάσματος* »· 
πεπα διεβη εις την 'Ολλάνδαν ύποκειμενην εις την Ίσ· 
π atiαν τότε , χαί εις την γειτονευησαν 'Αγγλίαν· Τρ  
λευταιον διεβη η τέχνη αυτή εις την Γαλλίαν 9 xat **· 
$ώς είδομεν ανωτέρω εσχάτως εις τόν Γερμανίαν * «λ» 
λα τόσα ολ ίγα  ύφαίνονται, ώστε μόλις εζαρχουσι ha  
τους εγχριτοτίρους κατοίκους %

*H‘ Α γγλία άναμφιβόλως μετά την ενδυμασία* τωγ 
κατοίκων της ε'κκομίζει καί πολλά ρηχά ha  τάλλα  μέ
ρη* άλλ’ at πολλοί άποικίαιτης . καί κατά το παρόν 
ολη η Αμερική, ή όποια εις αυτόν ελπίζει 9 εξαντλούν 
ολας τάς ρνχοφόρπς πηγάς, χαί lev  μόνην διά νά στει- 
λρ εις ημάς· 9

'Ρ ο ύ χ α  από τρίχα τη Καστοριού ύφαίνονται εις την 
Γαλλίαν, κα ί 'Αγγλίαν ωραία, στιλπνότριχα^ (  ο»#λ<- 
σγερά) καί άδιαπεραιςτα από την βροχήν· Γίνονται ο· 
μως ακριβά κα ί σπάνια , χαί όχι ha  τό εμπορίαν9 άλ· 
λά διά μερικούς τρυφηλους προς επίδειξιν·

Ή ’Αγγλία υπερτερεί εις την ύφασίαν τούτων, και 
υπόχρεοι με τό ενδυμάτων πολλούς 'Ηγεμόνας 9 κ α ί 'Α
ξιωματικούς της Έυ'ρώπης·

ΡΤ’ΖΙ, από τη *Ορνζα, οσπριον γνωστόν, εΰχρηοττον 
εις τροφόν των άν&ρώπων καί των αλόγων ζώων 9 και 
εις κατασκευήν μεριχων ιατρικών του αίματος 9 κ α ί εν 
ταυτοί θρεπτικόν , καί δροσιστικόν,

Σπείρεται τό *Ρύζι εις τόππς ποτιστικός 9 κ α ί άναδι· 
δν καλάμης 2 εως 4 ποδών χατά την ποιότητα της 
γης» με φύλλα πλατέα 9 μαχρά κα ί παχεα 9 παρόμοια 

μ ί  τά  πρασόφυλλα* τά ανόητου γίνονται εις 
την κορυφήν, ως του χρι&αρίου με πολλά κλονίδια * το

U
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δβ σπυρίτου τνλιχμόνορ εις επιδερμίδα, cίοείδες, χαι' 
λευκόν άηοτελείται α ς  τάς άχρας*

'Η Ίσπαρία9 χαι Ιταλ ία  χαρποφοράσιρ α ς  την Ευ* 
ρω-σην τά περισσότερα 'Ρύζια . ‘Η Edpωπαϊχί Ύουρχία 
εχει α ς  τά περί την Φιλιππάπολ/ν, χαι r»V Ήπειρον, 
χαί η ’Ασιατική α ς  τα irepi την Τραπεζάντα* κυρίως 
όμως τρέφεται άπο την Αίχυπτον ̂  οθεν^μεταφέρεται ας  
σπυρίδας, χαί πλήθος πολύ,  χαι χαλήτερον,

Ή *Ασιατιχη Ι ν δ ία , χολ π ολλα ί and τας περί ad* 
την Νησπς τρίφονται and τα ρύζ ι α ,  χωρίς να γνώριζαν 
άλλο αλεύρι, χαι α ς  την Σίναν εκτός της τροφής χατα* 
czfvct^cvp χα ί ζ ρ α η  απο τφ ρνζ/ χρώματος */ρρ* ( ως 
του Ηλεκτρου) διά ποτόν καθημερινόν, χολ πνεύμα μ α  
θυστιχωτατον άμφότερα·

Τά ρύζια των 1νδιων a  vat ηολλά χαλητερα and τά  
λο ιπ ά9 αποτελείται μ ίχα  εμπόριο* α ς  εκείνα τά μέρη, 
επειδή χρησιμευουν β/α τροφήν των πολυπληθών εχκα· 
τοίχων* Jtn tra i το της Α ίγυπτου, rd οποίον δεν πρί- 
π α  νά γναι κατώτερον χατά την χνωμην μ» διά την συμ* 
φώνιαν τη κλίματος , χαί τη ποτίσματος της χης·

Το καλόν ρύζι π ρ ίπ α  νά γναι χαλά κοπανισμένο* 
W  νά εκβη χ έπίδερμίς , ήτοι φλούδα , από όλα τά 
σπυρί a , νεθν, χαλά καθαρισμόpop , χα ί ελεύθερον άπο 
χόνιν, χαί ετερογενή * Οί Αιγύπτιοι το άναχατωνην μ ί  
πολύ άλας όπ ί προφάσα του νά μ ί  το φθείρει ο σης 
( βότριδα) άλλα κυρίως διά νά βαρυνγ * τά ρύζια τά 
Πεδεμόντπ της Ιταλίας έπαΐνάνταί, ως καθαραότατα *

Πωλάνται τά ρύζια * ας την Κωρσταντινάπολιν με τά 
χωλόν , ζυχίζον όχάδας ιο~  δ/« τον πωλητην *ις με* 
χάλην ποσότητα, χαί ϊο μόνον ha  τον πωλάντα ερχα* 
στηριαριον λιανικά;.

Εις την 'Ιαπωνίαν χίνεται ρύζι \ιλωταπον, λευχοτα* 
τον, χαί το χαλότερον της Οίχχμενης * είναι εμποδισμό* 
νη όμως η εξοΟος του Απο τον τοπον .

Εκτος των είρημόνων ρ'^ζόχρασίον , χαι ρυζοπνευμα* 
τος, οί ’irW  μεταχειρίζονται το ρυζάλχυρον h a  πτισ*

σά·
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p r.
r a n t  ωρίλιμον βίς τχς άρρωστας άπο διάρροιαν 9 ί  δϋ* 
σβντβρίανβ χαί ωφ ίλίϊ, το οποίον §}vat γνωστόν xat βίς 
χμας * μβτχχίΐριζόμβ5α It ha  το/ατο στυπτιχόν το α- 
πλυτον ροζ/ ·

ΡΤΖΟ'ΤΟΠΟΣ, » 'ΡΪΖΟΧΛ'ΡΑΦΟΝ , ονομάζίται 
το χωράφ/9 ίίς  το οποίον σπβίρονται ρύ£ια · Χρβ/άζβτα/ 
δ$ νά fipou ΐλφ ^ ς , χα/ ϋ>ρορ οτοι- δίπατοι, χαί βίς 
βλλβι^ιν τοιουτου να fvat βπίπβόον9 xat γβιτονβυον μβ 
ποταμών h i  v i  ποτίζνιται συχνά 9 xat άφ&όνως · 

'ΡΤ'ΣΟΣ. Ίδ» ΠΑΡΔΑΛΙΣ.
‘ΡΛΣΣΙΚΑ' ΣΚΤ'ΤΗ, τ«ίΤ»ρ*/<Γ«' Tehprivta * Γβλ- 

λ/στ/ δβ Koussi* « μι δι Μρματα βοών ορ\ασμβνα ίίς  
Γ'ωσσίαν 9 μβ τρόπον thov ίίς  αυτούς f xat πωλουνται 
χόχχινα^ i  μαύρα h  ολχν την Ευρώπην j  xat raV^Tap- 
χίαν 9 οπού σχυτορραψύνται διάφορα πραγματχ , ως h - 
σάχχια9 πχραι , πβριτυλίγματα χιβωτίων9 χλι' αλλβ . 
Γνωρίσματα αυτών οίνοι οσμή th a/τίρα προβρχομόνη α
πό τύ χόρτον) μ ί  70 οποίον σχυτοδβ^ύνταί ♦

Ε/ς τόν αγοράν παρατρρχτίον νά μχ ρναι βρογμόνα, 
xat συγχαυμόνα 9 h 0n  σπανήν * τα μβγάλα , νωπά9 βύ- 
λυγιστά 9 xat μβΤρίως χονδρά βγχρίνονται ·

ι$ ι

2

Σ αΓΑΠΗΝΟ'Ν, Sagapcnum, χλ* παρά των Γάλλων 
Gomme Seraphin, χόμμι ομοιον χατά τήν οσμήν μβ τήν 
πβυχίην ρητίην 9 άποστάζον από φντόν βύρ/σχόμβινον 
βίς τήν Πιρσίαν,  ^

Καλόν βίναι το βίς ωραίόν δάχρυ χα&αρον, χαί h a - 
φανός 9 μβ δυνατήν οσμήν, xat οσον το δυνατόν βλβό$β· 
ρον άπο χχλίδας* χα ί λβυχότατον.

ΣΑ'ΓίΚΟΝ, ί  ΣΑ'ΓΙΑ, το χονδρότβρον  ̂χρυστότβρον 9 
χαί χαλχτβρον ρουχον χρήσιμον δ/ βπανοφόρι, μάλιστα  
βίς χοίρον βροχορον, χαί h i  τούς δρόμους·

Εις τήνΒm u  αν ύφαίνοηαι τά  βξαιρβτωτβρα 9 χαί βίς
τήν
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thV ’Αλί£*ρδρ«αρ, χαι Τρ ίπ ολ ίν . γ'. άπό ?»V Μοίχαχ 
τί^ ίθδα/ρίΟΡΟ£ Αραβίας» Κ.α?\ΑΤερΧ των τριών 6ϊναι W 
πράτη , crop πωληται εις φύλλα μεσαίπ μεγέθους , εις 
σχήμα λόγχης , χρώματος πίλιδνου πρασίνου, oVptHi 
βαρβίας , απαλά εις την άφην, χ«< οτορ το δί/ρατόρ όλα· 
χα/ρα χβφ/ς χίτρινα tat χοιίρ * *Η Τρ/̂ ολ/ρυ «ρ«/ πολ- 
λ» πράσινη, {*£ μιη,^άν όσμην, χαι τραχεία εις την ά- 
$»V, χα/' επεχει top δεύτερον τόπον* τρίτα χαί χατ«- 
τ/ρβ ί/ρ«/ τ«ς Μοίχας, *«* at ακόλουθοι .

Σ ε ν να  τα  ς ’I τ α λ ί  α ς ,  χόρτορ σπειρ όμενον χατ t- 
704 **ς τ*5 κήπους αυτής τής XepTOPxaru9 χαι τής Γαλ
λ ία ς , μ£ φύλλα σαρκώδη, στρογγυλά σχεδόν, xat ιξώ
δη εις την γευσιν»

Εις την ΪΙερευν ευρίσχΒται Σεννά χατά πάντα όμοια 
με την Θηβαϊχήν, xat εχει ταν χαθαρτ/χήν δύναμιν ο
μοίως, ταν οποίαν μεταχειρίζονται οι εντόπιοι, χαι ά- 
ποίκοι της Χιλής, χαι των πλησιόχωρων μερών, δ/α τμρ 
σπανιότατα τής είρημενης, ’Ονομάζεται δε παρά των αυ
τοχθόνων Uno Perquen, «ρο περχεν ·

ΣΕΡΠΕΤΓΝΑ. Ιδβ ΔΡΑΚΟ'ΝΤΙΟΝ.
ΣΙΓΑΛΟΣ, είδος καπνόχορτα τας ’Αμερικής, χαι μά

λιστα τας Βιργινίας βρεχομενου xat απαλυνόμενου εις 
τχρ Σεβίλλαν τας ’Ισπανίας, τό οποίον τυλισσομενον εις 
μήκος, χαι πλεχτός, οσον ό δάκτυλος, χρησιμεύει αν
τ ί όλης χαπνοσιίξίγχος άναπτόμενον ετερωθεν, χαι ρο- 
φήμενον άπό τό άλλο μέρος , Οι Ισπανοί μεταχειρίζον
ται πολύ αυτό τό χάπνισμα* τας μιμανται χαι ολίγοι 
αλλογενείς ·

ΣΓΔΗΡ02, καί κοινώς Σίδηρον, μεταλλον στερεόν, 
καί ξηρόν, δυσχολοανάλυτορ, άλλα σφυρήλατον, άπό το 
οποίον γίνονται ολα σχεδόν των τεχνιτών τα εργαλεία, 
οσα διά πελέκημα, καί χτύπημα χρησιμευασιν, ομοίως 
δε καί τα όπλα ·

Ά ναγχαιότατορ είναι εις την άνθρωπίνην ζωήν τό 
μεταλλον τητο , κα ί χατά λόγον ορθόν επρεπε νά εχρ 
τά πρωτεία χαι άπό τον χρυσόν, χαί άργυρον, τά ο

ποία

2β8



Σ Μ.

oe$ χρησιμεύει εις το οα ορ̂ αβΦ/ί χαί το σκύτος, χα· 
θ»ς χα/' » βύρσα} καί με την ιδίαν μέθοδον. Ίδι ΒΤΡ· 
ΣΟΔΕΉ'Α.

'Avayxeua shat τά σκύτη h a  τα υποδήματα, ααο- 
δαλ/α τά>ο ;fco>p/x&>o. W  σχεδόν h i  τούς πάτας όλων 
των πολυετών κρηπίδων , με τας οποίας σκεπάζεται το 
ποδάρι, xat περιπατΐίμεν ·

ΣΜΑ'ΛΤΟΣ. Ίδβ ΈΓΚΑΤΣΤΟΝ .
ΣΜΑ'ΡΑΓΔΟΣ, το Σμαράγ^ί, 5Γ$7ραδ/οο πράσινον % 

διαφανές, χα< /Msra το'ο αοθραχα σχληρότερον άτι ο τά 
λοιπά %

*0 Πλ/ο/ος eVap/S/s/*/ 12 «δ» σμαρανδβν % διαχρινων 
aura /«* τ* *π$&9τΑ τωρ ψοπωρ^ απο τας οποίας υπ$+ 
δετετο tots οτι εχβαίννν* ήτοι Σχυ&ιχδς, Βχχταιανιχδς, 
Αιγυπηαχος, Περσικός, χ. τ. λ. Ο/ δβ' ταρ/οο/ srsrpa- 
δισται της Βύρωπης τάς διαιρπσιν εις δυο» μοοα ’Aorta- 
τ/χβ'ο, χα/' Πίρχ/αοοο* το πρώτον, χα&ως καί εις τά  
λοιπά πβτρaha syxpiνέτοι, /y$ ο·χλ»ρβ'«ροο , λαμ5τροτ$- 
poo, xat διαφανεστερον από το htirspopy χαί μάλιστα 
όταν ρναι άπο τά λφόμβνα Παλα/a Μεταλλείπ · ( ’Βσχί 
μαδενι) ·

*Η Ν/α Kap&aysvn 7ης Άμεριχης έχασα περί αυτήν 
μεταλλεία , ήτοι ορυχτεία Σμαράχδων, e/ς τ»ο χο/λαδα 
τίς Touo/a$, » Τομάνης, χαί μεταξύ των βουνών της 
Yptvahtqj χαί Κοπαϊάνης εκβάλλει, χαί στίλλει */? 
τ»ο Εί/ραίτυο 5Γθλλ«'ς, χα/ δ/α' τοίτο χασά το παρόν μ 
τιμητών δεν φυλάττει τον πρώτον βαθμόν , αλλ’ εξεπε- 
as πολύ .

Ε/’ί  τ»ο Κώτροο, χα/' τ»ο Βρεττ ανίαν βύρίσκονται Σμά· 
ρayloty αλλά πολύ χατωτερας ποιότητος*

Οι Παλαιοί άποδίδοντβς πολλάς μυστηριώδεις δυνά
μεις χαί εις αύτο το πετράδιον το εφορόσαν διά φυλαχ- 
τοο * χατά το' παρόν ομοίως η δ/ όλιγωτεραν st/πιστέ αν 9 
η διά περισσότερον φωτισμόν των, οι άνθρωποι το με· 
ταχειρίζονται μόνον διά στολισμόν διά την στιλπνότη
τα ι χαί ωραιότητά τκ, ά» εξαιρεσωμεν μερικός ’Ιατρός,

2 35
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μεταφερόμενα εις κιβώτια ποταπά άναπληράν τάς χρείας 
τής Τουρκίας, καί πολλά στελλονται εις την Μ arm* 
λ ία ν , χολ άλλα μέρη της Ευρώπης * ολχ επισφραγί
ζονται μή την λεγομενην Πεντάλφα, ή Σφραγι οχ του 
Σολομώντος, συνιστα/χίνην (ίς δύω τρίγωνα ισόπλευρα 
χατ αντίθετον τε^ειμενα ̂  και συμπεπλεγμενα προς αλ- 
ληλα, και εμπερικλεισμενα με κύκλον της σφραγίδας.

'Απο την 'Iερασαλήμ (pipουσι στρογγυλά σμήγματα 
ίασπώδη μ» κόκκινον, ή πράσινον, ευώδη διά τάτο, καί 
μοσχοσάπανα, η χαλήτερον ιιοσχοσμήγματα ονομάζον
ται , καί χρησιμεύνν ha  νί\ιμον των χάρων, χολ του 
άλλου σώματος ·

Των καλών ξηρών σμηγμάτων γνωρίσματα tha t το 
ξηροτερον, στιλπνόν, χολής μυρωδιάς οσον τδ "δυνατόν, 
2«ρ/ς τα γνωρίζεται άλειμμα, » ελαίαν, χλ/ κοπτόμε- 
νον να η ναι σννενωμενον το ζύγωμά του ·

Τ̂ -ρα σμήγματα κατασκευάζουν εις την Θεσσαλίαν, 
χβ/ 'Ελλαδα δ/« r»V οικιακήν των χρήσιν οι εγχάτοιχοι, 
άλλ* όχι δ ί εμπορίαν·

Εις την Ευρώπην όμως μεταχειρίζόμενοι τη ειρημενα 
διάφορα έλαια, λ ίπ η , κα ί αλείμματα χατασχευάζρν α
πανταχά άπδαύτά , καί μάλιστα διά τάς μεγάλος των 
χρείας διά τά πολλά εργοχειρείά των, τά οποία επι· 
ζητάν λεύκασμα, και άφευχτον πλυσιμον δλα τά λ ινά , 
μεταξωτά, χαι μάλλινα* εις δε τδ χρώμα είναι μαύ
ρα , η πράσινα, και υποκίτρινα·

Εις την Νεάπολιν τής Ιταλίας κατασκεύαζαν σμήγ
μα υγρόν, τά οποίου είναι μυστική ή συνΒεσις, και ή 
καλή ποιότης συνίσταταί εις τδ νά ηναι μήτε πολύ ύ* 
γρδν, μήτε πολύ ξηρόν, χρώματος φύλλου μαραμένου, 
κα ί οσμής γλυκείας, καί αρωματικής· Πωλείται εις 
τήν Ευρώπην άπδ τύς μυρε^ας εις άγγεία λευκαργίλ· 
λου χαλά επιστομωμενα, καί χρησιμεύει διά νή\ιμον 
χειρών, διά τά καρεία, καί εις τήν συν&εσιν τών μ ι
κρών ξηρών Μοσχοσμηγμάτων.

Έξαιρετώτερα σμήγματα γίνονται εις τδ Χαλεπιον,
διό-
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%to7t εheu λευκά) χαι ξηρόταταy xau' ή τοιαυτη ποιό- 
της των άπόόίόεται εις την χαλ»τ στάχτην, χαλδτ β- 
λα/βλα/ορ, χαι τχ'τ άσβεστον του τόπου, με τά οποί λ 
συντίθενται · *Η Πβρονα κατασκευάζει πολύ πλήθος 
σμήγματος μή το άλειμμά των προβάτων, άλλί είναι 
απαλόν } χα/' διχ λευκαίνει * δ/α τοίτο μεταχειρίζονται 
το' Χαλεπινόν, χα/' το' όαπανήν ολον χωρίς να όιαόο$ή 
εις την Τουρχ/αν·

Το Μ ο σ χ ο σ μ ή γ μ α  συντί&εται άπό ξηρόν σμήγ
μα ζάλονj χρωματίζεται με το ζύμωμα των είρημενων 
χρωμάτων ι ζαί άποχτρ ευωδίαν βάλλωντας εις το ζο- 
μωμα άπό τάς λεγομενας ήσίας των ήσιφδων χόρτων, 
>ί ξύλων y ή χόμμεων. νΑλλο/ το ζύμωναν με y  σεμι- 
όάλεως y χαί {  λευκή σμήγματος , λυοντίςτα μ ί  ολίγον 
νερον εις την φωτιάν εις λ*βήτα , ^χαί επειτα ζυμώνον
τας τα εις σανίδα ομαλήν 9 οπα χυναν χαί το /ut/por δ/ά 
τχτ «ναδ/αχ* ί/ς τχτΓ«λλ/ατ κατασκευάζεται »το>, χ«/' 
ονομάζεται Savonnette, «το/ Σμηγμάτιον·

ΣΜΗΚΤΙ'Σ, rxV όποιαν Κιμωλίαν γήν υπολαμβάνει 
ο Ββρ7ρος , Γ« Σμηγματική, Terra Saponaria ̂  χώμα πα
χύ , ίξρδες y καί βαρύ y υπόμαυρον t ή ύποχιτρινον, £ρχ- 
σιμόν διά πρώτον πλυσιμον των μαλλιών εις τά έργο- 
β̂/ρι/Λ* eop/V*fr«/ ττολο #/$ τχτ ‘Αγγλίανy χαί ονομά

ζεται Soletards.
ΣΜΗ'ΛΗ y τό σμηλάpiy εργάλεΐον σιδηρήν f χρήσιμον 

εις τάς χρυσοχόνς καί πετράδιατάς δ/α τά χαράγμα
τα , καί γλυμματά των, χα/' τάς ξυλουργός διά τα 
σκάπτουν τά ξυλά * άλλα τούτο είναι πολύ μεγάλήτε- 
ρον * άμφότερα δ? με χοπτιχήν ακίδα διαφόρων εχτά- 
(τ$ων9 χαι αοων απο το t v y χat artt απο το άλλο 
μέρος διά νά χτυπωνται με την σφυράν * είναι χαί χει- 
ρυργιχόν εργαλειον τό Τουρκιστί N/oWp/, μ ί τό οποίον 
φλεβοτομήσιν. Ή Γαλλία ευδοκιμήσω εις ταΰτα τά so· 
γαλλεία y χαί ευτνχουσα εις χιιρήργους , κατασκευάζει 
χαλάς σμήλας * ή Αγγλία ομοίως υπερτερήσω εις όλα 
τά βνδχρα βαναυσουργήματα δενπρίπει νά μετρητή δευ-

τε-
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τίρα * >ίμ«7ς ο«ως λαμβάνομεν τά προς τήν χρείαν «- 
πό τα βαναυσουργεία τϊς^ Γερμάρι ας , ' χαί οί χουρείς «- 
πιππεύονται νά φλεβοτόμον εξαίρετα»

ΣΜΙ'ΛΑΗ, μ Σμηλαγχιά, καί το Σμιλάγχι * είναι δβ 
είδος βάτου ερπομενης κατά γης «ως «υρ» δβρδρβ*· 
if τοίχον ρλ ζολλικτη, χλι αραβρ, ως ο χιττος * τλ α- 
χροχλονιάτης τήν ανοιξιν όντα υπόξανθα χαί τρυφερά 
γίνονται χρήσιμα εις φαγί με το όξειδιορ, χλ< λοτλ 
τ« αχροδρυα ονομάζομεν Σμιλάγχια»

*Η Σ μ ί λ α ξ  είναι δύω ειδών'ήτοι σμ ίλαξ τραχεία , 
χα ί σμ ίλαξ λεία* από τήν δεύτεραν χαρποφορύνται μ ι- 
χρά σταφύλια μ ί  σπόρον ααυρωδηρόν, χαί φ/λο*, το 
Ιίλωδρον, χρήσιμον διά την χατασχευήν τη Ζνθ»> χαί 
άλλων ποτών * χρησιμεύει χα» εις την Ιατριχην» Ιοε 
•ΗΆ.ΩΘΡΟΝ.

ΣΜΪΡΙ'Σ, μεταλλική πέτρα εύρισχομενη σχεδόν εις 
όλα τά μεταλλεία, χαί ίδιαιτεξως εις τά τη χρυσούς 
τη χαλκά, χαί του σιδήρου * είναι λοιπόν τριών ειδών 
Χσπανιχή, Κοκαΐνη, χαί Κοινή»

*Η Ίσπανιχβ εχβαινεί εις τά πλύσια μεταλλεία τής 
ΊΙερύς, χαί επειδή συμπεριίχει φλέβας χρυσίου εμπο
δίζεται ή έξοδός της από την Ισπανικήν Διοίχησιν με 
δυσαρέσκειαν των ζητχντων την Φιλοσοφικήν Πέτραν (  Κυ- 
μιάν ) οί οποίοι ελπίζουν νά τήν μετ·ουσιωσουν εις 
χρυσόν»

Ή Κοχχίνη εχβαίνει εις τά μεταλλεία τού χαλκού, 
τήν όποιαν οί πωληταί ^ελπν νά δωσπν δί Ισπανικήν, 
άλλα γνωρίζεται παρά των δοκίμων* διότι εχει χφνόν 
φλεβίδιον χρυσού , χαί είναι ομαλή, χαί σκληρά * ή 
δ Ισπανική τό εναντίον* ή Σουηχία, χαί Δανία δίδει 
εις τήν Γαλλίαν, άλλ’ολίγη?, ή δε ’Αγγλία λαμβάνει 
ετησίως  ̂όλην τήν ρ̂ειωδη  ̂σμυράδα από τήν Νάξον Νη- 
σίον τη Αρχιπέλαγος, όπο είναι εύΒυνωτάτη ( 2ο πα- 
ράδες τό Καντάρι ) κοχχίνη, χαί χρησιμωτάτη διά τά 
πολλά τής ’Αγγλίας βαναυσυργήματα, χαί άλλα βρ* 
γόχειρα»

Η
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Ή Κοινά ευρίσκεται εις τά μεταλλεία ταυ σίδηρου, 

χat αυτόν μεταχειρίζονται η Γερμανία, Γαλλία·, χαι ό
λα τα ύπερβόρε/α μέρη * τό χρώμα της είναι σταχτηρδν, 
ύποχόκχινον, καί η ποιοτης σκληρότατη·
. Μ  χρησιμεύει διά νά λευκάναν όλα τα σι
δηρά, χαι χαλύβινα όπλα, εργαλεία, χα/ σκεύη, hot 
να κόβουν, η τροχίσουν τα πετράδια, χο» δ/α ττολλβ? 
εργόχειρα, « ’$ τχχ σειράν τάτου τη Λ*ξ/χέ Αβαρείς
εις διάφορα * Αρθρα · Τ»ςΝα|/ας »Σμϋρ/'$ Λα/ δ/α την 
άτεχνίαν ρας άχρηστος, και ό μετ αυτός ευρισκόμενος 
χαλκός αγνώριστος.

t ΣΜΈΡΝΑ, κόμμεως, η ρκτ/ητς άποσταζούσης
δί εντομήςy η καθ' ε αυτήν από τον κορμόν δένδρου με
σαία μεγέθους της 'Αραβίας y Α ίγυπτχ , ’Αρρ/χ»$, χαί 
πρό πάντων της ’Αβυσσηνίας, ο&ί* χα/ 'Αβυσσηνιχά- λέ
γεται* είναι δε καί αυτή* ως τά λοιπά χόμμεα δύω
ΒΙΟ&Ρ »

*Η Σταχτ» ,  το ^αρ’ χμΛ όνομαζόμενον δάκρυ, w ό- 
sto/λ Λα/ χαθαρατ/ρα, χα/' πολυτιμότερα χρυσοκίτρι
νη, καθαρά, χα ί διαφανής, εύθραυστος, ελαφρά, π ι- 
κρά, χαί δύσοσμος* κατά τούς χοίρους μας όμως είναι 
άγνωστος, χαί δεν ευρίσκέτοι♦

Η *Οχϋ^ώίδ»<, ωνομάσθη δ ί ατως, διότι κοπτόμέ
να τά κομμάτιά της εμφαίνασι χρώματα λευκά ως των 
ονυχών της χειρός, συνάζεται^ εις £ ιάθ ια , και μετακό
μιζε ται εις ασκούς* καλή είναι όταν εχρ μεγαλα δά
κρυα , 'κόκκινα, διαφανή, τά οποία διαθραυόμενα έχουν 
τάς ειρημενας όνυχφδεις σκιάς, καί εμπεριέχουν ύλην 
χρισγατφδη υγράν, χαί αυτά είναι η άληθης στακτά 
των 'Αρχαίων«

Χρησιμεύει η Σμύρνα εις την σύνθεσιν πολλών άλει
φαν διά τάς πληγάς* χαί δια τό βαλσάμωνα των νε
αρών είναι τό πρώτον, χαί διά της Χυμικης δίδει έ
λα ια , πνεύματα, χαί βαψάς, μ ί  μεγάλος ίατρικάς ά
ρπας ·

ςολδα 'τον , Ίδί ’ΑΚΡΙ'Σ ΘΑΛΑΣΣί'Α .
Tom. II. 16 ΣΠΑ'Ρ·
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ΣΠΑΡΤΟΝ, το παρά των Αχτίναν Gcnesta, χαμό- 
, πολύκλονον, χρήσιμον ha  σάρωτρα ( σχχπχς ) 

et/pισκόμενον είς πολλά παράλια τής Μεσογείπ θ α λάσ 
σης , χαί είς τον Βόσπορόν μ α ς , μάλ ισ τα  εις τά  άντικρύ 
τής Κωνσιαντινουπόλεως Iίροποντίόα Νησίόια^ όπου με 
το κίτρινον, και εύωόες άνθος του άποκαθιστά τερπνό· 
τερον τον Mat ον*

Βίς την κάτω Γερμανίαν μεταχειρίζονται οι ’Ιατροί 
το Σπ άρτον είς ha φορά πάθη*

Σ π α ρ τ ό ν  Β α φ ικ ό ν  ονομάζεται χόρτον άγριον 
γινόμενον εις διάφορα μέρη, το οποίον μεταχειρίζονται 
οι βαφείς ha  το' κ/τρινον χράμα εις ποταπά πράγμα- 
τα * ομοιάζει πολύ με το ανωτέρω, άλλ’ είναι κοντότε- 
ρον y και οι χλόνοιτου λεπτότεροι * ή Γαλλία εχει πο
λύ y ή Ισπανία , χαί ημείς*

ΣΠΑ'ΡΤΙΟΝ, ήτοι σπάρτον μικρόν, το οποίον Se- 
reth παρά των Γάλλων λήγεται, χα/' Orseille από τά 
Roccella Ιταλικού ( ι ) ότι μικρόν φυτόν γινόμενον εις 
τύς βράχνς, (Rocche) και h a  τούτο εις τά παράλια 
της Μεσόγεια, χαί τό καλητερον εις την Κρήτην ̂  καί 
το εις τάς Νήσας των Μαχάρων (  Κανοφίων ) , τό οποίον 
παρά των ιατρών ονομάζεται Φυκος Β αφ ικ όν .

Βιναι καί τρίτον εΐόος φυκας γινόμενα εις τούς βρά
χους , άλλα $εν είναι τοσον καλόν, όσον τά ρηθήντα 
ha  νά όωσρ τό ΰποπόρφνρον χρώμα είς το χυανάν τά 
όίλιοτ^οπία.

Τό όε Ήλιοτρόπιον τάτο κατασκευάζεται είς την Όλ- 
λανόαν μυστικως από μιαν οικογένειαν, καί μόνην τά 
Α’μστελοόαμα * αυτό όίοει τό ΰποπόρφνρον χυανάν χρώ
μα  , καί τεταρτημόριον από αυτό άρχει όί εν ολόκλη
ρον από τά ρηθήντα , χαί μ ’ όλον τάτο ή βαφή των γ ί 
νεται κατώτερα* Γαλλιστί λήγεται Tournesol, χαί πω
λείται είς ειόος πέτρας κυανής*

ΣΠΑΡ-
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( ι )  Σνάρτιοι οι θαλάσσιοι λ»<δοι κκτά τόν Βxptvot.
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ΣΠΑΡΤί'ΟΝ. Κλωσμένον νήμα t i  χλονον y χαί τρι- 

χλονον, ως Χπ άρτιον *Εχτρ/τθχ το τρ/κλονΰρ , το α?7ο 
χβφαρον μετάξι* 'Ονομάζεται Iμπρισίμι Τουρκιστί y τό 
λινχν, χαί βαμβακερόν λέγονται οάμματα , χαί πωλχν 
rat ολα λευκά, η βαμμένα W  το' ρβέ-ψιμοχ pet τχχ 
δραχμήν. Ίδβ χαί META'S!*^

ΣΠΑΡΤΟΣ ( » )  παρά των Έλληνιζόντων, χόρτον 
αυξάνον εις τα ίλ η , Γαλλ. Jonc, Λατιχ» Juncus χαί 
Τ»ρχ. Χάζι· Ί$(' το χυριωτερον ΣΧΟΓΝΟΣ.

ΣΠΑΘΓΟΝ, όπλον παλαιο$εν γνωριζόμενον Σ/$χρο· 
χαλνβινορ, piaxptiy χα/' χαμπυλύν, χοπτερον άπο το 
μχρος τχς 6χχί/ρτώ)(Γ#0)ς * χρεμάται άττο την ζώνην, χαί 
ονομάζεται Ϊ Ι α ρ α ζ ω ν ιο ν ,  και τταρα των Ο&ωμανων 
συνδέεται εις το έφιππων προς ϊνδειξιν εξουσιαστώ, χ 
αρχοντος *

Τα Δαμασχινά Διμισχί σπαδέα διά thV καλήν βα· 
φάν) χαί εύλύγιστον αυτών, έπαινχνται ως χαλά· Παχ- 
Tâ ht είς την Txpxtav χατασχευάζπν * οι Μαμλιϊχοι τχς 
Αίγυπτον μαν&ανπν νά τα έπιχειρισ&ίίν αμίμητα , χαί 
«τολλοί τ®χ Άβπατιχ&χ ιππέων* Οι Εορ4>5Ταιοι ιππείς  
μεταχείρΙζονται μεγάλα σπα&ι'α, χαί οι jt̂ oi ατρα* 
τιωται μικρά > α’λλ ο’λ/>»$ τιμής, καί στομωμένα σχε· 
$οχ. 0/ ‘Αξιωματικοί της Ευρώπης φορυσι πανταχπ πε· 
ριζων/α στενά, χαί αχ/δ«>τα πολλάχις τρίγωνα, χ α,α- 
ριχθ?τα) jte? μιχραχ χωνί αν κατά το μέσον*
^Θχχχ η̂ χοινότίρορ &ηχάρι λέγεται το ξυλίνον δοχείον 

τη σπανίου , έξω&εν τυλιγμένοι με λεπιδωτήν, η α
πλήν βύρσαν , η χαί ρε μεταξωτόν τι ύφασμα ϊχον  ̂πε- 
ρ ι τ£ στο μ ι ον, χαι το τβλος τύλιγμα χρυσπν * η άργυ· 

τ** dt 9<ρ$7Γ7τωρ στρατιωτωρ nonpar · Η λα/3» 
νόμάζετat Κωπη, χαί γίνεται από χρυσόν, ap̂ opoxy 
ελεφαντινόν, μ αχτλβϊς χ/ρατοχ y χ ξολοχ ·

EnAPATKIy άσπάραγχος ( asperge ) χόρτον άγριον, η 
άχαλλιέργητον ,  τη όποίπ 6 ομώνυμος χαυλος άναφυομο- 
νος την ανοιζιν τρυφερός ωντας αχό μη χρησιμεύει εις 
τά μαγειρεία, ως μαγείρεύμα εξαίρετον y χαί ο
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7 η ως γλυχαντιχός τ« αίματος * είς το εμπόρων όμως 
παντελώς ·

ΣΠΕ'ΡΜΑ ΚΗ'ΤΟΥΣ. Sperma-Ceti, τό σπέρμα τυς 
Φαλαίντς. ’Ιδί' ΦΑ'ΛΑΙΝΑ ·

ΣΠΟΓΓΑ'ΡΙ, ό σπόγγος. Μανητάρ: ενρισχόμενον είς 
τπς ύπο$αλασσίυς βράχνς τής θαλάσσης, ήχον χατά 
τής φυσικός δύω αισθήσεις γεύσιν, xew * είς τ« 
Νχαία τκ Άρχιπελάγυς εχβαίνυν τα περισσότερα, χαί 
μάλιστα εις txp Ίχαρίαν, τ ις  όποιας οι εγχάτοιχοι ε
πιτηδεύονται πολύ εις τό να βυ$ιζωνται να τά άπο- 
σπάσυν , xeu εκβάλλουν από τό πέλαγος· Γνώρισμα 
των χαλντερων νέων είναι ή τοιαύτχ επιτηδειοης εκεί
νων των "Νησιωτών,  Τ« δ* «αλκ σπογγαρία, το νά $- 
rat t'avSov, ελαφρό ν, χαί με μιχράς τρύπας, χαι τοιαύ- 
τα είναι τά μιχρά, χαί μεσα ία , τά δε μεγάλα έχουν 
χα ί τάς τρύπας μεγάλας, είς τάς όποιας εύρισχονται 
χαί πετραι ονομαζόμενοι Κυστόλ&οι τριβά με ναι είς χό» 
νιν, χαί ποτιζόμεναι είς τά βρέφη, ως άν$ελξΐιν$ιαχά* 
χρειάζεται όμως χαλός φαρμακοποιός νά τάς εχλεξρ.

*Η δε Χρήσις των σπογγαριων δ/α νά σπόγγισαν τά 
υγρά από τά πλννόμενα αγγε ία , χαί τάςπληγάς, χαί 
σχεόόν είς ότι χρειάζεται σπόγγ ισμα ,

’Από τά  είρημένα Νησία λαμβάνει » Ευρωπ* σχεδόν 
τά πρός χρήσίντης * τά στελλόμενα από την Βαρβα- 
ρι'αν είναι χατωτερα.

ΣΠΟΤΓΟΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΟΊ, όΉ σκα . Λδί ΠΥ- 
ΡΟΤΕΧΝΙΧΟ'Σ ·'

ΣΠΟ'ΡΟΣ , λήγεται ό καρπός των σπειρομίνων φυ
τών, τά οποία ευλόγως η κοινό γλωσσά ονομάζει Σπαρ
τ ά ,  όποια είναι από τά χαλλιεργύμενα ολα τά γεννή
ματα , χαί τά όσπρια* επομένως δε

‘Ο η  *ΙΛίΐ'ΘΡΟΥ. Ί0ε τό Ίδιον.
Ό Αινόσπορος. Ίδε' ΛΙΝΑ'ΡΙ.
‘Ο Κανναβόσπορος. *Ιδ£ ΚΑΝΝΑ'ΒΙ.
‘Ο ΚολοχννΖάσπορος. Ίδε ΚΟΛΟΚΎΝΘΗ.
Ό Ψιτταχόσπορος. Ίοί ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΊ ,

Σ π ό -
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Σ π ό ρ ο ς  "Ay t o  ς ,  Semen Sanctum, καί Semen 
Santonicum, καί Γαλλιστί Barbotine* το Tupturn χω· 
ρασανί, xai s n  Semen contra , ύπονοχμενπ τη Vermes, 
ήτοι άπορός άν&ελμιν&ιαχός9 έπεf i t  έχει την ενέρystav 
τούτην ·

Καρποφορείται ό σπόρος ζτύς εις την Χωρασαν Ετταρ- 
χ ία ν  τ»ς Πρωτιάς , ̂  tat εις τα εκεί σύνορα της *Ρα<τ· 
σ ία ς  από χορτον αε φύλλα μ ικρότατα , κα ί th a t είίος 
ά·\.ιν$ίχ , κατά τον Μ α&ιόλον.

Καλός σπόρος si vat ό εγχαιρος , θρεμμένος, χαλα
ρός ,  χ&ι πολύοσμος * έχει πολύ έλαιον, καί άλας χσιω- 
0ες , ί  πτητικόν * «ww δβ μικρός, μαχρυλός, ύποπρασι- 
νος, πικρός9 καί πολύ αρωματικός.

ΪΙινόμένος ωφελεί εναντίον των σχωλήχων , ως άν&ελ- 
μυν&ιαχός , a/re? τα λόχιχ των γυναικών, χα< .δ/αλ(/ΐ/ 
τας αναθυμιάσεις των υστερικών·

Έ,ις την ΤχρχίαΡ) καθώς καί (ίς την Όλλάνόαν, καί 
Α'γχλίαν τόν καμνουν ζαχαρωτά t καί όίόοον εις τα 
πα ιο ία ,

Μβταφ/ρεται hot τζς Συρίας 9 ήτοι τη Χαλεπίπ, καί 
Α’λεξανΰρ/όος, καί δ/α της Σμύρνης * ***' πωλείται ra 
pe άκριβωΤατα·

Σ π ό ρ ο ι  Ψ υ χ ρ ο ί ,  τέσσαρες, »re/ tm̂ K oAoxoV- 
3η; ,  too Χειμωνικού, row ΐΐέπονος , καί τού Σικύου · 
θ ε ρ μ ο ί  δ», άλλο/ τέσσαρες, τη *Αν!σχ9 τη Μαρα- 
θρον, τ« Κυμίνπ, καί της Λεοντιχης·

"Οταν ό Δημιουργός των απάντων Οδός ε πρόσταζε να 
βλαστό  σρ ή yn τα  χόρτα , κ α ί τά  όένόρα, όιωρισε νά 
όχη έκαστον τό σπέρμα αυτού εν αύτω , κα ί με τόν 
τροπον Tttfovj ολα οιαιωνιζπσι με την ιο ιαν ynv και 
άν̂  οι αν&ρωποι δ/α νά απολούσχν ογλιγωρα^ τόν καρ
πόν , η τό δ/ΐ'δρον, φυτεύπσιν από τα ιό ια  devb'pa χλό- 
νους, κα ί όεν τά  σπε/ρπσιν, αυτό είναι έπιτηόειότης 
πρός ωφέλειαν, η bs φύσις ενεργεί πάντοτε την προ- 
σ τ  αχόν τη ΪΙαντεζχσίχ Δεσπότπ της, κα ί εις ολα ύ/%ι 
τόν σπόρον* π· χ· τό κλήμα της άμπέλχ φυτεύεται με

κλό-
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χλόνον άλλου χλήματος διά να χαρποφορήση όγλιγωρα 
μ* τήν πρόχειρον αυξησ/ν τχ * άλλα μ  όλον τχτο ή era· 
φυλή xai τχ παλαιχ y xai r« νεόφυτόν εχει τον rmo- 
ρον, και όχι ενα αλλά πολλχς ha  να φαγουν xai τα 
πτγνά y χαι τα ζωύφια άν τυχχν , xai νά περισσευσχν 
W  νά άποτελεσδρ ή π parr ay* τχ Θβ« νά γενγ χλί- 
μα  , το όποιον άρχει περισσότερον ha  νά μεγαλωσρ« 
xai δυσχολωτερον φυλάττεται * » φυσις συζευχ&εΐσα με 
τήν τέχνην, εφευρον την φυτείαν, « όποια ως προεϊ- 
π  ον , είναι όγλιγωροτερα y xai εΰχολωτερα,

'Ο των ζωων όλων Σπόρος διαχρ/νεται από των φυ~ 
των ονομαζόμενος Σπέρμα♦

ΣΠΤΡΙ'Σ, τό ζ ιμβ ιλ ι * άγγείον πλεκτόν από σχοι- 
νον εις σχήμα χωδωνος με δυω λαβάς , από έκαστον 
μέρος μ ία ν , χρήσιμον ha  πολλάς πραγματείας της 
Α ιγυπτχ , ως το ρύ ζ ι, και αλλα y οια να τα ο-^ωνι- 
ζχν οι όχλοι* όλοι πλέκονται εις την Αιγυπτον, Ίδί 
ΣΧΟΓΝΟΣ.

ΣΤΑΤΜΑ . Το άποσταλάζον πνευματώδες νάαα με 
τον άμβυχα, ο$εν ρόδόσταγμα, χαι ά λ λα , ’ΐδ ί Να - 
ΜΑ.

ΣΤΑΚΤΗ, τό υπόλοιπον των φυτών, χαι παντός 
άλλχ πράγματος χαιομενχ άπό τό πυρ . Χρησίμη ha  
τάς κονίας ( ^ολοστάχτας )  λεύκασμα των π  ανιών y πλυ- 
σιμον των ενδυμάτων ( εκτός των μεταξωτών, επειδή τά 
φθείρει) καθάρισμα του ν ίτ ρ ο υ κ α ί ως μ ία  άπό τάς 
άχροους βαφάς, πολύ χρηστός εις τους βαφείς διά νά 
ττροετοιμάσχν τά βαπτεα διά την βαφήν *

Σ τ ά χ τ η  κυρίως ονομάζεται ή γινόμενη κοινώς άπό 
τά χοινά ξυλά εις τήν οικιακήν οικονομίανy και την με~ 
ταχειριζόμε$α y  ̂κα&ως χαι ή επίτηδες γινόμενη εις τχς 
δρυμχς* άλλ' αυτή καλήτερον ήτον νά ιδιωνυμ*$η Τεφρα. 
if Σποοος* στακτοί $$ απο τη στάζω ρήματος ττροσ* 
φυεστατα α ί άχόλχ&οι. καί » Θολοστάκτη*

Σ τ ά χ τ η  τοιαυτη είναι και ή γινόμενη εις την Τρ/- 
ττολιν της Συρίας, χαι εις την Αχραν απο χόρτα α-

γριά .
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γριά y μεταφερομενη εις την Eopωπην εις σαχχία λευ
κό μαύρα η Σέντερ a ,  χαί χαλητερα * χαί εις χυανά >ί 
πρώτη* άμφότεραι χρησίμευαν διά nip χατασχευην των 
σμηγμάτων, χαι των χρυστάλλων ·

Σ τ ά χ τ η  πρεπει νά όνομασ^γ η Ποτάσσα , εις
τό ίδιον *Αρθρορ ει πον, ejTf/δ» ή 'Ολλανδιχη αυτή λεξις 
σημαίνει το > Χυτ^οστ  άχτη  y χαί χατά τήν^ποιότητα 
είναι στάχτη άμμφδης* το εν λοιπέρ, « το άλλο επί- 
$ετορ μεταχειριζόμενοι άποφεύγομεν την ζενην λεζιν , οίς 
pt»' άν ay χαί αν % Ο ί  Λατίνοι την όνομάζαν Cinis Clavel* 
latus, Στάχτην 'Αμμφδη.

Κατά την ουσίαν η Στάχτη αυτή είναι άλατωδης, 
χαι άλχαλινή* ha  τούτο χρησιμεύει εις την σύνδεσιν 
των σμηγμάτων εις τάς βαφάς, εις τα ύελεγεία, εις 
τα εγχαυστα, εις τάς βαφάς, ας β^ροος, χα/ν $/ς αυ
τήν την ’Ιατριχηρ ♦

ΚΛτβο’Χίΐ/Λ̂ τΛ/ δ? εις τάς άχολά&ους δυο» τρόπους * 
οι σταχτοποιοϊ εμβαίνοντες εις τούς δρυμούς διαλέγουν 
χονδρά, χαι παλαιά δένδρα, ποοχρίνοντες την φηγόν 
( όξειάν) χαι τάχόπταν εις ίο χαι 12 π  οδών μΐιχος, τά 
επισώρευαν ι τά χαίαν, χαι σύναζαν την στάχτην των, 
χαί την χάμναν χονίαν ( δολοστάχτην ) πυχνοτάτην, εις 
τηρ οποίαν βρίχοντες δίς χαι τρις κομμάτια σάπια τά 
i ota,  η ομοια df̂ opa εως να τελειωσρ » κονία, τα cro- 
νάζουν »

Σχάπταν επειτα λάχχον εις την γην τριών ποδων βά- 
$ας y χαι εις το στόμιον βάλλαν ελατόν σίδηρον ( ράβ- 
δ«ς» ήτοι βέργας) χαι επισωρεύουν τά σάπια ξύ λα , 
δ/δοντες λοιπόν φωτιάν εις τά ζύλα στάζει ( ι ) ως 
βροχή ή προπο&εΐσα χονία εις τον λάχχον εως νά γε- 
μ ίσρ y χαί προ του νά χρυωσρ, χα&αρίζαν όσον δύναν-

ται
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( ι ) Στάχτη «/>* <δ?οσφυίί·ιρκ τρίττιι νά ονομ*σ$η «ντη> χαι 
«ί άχόκχδοι, χ«ι οχ» ή ύνολ&πομίνη τί$(& μετά το κ*τάκ«νμ* 
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ζ  τ*
rat τήν έπιζαν star της * μόλον τατο μένουν καί άνθρα
κες, καί άλλα ετερογενή συμμιχτα, W  τοοτο χρχβν· 
/uet/ez μόνον εις τα ποταπά (τμήματα *

Άφ η χρυωσρ το καταστάλαγμα εκείνο γίνεται συ
νενωμέναt πέτρα 1 τήρ οποίαν έκβάλλοντες κομματιάζαν, 
tvp βάλλουν εις τα βαρυλλια, δ/α τλ φυλαχθή άπο 
τήν υγρασίαν, t&V οποίop εύκολα ροφα , χα/' τχι» /7<y- 
λ»Γ » μεταχειρίζονται * ονομάζεται δε άμμοστάχτη εις 
τήν Γ»γ, Graveline en terre *

Καθ·Λρώ>τ/ρα γίνεται πτως , « οποία καί όταν η α
νωτέρω πωλείται χ6 λ/τ. το χαντάρι, αοτ» ευρίσκει ig  
Pi/τ- tjiV λίτραν . * Αρχιζαν ως άνω, χλ/ κάμνουν την 
κονίαν, t»V πλυνουν με δυω, ή τρ/ce νερά έως νά μη 
κολλά παχύτης εις το χέρι βρεχόμενορ * τότε βάλλοντες 
την πλυμένην κονίαν εις μέγα λέβητα σιδηρήν συγχτισ- 
μένον εις άν άλογον κλίβανον, t»V βράζυν, καί οσον ε
ξατμιζόμενη ολιγοστεύει, χύνουν επάνω άλλην έως νά 
πήξη αρκετά t έπειτα ολίγον κατ' ολίγον σμίκρυναν την 
φωτιάν, καί μένει εις τον πυθμένα {πάτον) τα λέβη
τας αλας σκληρότατον, το όποιον εχβάλλαν χομμαηά- 
ζοντέςτο μέ τά σμιλάρια, ή σφυριά* Μετά ταυ τα την 
βάλλαν εις κάμινον διπλήν, τής οποίας at φλόγες κτυ- 
πήσαι εις καμάραν συνενώνονται εκατέρωθεν, και γίνε
ται άσβεστος λευκή, φυλάττασα πάντοτε μικρόν υπο
σκίασμα τα πρώτα φυσικά χρώματος, προερχόμενου α
πό την κράσιν των δένδρων, κα ί κατά παρατήρησιν έ- 
μαθον, ότι τά δένδρα των βανων δίδαν πολυν, καί ύ- 
ποχυανον, τά των ελών όλιγωτέραν, καί κοκκίνην, τά 
λοιπά όλιγωτέραν από τά υ^κλά βανα * μετά την φη
γόν χρησιμεύει εις τήν πράξιν τ  αυτήν ή Ίλίγία * τάλλα 
δένδρα δεν άρκαν διά τά έξοδα*

Ή Γερμανία, ή Πολωνία, ή Δανία, καί w ’Vωσσία, 
εκδίδουν αυτήν τήν άμμοστάχτην, καί μετά τάς ιδίας 
χρείας στελλοον πολλήν και εις τήν Μεσαίαν, ή Με
σημβρινήν Ευρώπην ·

Ό ΚύρΑεμερής (Lemery) λέγει, οτι ή μπορεί νάκα-
τα-
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ε  τ*
τασκβυασ$ρί πανταχύ * Λλλα ?τ·« τ©©·μ , ο<τ»5
βχαν οι οιρκμόνοι τοποι, *cw μάλιστα 6 ηλευταίος;

Σ τ ά χ τ »  Χ ό ρ τ α ? .  Στβρ’ρΙοστάκτχ άς ό?ομασ$γ ό 
κοινώς άπό τη Tapjwxa σνομαζομίν* Καλιά ταυτοσνμάν- 
τη μ ί  τό Αραβικό? ’'Αλχαλι, ττβρα δ* reap ’ΐταλ<£ρ Ce- 
nere Soda, ίτ©/ &τιριοστάχτχ, χβι' jrapa t&p ’Ιατταρο- 
y άλλων Barille.

twet/rt ytptrat βίς πολλά μίρη ττς Τουρκίας από 
άγριο? χόρτο? , « σπβιρόμινον , ©57» *Τρβ« τόπος χίρσος 
πολύς, τό όποιον συναζόμβνον, καί xaiojitvov βπάνω 
βίς λάκκον, χα&6>ς καί κρχ&β7<τα άμμοατακ η  άποστά* 
ζξΐ υγρόν , υφάλμυρο?, άπολι&Ημννορ f/’ς κομμάτια dia- 
φ©ρ» μεγόδας, και άναπλκρύ? τό? fo l ia ?  των t ντόπιων 
βίς τα αμ ίγμ α τα , και μβρικά στβλλονται dta τόν Εϋ· 
ρωπκν* τό Χαλίπι βχβι τό? χαλντόρά?, οπομάνας ό 
Θατσ-αλονι'χ* όλίγχν, χα/ μ fra ταυ τα ό Βαρβαρια άρ* 
χβτόν· Τός Ισπανίας προκρινβται παρά των μιταχαρι- 
ζομίνων * ttvat do πολύ ιύ&υνατίρα άπό τόν άμμο* 
στάχτην.

Κ ά λ ι  ονομάζεται παρά τώρ ‘Αράβων τό χόρτον άπό 
τό οποίον γινοταο ό ompροστάζηι αυτή, καί εξηγείται 
άλας παρά τη Αεμερη* J  λβξις β πολιτογράφηση παρά 
των Αατινιζόντων ’Ιατρών, καί τός κοινής γλωατοτης * 
dioTt Καλιά λ ίγοτα ι, καί ids τητο* οι Γάλλοι τό όνο* 
μάζουν Σαλιχωτον dia τό υφάλμυρο? του * olvat di dva 
sidav, ητοιΜειζορ, χαϊ ’Αχαρ&ωόις, Kali Majus, η Spi· 
nosum, κατά τόν Aivvatov *

Τό Μειζον Κάλι οχοι ρίζαν Xordpiv, Καί ivadn, ύ·ι 0 r> — r<s " Λ  \ f  \ \•Χώνεται εως 3 ποόας όταν χαλλιεργησγ, και πορι το 
ημισυ, όταν μείνγ άκαλλιεργητον * είναι πολύκλονον, 
χωρίς άχά?$ας, τά χλονάριάτπ χορΰρύρπν άρκοτά, καί 
οι ναι κοκχινωπά, καί μαχρά. Τά φύλλα του οι ναι μα - 
κρά, στενά, ντοροά, σωματωόη, χαί γομάτα άπό χυ
μόν * τά άν$Ήτη πενταπέταλα, κιτρινωπά, καί ό καρ
πός του στρογγυλός, μεμβρανωΐης, εμπεριεχων σπόρον 
μακρύ?, μαύρο?, στιλπνόν· Βλαστάνει άγριον τό χόρ

το?
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Σ  τ .
τον τητο είς τά παράλια της Me troy si η θαλάσσης, κα ί 
κάλληpyetrcu εις το Μοντπελλιερον της Γαλλίας·

Τ ο ακανθώδες εχει ινφοη την ρ ίζαν, υ^νταί Ι γ  πο- 
Ια με πολλκς χλόνας , χονόρνς, γεμάτας από χυμόν, 
ύποπρασίνπς, με φύλλα μακρά, στενά αχανθηρά εις 
την αχραν, χα ί με χυμόν ύφάλμυρον* τα άνθη τη είναι 
πράσινα, και ό καρπός τα παρόμοιος με τόν άνω * βλα- 
στάνει και τούτο άχαλλιεργητον εις τα παράλια μέρη· 

Εις την γεύσιν τα χόρτα ταύτα είναι αλμυρό., καί 
χατά την ενέργειαν ΰιαφορητιχά, και ωφέλιμα εις την 
λ ιθ ία σ ιν , καί τάς εμφράξεις* όίΰεται εσωτερικάς παρά 
των 'Ιατρών, καί επιτίθεται εξωτεριχως ·

Σπείρεται η Καλία αυτή εις πολλά φερη,^αλλά χαι 
η άγρία χρησιμεύει ωσαύτως, καί άφ'α φθασρ εις την 
τελειότητά της θερίζεται , ξηραίνεται, χαι σωρευομενη 
εις μεχάλας λάχχας καί εται, καί ή στάχτη της W  τό 
εμπεριεχόμενον εις τό χορτον άλας πυχνάται, χαί συμ- 
πήγνυται, ώστε άφ ου κρυώσει συντρίβεται με σιόηρά 
εργαλεία , καί πωλείται είς όιαφορων μεγεθών κομ
μάτια .

Δαπανωνται μεγάλαι ποσότητες είς τά σμηγματο- 
ποιεί a ( ΣΜΗ'ΤΜΑ ) καί είςτά ύελε·\>εία* έγκριτο-
τέρα στερροστάκτη είναι ή ξηρά ηχολόγησα , σταχτοπο ρ- 
φάρος εσωθεν, καί τρυπημενη εξωθεν, είς ειόος ό μ μα
τιών περσικός, χαι βρέχόμενη να μη μυρίζη, ως άπα
φορά θαλάσσης, η έλους, χαί κυρίως νά μη εμπεριεχρ 
πέτρας * ή πρασινωπό είναι κατώτερα ·

Κατά την ‘Εμποριχήν ’Εφημερίδα τ» 1762 , φύλλα Ι44#» 
εάν τό χόρτον τητο μεταφυτευόμενον είς αλλα μέρη η- 
θελεν εΰόοχιμήση είς πλήθος, χαί είς την ποιότητα, 
καθώς είς την Ισπανίαν, βέβαια τά ύελ ία , και τά 
π  αν ία , καί νήματα ήθελον γενγ πολλά εύθυνωτερα.

Σ τ ά χ τ η  τ ή ς  Τ ρ υ γ ί α ς ,  εύχρηστος W  τάς βαφάς 
γινόμενη με τό καύσιμον τής τρυγίας τη κρασί η , καί 
είναι από τό ειίος των αχρίων, καί φθαρτιχων ·

*Η Καλή el ναι είς πέτρας, νεοκσμωμένη, λευκή, καί
πρα-
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Σ Τ .

πρασινωπή, χαί είς την γευσιν άλμνροτηχρά * εις τη» 
Γαλλίαν νομίζεται ισοδύναμος fie τη» άμμοστάχτην ha  
τάς βαφάς, χαί είναι (ύθυνωτίρα, χαί ha  tSto συνω- 
νυμχνται ονομαζόμενα* άμφότεραι Gravelees, «το/ άμ~ 
μωδεις»

Ο/ Χνμιχοί εχβάλλνν από αυτόν άλας των αυτών 
ενεργειών, το «λας της τρυγίας y πλήν φθαρτιχωτε- 
ρον, ήτοι διαβρωτιχωτερον * σννθεταν ομοίως τας λεγο- 
μενας Καυτνριαχάς^ Ώετρας y at όποιοι ενεργούν χωρίς 
πόνον y χαί ελαφρά* άποτελύν αχό μη χαί ελαιον ίσοού· 
ναμον ξΐε τό της τρυγίας, ^

Σ τ ά χ τ η  τ ης  Τ1τ ε ρη ς 1 χρησιμεύει εις την χατασχευην 
ύελίνων, χαι φιαλών, ή όποια ονομάζεται της Πτ/ρης 
ha  τό χόρτον, η h a  την Βπγεραν πόλιν της Γαλλίας , 
όπχ γίνεται αυτή η ύελε\ία9 σημαίνασαν την Ιίτερην 
χόρτον άγριον ευρισκόμενον  ̂είς όλα τά ι*ερη > f παρονο
μ ασθεν Π τεριον παρά των 'Ελλήνων δια την ομοιότητα 
των χλόνων τ η > όταν εχνν τα φύλλο , με τά πτερά · Η 
κοινή γλωσσά τρόχασα τό -φ/Λορ είς δασύ την λεγει 
Φτέρην y χαθως τό πτερό» φτερό» y χαι το πτυάρ/, φτιά* 
pi y αλλά διορθώνεται με τον καιρόν, ή χαι άν δεν ί- 
παναλάβη την πρώτη» 4-'λην προφοράν, δεν είναι τόσον 
βλαπτιχον τβτο ·

Σ τ ά χ τ η  Μ ο λ υ β δ ί ν  ny λέγεται παρά τοις Γάλ· 
λοις τά \ιλωτατα των κυνηγών βολι%α * ϊδε ΒΟΛΙ'· 
ΛΙΟΝ, ή ΜΟ'ΛΤΒΔΟΣ.

Σ τ «  χ τ μ Π ρ α σ  ί  ν η , μ οποία xat Γαιοπράσινον 
( Verd-de Terre ) λήγεται, emw σύνθετος, » χαι φυσιχή 
από πέτραν τριμμένην εως νά γενγ 4 ιλωτάτη χόνις, 
*«/' »(/p/V*fra/ 7Τθλλ» f/ς τ»ρ Δάνσιχαν* την μεταχει- 
ρίζονται οι ζωγράφοι y χαί δαπαναται μεγάλη ποσότης 
είς την Ευρώπην. W  ΠΕ'ΤΡΑ ’ΑΡΜΕΝΙ'Α .

Ejp/Vxomi/ χα/ άλλοι πολλαί στάχται χρησιμεύον
τα ι εις την ζωγραφικήν j χαί χατασχευαζόμεναι είς την 
Κάτω Γερμανίαν, αλλ’ επειδή ολίγον τόπον εχυν είς τό 
εμπόριο» τάς αποσιωπώ ·

Σ τ ά·
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Σ τ ά χ τ η  * Ο ρ ε ι χ α λ χ ί ν η , Λ λεγομίνη Πομφόλνξ) 
« Καλαμίνα λευκή. W  ΠΟΜΦΟ'ΛΪΣ.

ΣΤΑΚΤΗΡΟ'Ν, ωνόμασα τό χρώμα τό μεταζν λευ
κά , χαί μελανός, το οποίον Gris, β/ Γάλλο/, Γρ/£ορ 
οι ’Ιταλοί, Σιντζαπί ο ί Τ»ρχο/, χα/' Aευχόφαιον οί *Ελ- 
ληνολατίνοι λεγησιν . ϊ&*' ΧΡΏΓΜΑ.

ΣΤΑΚΤΗ', το χαθαρβίτερορ τίζ Σμάρνης κατά τούς 
φαρμακοποιός* άλλ' εγω υπολαμβάνω , ότι η παρά των 
εβδόμήχόνΤα μετοχειρισ^είσα τοιαυτη  ̂λεξις εις Τη» (*ε· 
τάφρασιν της Ίεράς Γραφής να σημαίνγ το δάκρυ, «το/ 
Σ τ  a y  μ *  (διότι άμφότερα την ίδιαν παραγωγήν εχπ* 
σ ι )  ευοίδας τινός χομμεως* *«/ ύ̂ / της δυσωδπς Σμορ* 
νης* περί η γίνεται ακόμη φίλον αν ία  μεταξύ των Εΰ~ 
ρωπαίω» Φιλΰλο^ων, αλλ’ err αν Set > ως χαί άλλοθι εί- 
πον, δεν (ίναι τόπος Θεολογίας* ’Ιδε ΣΜΤ'ΡΝΑ.

ΣΤΑ'ΜΑ ονομάζεται κοινώς τό νήμα από τρίχα των 
αίγαν τής Άχχνρας, το' οποίον * χαί Νήμα τή ς ’Αγχυρας 
(  Fil a* Ailgora )  παρά των Ευρωπαίων χαλείται, χαί 
χλωσμίνον εις την * Αγκυραν πωλείται εις ν^ηλάς τι- 
μά ς ,  χατα «1? ποιότητά τη ̂  ή όποια θεωρείται εις ταύ- 
τα τά  δυω , απαλότητα τχς τρ/χο'ς, χαί λεπτότατα τά 
νάματος* διά τχς Σμύρνης ίστελλοντο ποσότητες άρχε* 
τα ί ετχσίως, χα/' ε/$ αλλα μερχ, αλλα τ^ περισσό7ε·1· 
ρα εις την 'Ολλάνδαν, ολα άβαφα , λεοχα, χαι ?/ς 
βάλλας χαμχλοφορτίη χαλόδεμενας* τώρα όμως όλιγω- 
τέρα στελλονται διά την πολεμιχχν των πραγμάτων χ&< 
τάστασιν .

’Επειδή δε το ρχμά τί’το ύπόχειται περισσότερον α 
πό τ άλλα εις την βοτρίδα, πρεπει νά μη ρναι πα 
λαιόν , «τε ρλ παλαιωσρ εις τάς χείρας του πραγμα* 
τευτου, αλλ’ όγλίγωρα χαί νά σταλ&ϊί, χα/ ρα 5τα>·
λ«θρ * / t t

ΣΤΑΦΥΛΗ', χα/' χοηότερον Σ τ  αφυ λ ι y ό γνωστός
καρπός τη κλάματος της αμπέλου , ό οποίος τρυγάμε* 
νος , χαί π  ατού μένος, «το/ δλιβόμενος μας δίδει το' (/- 
j-poV τ» ^λεοχος, χαι ζυμάμενος , «τΟ/ βράζων, αποτε
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λει το χρασί * ’Ετ#/δ» Be εύρίσχονται όιάφορα #7δ» β*τΛ- 
φυλων, χατα το κλ ίμα , την χολ Wp ê/op, χα/ το ŝ* 
yog 7W κλήματος, emw χα/' δ/α rare πολυποίχιλα τά 
χρα<τ/α, «V τα oVo/α «τ ιχεφίζεται τό εμπόριον ( ί όό  
ΚΡΑΣΙ')  e/ς δβ τα χ®5τ«' σταφύλια οχ» , ha  τητο κα ί 
παραιτπμεν την ίχτατιν τύτα τ» *Αρ$ρχ«

Σ τ α φ ί  ς . καί άπλύστερον Σταπιόχ είναι το' 
parley σταφύλι, η από εχείνα τά οποία. άποόίόκν χρα- 
ο·/, μ το/ τα μεγάλα* η από λεπτότατα εύχρηστα μό
νον ha σταφίόα, αποτελούσαν μεγα εμπορίαν, καί 
χρήσιμευασαν ha  προσφάγι είς τας νηστείας, καί εις 
μεριχά ίατριχά.

Σ τ α φ ί δ α  τ η ς  Δ α μ α σ κ ο ύ  , γίνεται από σταφύ
λι πολλά μεγάλον, hort ή ρόγα τ» tha t χονδρό, όση 
η α χρα τ» μεγάλου όαχτύλπ, χαί μαχρά όσον τό μή
κος τ>ί, στελλεται Β/α την Ευρώπην εις θήχας ημιστρογ- 
γύλας από ξύλον οξείας, καί χρησίμευει Β/α τττεο•σά
κας είς την 'Ιατρικήν*

Διά νά ρναι καλό, χρειάζεται νά άγοράσθρ νωπό 
εις ρόγας ^ονόράς χαί γεμάτας , χαί είς την γεΰσιν α
νάστας, και χωρίς ποιότητα.

Σ τ α φ ι ο α  τ η ς  Κο ρ ι  ν θ ο ν ,  η οποία απο τη το- 
πα της πρώτης φυτείας των ωνομάσθη ίίτ » , χαί κατά 
παραφθοράν από της Κορινθπ εξεπεσεν είς τό Κορεν- 
τ ί ,  ίσως μετά την exit είσοόον των 'Ιταλών * χατά τό 
παρόν ομοίως εις αυτόν την παλαιόν Τΐόλιν όεν γίνε
ται * επειίό at όειναί τής Πελοποννήσπ περιστάσεις είς 
τός εσχάτπς τύτους χαιρός εβλα-iov περισσότερον αύ- 
την, ως χειμενην εις την εισοοον τη Ισθμα , χαι εξε- 
ρίζωσαν τούς αμπελώνας της * α ί παλαιοί όμως Τ}ά- 
τραι, χαί άλλα πλησιόχωρα μέρη σύναζαν άρχετόν, ό
χ ι όμως ποτά, όσην η χαταντιχρύ αυτών Ζάκυνθος, 
καί η Κεφαλήν!a , ή Ιθάκη , καί τά άντιχρύ παλαιών 
ΧΙατρων 'Ανατολικόν, καί Μεσολόγχι χωρία της Έλ· 
λάόος.

*Η ρόγα της σταφίόος τούτης είναι μιχρά, όση τής
φραγ-
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φραχχοσταφυλής, χαί εις χρώματα, χόχχινον. μαύρο» % 
η λ«/*ο* * *5/»’» γλωσσά την ονομάζει xat -φ ί λην
σ τ α φ ί δ α ·

Ύρυγάται το μιχρόρρογον αυτό σταφύλι τον Αiyou- 
στον ωριμώτατον , καί χλϋχυτατον, χαι απλώνεται εις 
τον ήλιον h a  νά ζηρανΒρ * επειτα χαΒαρισμε'ναι at ρό- 
ya i μόνοι βάλλονται εις νας επ ί τάτπ άποΒήχας χυ- 
νόμεναι από μιαν τρύπαν εως να χεμισ^ η άποΒήχη, 
οπού h a  τό φυσιχόν βάρος των συγκολλννται at poyat 
σφιχτά^ ώστε χρειάζεται σιδηράν εργάλειον νά άναχα- 
τωΒούν ·

"Οταν δε πωληΒάν , χαί χρειασΒγ νά σταλλάν , :τα* 
τάνται at σταφίδες εις βαρυλλια με τά ποδάρια, xat 
επειδή άπό ̂ τήν παχύτατα των χολλάν) βρέχονται συχ
νά τά ποδάρια τά πατάντος με νερόν Βαλασσιον, διό· 
τ ι τό γλυχά χάμνει ση^ιν της σταφίδος, χαι με τον 
τρόπον τούτον εμβάλλονται εις τά χαράβια, χαι στελ- 
λονται απανταχά) μάλιστα εις την Ayy\iav ·

"Ολ» η σταφίδα των ειρημίνων τόπων άναβαίνει εις 
ποσότητα ΐ3  μιλλιονίων λίτρων χονδρών της Ever/ας , 
αρ&Λογίζόμςρ* τη *νος μετ άλλο έτος»

' Οταν βρεζρ τον Μάΐον τινάσσεται τό ανΒος της στα- 
φίδος, χαι δεν εύφορε! * $χ τά ενάντιου at βροχαί του 
ϊχλιΧ) η ΑνχάστΗ τρε'φνν τό σταφύλι, χαι y ! νέτοι πο
λύ σταφίδα ·

‘Η πώλησις αυτά τά είδους γίνέτοι με την χιλιάδα 
λίτρων χονδρών της *Ενετίας, χαί η τιμή συμφωνείται 
εις χρυσά ( φλωρι'α ) ομοίως Ένετιχά*

Σ τ α φ ί δ α  τ η ς  Σ μ ύ ρ ν η ς ,  ονομάζεται, όση στελ- 
λεται άπό τούτην την εμπορικήν πάλιν , χαί είναι πολ· 
λών ειδών προσονομαζομενη άπό τάς χαρποφοράντας αυ
τόν τόπους, ως άχολάΒως,

ά, Τά Καρα Βουράν, β\ τών Βούρλων * αυτοί προτι- 
μώνται διότι βαστάζουν περισσότερον χαιρόν · y  * της 
Κρήνης, ήτοι τά Τζεσμί ̂  ή όποια είναι χατωτίρα * διό
τι ζαχαρώνει την ιδίαν ανοιξιν, χαί τά τρία είδη όαως

81-
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it ναι από σταφύλι κίτρινο? * ζηραίιο ται 6ΐς τον ήλιον, 
χα/' πατώνται^ « ς  βαρύλλια , σαχχί α , χα/' π υ ζ ίΐα ς , 
στίλλόμνναι (ίς όιάφορα μέρη της Ταρχιας, e/ς r»V Et>- 
ρωπην, χα/' δ/α τ»$ Mtft/pw? θαλάσσης W  την Ρωσ- 
σίαν (ΐς μπάλας ποιότητας*

Μαύρη σταφίδα ά. shat της Σμύρνης, χα/' /S'. τώ>χ 
Φαχαχ ποτά»», και χατωτέρα των άνωτίρω , χωρίς 
πολλην γλυκύτητα, χα/ ο-̂ ιδδχ £»φδρ σταφύλι * μόλον 
τούτο καί αντη βπέχνι τον τόποντης 6ΐς το έμποριον , 
χα/' α παν ταχύ στ έλλνται ·

η Ασπορος σταφίδα , χ/τρ/Vw, χα/' γλνχβια, η Τ«ρχ/* 
στι όνομαζομένη Τζ$χ6ρόνχσίζιχη 9 ήτοι χωρίς πυρηνος 9 
γίρ ίτα ί §ίς τα ίίρημένα, χα/ πωλϋται gig τιμάς ύ·\.η· 
λοτέρας, ως έγχριτοτέρα * όλοι πωλούνται ρω1 το χαχ- 
τάρΐ ·

Μ’ δλα ταύτα τα ί/δ» ή Σμύρνη χαμνβι μέγα έμπό· 
ριον ηις σταφίδα, τί?ς όποιας η καλή γνωριζίται από 
την γλυχύτητα, να μη $ναι παλαιά , η ζαχαρωμένη Λ » 
βλαμμένη από υγρασίαν.

ΣΤΕ'ΑΡ, τδ άλαμμα των προβάτων , χαι βοών, χα*' 
ocraf άλλων ζωων9 τδ όποιον όταν χρυιόσρ yiverat στν* 
ριον, χα/ sr»>s/ * Λίπος δδ » ττ/μελί τό>χ χοίρων, « 
ται ο4 *ρ**>** τα οπβια χαι *λα/α οι Ευρωπαίοι χατα- 
χρηστιχωτατα λέγουν * αδτα χα/' xpt/α δδχ ’Η
χοινη' γλωσσά τδ ο-τ/αρ τδ όνομαζβι  ̂ αλαμμα , χα/' π/- 
ρ/ τητ» έγρά^,αμιν όιεξοόιχά e/ς το idiov *Αρ9ρον 9 χα- 

χα/' τδ Λίπος, δ/δτ/ αμφόπρα αλβίφουσι * χαλδχ 
η$νλίν έιναι αχ σννη&ίζαμεν να τα όιαχρίνωμνν , 

ας ο/ ΧΧρογονοίμας 9 αλλά τύτο χρααζίται την έπιμέ~ 
λιιαν των γραφέων 9 χα/' τδ>χ λαλύντων, χαθ<δς όλη η 
όιορ^ωσ/ς της γλωσσης·

ΣΤΕΜΦΥΛΑ * τα Τ ζιπ  ουρά των πιβσμένων, χα/' 
στραγγισμένων σταφυλων»

ΣΤΕΦΑΝΙ 9 τδ οποίον χύχλος , Cercle, χα/ Cerchio, 
srapa τλτ Γαλλ/ταλ&ί» λέγνται Λ that το πβρίόβσμα 
των βαρυλλίωρ, χα/' καΐίων ξύλινον, η σι%ηρύν\

Τα'
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Tee ξυ'λtva οττβφάνια eivat ράβδοι μακραί δόνδρων fu- 
λυγ/στων, ώς ληττοχαρυας, xat άλλων, σχισμόνη α ς  
το uucrov, xat πωλόμtva ut^ rhv άρι&μόν. *H Κωνσταν- 
τινππολις λαμβάνα πολλά από  ret ’Ασιατικά παραλία 
τη Εύξάνπ Πόντου ] καί άφ η αναπλήρωσα τάς xpt/ας 
της, άποστίλλα βμπορικώς πολλά α ς  το ’Αρχιπόλα· 
γος ας ζατασχηνην βαρυλλ f a r ,  h i  κρασί a , βλαια· 
xat σταφίδας^ το δόσιμον ταν στιφανιων ytvtra t μ i  
την $σω&§ν της φλοιας βπιδιρμιδα τηρ φιλλυρας , η μ§ 
το διαπίρασμα της μιας υπό την άλλην ακραν, xcu 
$ηλύχωμα μ» tipμοσμόνον χό·\ιμον άμψοτόρων.

Ter σιδηρα σπφάνια χαρτώνονται, xat βάλλονται ας  
τά βαρυλλια τη vspoti των καραβιών , και α ς  o ca  §· 
χνσ ι χαλά χρασια, η άλλο τ ι ακριβόν υγρόν ha  προ· 
φύλαξιν ζαλητίραν ·

ΣΤΓΜΜΙ · W  ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΝ.
ΣΤΟΙΧΑ'Σ. Δόνδρον ώς το̂  Μαστι^όδαδρον, κοινώς 

η Λαβάνδχ, ̂ άμφότίρα γνωριζόμινχ^μι το Χτοιχάς ονο· 
μα παρά των Βοτανικών * αναι δβ κατά τον Aivveuov 
πόντο αδών, καί ολαι χρησιμεύουν α ς  την Ιατρικήν * 
στοιχάς 'Αραβική, οτοιχας κίτρινη, ζαι άλλοι· Ίδ$ 
ΛΑΒΑ'ΝΔΑ.

ΣΤΟΚΦΐ'ΣΙ, Τβντονιζη λόξ ις ,ο τ ιStock, ή πότρα, Fi- 
sch δ* το ο\άρι, ήτοι ο-^άρι ξηραμόνον ας  rtir πότρα», 
χρώματος στακτηρη μ» υπόλ$υχον κοιλίαν, μακρύ % ως 
δύω πόδας * αδος καί αυτό τη Βακαλάου τριών βιδών 
στρογγυλόν, μακρύ, ζαι κοντόν, το οποίον ζαι Κορτ· 
σαάρον λόγβται·

Οι ’Ολλανδοί ζάμνπν ριόγα όμποριον ας αυτό το ο- 
-\.άρι, και γράςοντες αυτό Scockvis, τό ότοιμολογπν *Ραβ~ 
δό\αρον, οτι ξηρόν ώς ράβδος * 3λα τά  καραβιά των *· 
χην άρζιτην ποσότητα διά την χρα αν των, Τδι πλατύ· 
τιρον ΟΝΙ'ΣΚΟΣ.

ΕΤΟΡΙβ'ΝΙ ( Sturgeon) τό Μιρσινι, ό\άριμόγατης 
θαλάσσης άνατρόχον ας της ποταμός * οχα  δ* μακρύ 
τό πρόσωπο?, ιν$ααν την χοιλιαν, καί χρώμα χνανφ-
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h ; * πολλοί νόμιζαν on auto είναι 6 Σίλαρος των πα
λαιών ·

"Ολο/ οϊ πλευστοί ποταμοί εχασι στοριωνια, τα ο* 
ττο7«  μεγάλωναν y χαί χορόραιναν υπέρβόλιζα y καί μ  ό- 
λον τούτο ΤΟ χρεαςτων that εξαίρετο» &αν φ αγ ί, χα' 
νωπόν y χαί αλατισμένο» * ο Ενρινος Πόντος Δα να* 
β ις , χα? ο πορ&μός της Κωνσταντιναπόλεως εχαν αέρι- 
χα , άλλ* ο Ρα ( Βολ^Λς ) , χα/ οί άλλοι ποταμοί της 
Ϋωτσιας εχαν πολύ πλήθος , χα/' aVo τα ωάτων yU 
νέτοι το γνωστόν χαβ ιάρ ι, χαί ή αλατισμένη y χαί ξη
ραμένο ράχητων το Ζηριχι.

’Ο ψαρεύεται εις εχείνας τας ποτά μας παρά των εν
τοπίων ατω * σηίναν πίλους χατά σειράν εις
πολλά τρίγωνα χατά το σ^ημα τα 3 , χαί όταν το ο- 
■\,άρι άναβαίνρ άπο το μέρος της θαλάσσης iμπλε νέ
τοι εις μίαν άπο τάς y ώνιας τα τοιατα φραγμα y χαί 
όιά το μεγε&ός τα συν&λιβόμενον Ζεν η μπορεί νά' οπι· 
σ^οδρομντγ, οί Ζε άλιεις το φόνευαν τότε με χαμάχια> 
χαί το εκβάλλουν y αλατίζουν το χρεας9 χαί ωφελανται 
περισσότερόν άπο το χαβιάρι του ·

ΣΤΟ'ΦΑΙ, τάφυσοόφαντα. ’Ι^'ΧΡΥΣΟΤ "ΦΑΝΤΟΝ.
ΣΤΡΑ'ΤΖΑ y 'Ιταλιστι τά σχύβαλα των μετάξι ων,

W  μ ε τ α ε ο ς κ ϊ 'βαλον  ·
ΣΤΤΠΠΕΓΟΝ, το σχύβαλον του χαννάβεως, χαί 

λιναριού, το οποίο» χρησιμεύει εις μερικά πράγματα 
Ζιά στυππωμα t ήτοι επίφρaypa  τα στόματός αγγείων^ 
αλλά το περισσότερον Ζιά χηρωμα ( χαλαφάτισμα) ή
τοι πίσσωμα των χαραβίων, χαί εί  ̂ το γέμισμα χα
ρισμάτων y " χαί μεγάλων προσχεφαλαιων* φανερόν λοι
πόν είναι on  τό άπαλωτερον, χαί χα^αρωτερον y είναι 
χαί χαλότερον ·

ΣΤΤ'ΡΑα y χόμμι ρητινφΖες ,  χα/ εύωΖες προϊόν της 
Αραβίας, χαί Συρίας9 είναι Ζε τριών ει'Ζων, Κόχχινος, 
Καλαμίτης y χαί 'Υγρός.   ̂  ̂ ^

 ̂ Ο Κόχχινος ονομάζεται χαί ’IαΖαϊχον δομία^ια^ χαί 
είναι ρητίνη άποστάζασα Ζιά της εντομής άπο ZivZpcv 
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μεσαία μεγέθους , όμοιάζοντος πολύ με την χυδ&ί /λ;» ,
ομο>ς /tmporepa τα φύλλα , και καρποφορεί βάλα-

toy έλαιωΐη με οσμήν άπαράλλαχτον τα Στνραχος * τα
ανζτντα lev Ιιαφερχν από της χρνσομηλέας.

Το κόμμι thto ltd vd ρναι καλής παότητος πρέπει
να ΙιαλεχΖρ εις κομμάτια , χοχχινον , απαλόν, παχύ ,
καί με εύα ΐίαν, Ιιοτι το πώλουμενον εις βώλους καί
■\ωμας, ζα&ως καί εις χοήν, είναι νο&ενμενον με πολ-
λα ετερογεν», και οχι κα&αρος στυραξ,

'Ο Καλαμίτης ωνομάσΒη ατω Ιιοτι χατ άρχάς επω-
λείτο μέσα εις χαλάμους * είναι Ιέ συν&εσις στνραχος,
χαί Ιιαφόρων άλλων εξαίρετων αρωμάτων, χαί τώρα
πωλείται εις χομματια κοκκινωπά, γεμάτα από λενχά / ϋ. ι / » ν * *οαχρνα , άλλο τε συ μ μικτά , α/<λο τε ύε μονον σχεπα-
σμένα με ύλην χοχχίνην, μεσαίας στερεότατος, εύωΐη, 
χαί σχείόν όμοιχζοντα χατα τάτο το μαύρον Εάλσαμον 
τν,ς ΤΙερύς * πρέπει νά εχλεχ^η εις χαλον Ιάχρυ, ξη
ρόν , χαί μη πικρόν.

'Ο υγρός είναι είοος πεε,οικμενης ρητίνης, σταχτηράς , 
χαί συνθέτου άπο άληδή στυρμκα, ύγράν π ίσσαν , ε- 
λαιον, χαι κρασί, χτυπημένα με το νερόν ltd  νά συ- 
νένωσην, χαί πήξαν, ως άλειφή' οι φαρμακοποιοί τον 
όνομαζτ&ν ενίοτε Σ τ  α χ τ  ο ν Ι ί ευωνυμίαν ·

Πρεπει χαί έτος νά εχλεχ&ιί χρώματος σταχτηροΰ, 
μέ εύωΐίαν Σ τυ  ρ α χ ό ς ,  χαλά πηγμένος, καθαρός, 
χαί άβρεχτος, γ νησί ως άπο την ΌλλάνΙαν » την ’Ασίαν 
ltd  της Σμύρνης, ο&εν έχβαίνουν έτν,σίως περί τάς Ιυω 
χιλιά ΐας όχαόας ,

Φυλάττετat εις χάΐισχας βαλλωντας νερον επάνω τα, 
χαί άλλάσσωντάς το άπο καιρόν εις καιρόν, χαί χρη
σιμεύει εις την συν&εσιν άλειφής άπόΐείειγμενως έπω- 
φελεστάτης, εις την οΐοντοκάκην, χαι γάγγραιναν ·

'Ο Στυρχξ,  χαί το Σίλφιον με την προσ&ηχην Μό
σχου Ξιβή&&, χαί νΑμβρας σνν&ετνσιν έξαίρετον Μο- 
σχο$υμ ιαμα , χρήσιμον Ιιά τάς Εκχλησιας των Χρι
στιανών ·

Το
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To Π α ρ δ ε ν  ι χ ό  v Γ ά λ a ,  ̂  κοσμητικόν επιδυμητόν 
$ίς τας γυναίκας σννδετεται μ* ατάραχα, xatt σιλφιον 
λυμένα εις οινόπνευμα * πρεπει όμως να γναι χάκιιινον, 
χαλαρόν, ευώδες,^κα/ m μνρίζρ παντελώς από οι
νόπνευμα ha να p a t χαλάν ·

ΣΤϊ 'Ή Σ, ΣΤΪΠΤΗΡΙ'Α , Λ ;  ορυχτΖ άλατος ευ- 
ρισκομενου μεταξύ εις χώμα λευχοκόχκινον, aVo το ό> 
jto/cp χαθβρ/̂ δΤΛ/ πλυνάμενον' το δε vtpov λαμβάνει 
αλμυρότητα πλησιάζασαν με την άλμην * επειτα βράζε
ται xat πηγνυται, ««θ’»? το νιτρον με την εξάτμησιν, 

Διά τον στενωτατον σύνδεσμον των στοιχείων, των 
συνδετόντων την στυπτηρίαν προσχολλα και βατ τα 'δυ
νατά ο,τι ε μπάσει εις αυτήν* h a  τ5το ή χυριωτερατης 
χρησις είναι εις τάς βαφάς, τάς οποίας σύνδεα , και 
διακατέχει εις το βαφάμενον π  pay μα ζωηράς , κιθά
ρας , χαι άνε£ιτήλνς * χωρίς τής στάσεως το χαρτί ύίΡ 
εβαστού σε το μελάνι, xat ο αήρ ήδελεν εξτλει-\γ, ή 
χάν άμανρωσρ τα χρώματα εις τά βαμμένα ραχα * α- 
ποδίδομεν λοιπόν τα αποτελέσματα ταυτα τής στάσεως 
εις την στυπτικήν της ποιότητα · Ίδε ΘΕ/ΑΤΡΟΝ τής 
ΦΎ'ΣΕΩ,Χ. Τόμ. Τ'.

Ώεντε είναι τά χυριωτερα τής στάσεως είδη, τής'Ρώ
μης y ή Παλαιοπόλεως ( Civita-Vecchia ) τής Αγγλίας, 
μ όποια καί βραχώδης de Roche, και λ,ευχή, χαι κρυ
σταλλώδης λήγεται * τής Γαλλίας κατά το Αεόδιον * τής 
Μιχράς Ασίας,  χαι τής Σνηχιας,

ϊϊροχρινεται από όλα τά ρηδεντα ή στυ-^ις τής Ρώ
μης , ή όποια είναι κοκκινωπή από τό τ οίκτον χώμα,  
εις τό όποιον ευρίσχεται 6 μ ίλλ ια  προς τό Βοριανατο- 
λ/χορ τής Ώαλαιοπόλεως, πλησίον τής Κ ωμής Τ άλφας ̂  
αλλά διαφανής, καί όξυνοστυπτιχή εις την γευσιν* τά 
κομμάτια κατά τό μεγεδός είναι διάφορα , ήτοι από τή 
χαρυδίου, εως τής πυγμής,  ήτοι γράδου , πετραι σκλη- 
ρα ι, πολλά βαρειαι, ευδρανστοι, χαι αποτελάσαι κά
νη· λευκήν, xat άργυράχροον»

Χρησιμεύει εις την ’Ιατρικήν ως χαυτηριαχή, και στυ-
πτι-
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5ττιχό, mpir<rors(ior εις τός χρνσοχόκς, καί ακόμη πο
λύ περισσότερον εις τούς βαφείς * άλλ' οί ό^,αρενοντες 
τός Βακαλάνς εις την Νεαν Γίτ δαπανωσιν ασύγκριτος 
sτολν περισσντίρα» από όλνς η ς  ρηδόντας διά το ξή- 
ραμα τ» o>j,ap/ot/ ι/ς τοτ τόπον. ’Ιδ*' #̂ρ/' m w  τμ 
Jlfp/a^w/r τ» ΛΑΒα'ΤΟΤ ·

*Η στυ-\.ις καθαρίζει τα. υγρά π οτά , χ ιά  τά δια* 
η ρ « .

τα γνωρίσγς τόν στυ-^ιν της Ρώμης από τάο 
λοιπάς, εχεις σημείο» αναμφίβολον, τό νά σπάσρ^ το 
κομμάτι, χαι τα $ται ομοίως sorcoSev, χα$ως χαί εξω- 
$6? κοκκινωπό * δ/οτι ο/ νο^ευοντες τάς λοιπάς μόνον 
τό όξω ημποράν νά βά·\»ν, χα ί όχι ποτό τό όσω * λ/·* 
^rrai » ανη} χαί Alun dela Roche «τοι Σ τ ν ^ ι ς  τ» 
Βράχον .

' Α γ γ λ ι κ ό ·  *Ε πεται μετά την *Ρωμαϊχόν, η 'Ay* 
γλιχ χ Στν ,̂/ς a era εις μεγάλα, χομμάτια χαλαρά, χαί 
διαφανή, 6>ς το κρύσταλλον , χαί αυτά that τά χολή* 
τέρα* τά  δ* νπομελανα, χαί χά&νγρα, χαί μιχρά κα
τώτερα ·

Γ α λ λ ι κ ό  · Ή στν\ις αντη εχει τόν όμοίαν ποιό
τητα μ ι την 'Αγγλικόν, πλόν ότι αυτό είναι παχύτε
ρα ,  ο&ίΡ χαί χατωτερα·

' Α σ ι α τ ι κ ό - Καί αυτή εχει όλα τά  προτερήματα 
των ειρημενων* αγοράζεται χατ έτος από ενα μονοπα- 
λητόν, κάτοικον της Tapx/ας * χαί κατά τό εις χάρος 
τον φερμάνι μόνος αυτός, χαί όσοι λάβουν από αυτόν 
έγγραφον άδειαν όμπορονν νά παλόσυν · Γίνεται αρ«τ» 
ποσοτης, όιοτι αφ « οιαρχεσει οι ολας τας χρείας της 
Ε'πιχρατείας, περισσεύει νά πωλη&ην xai δια την Ευ
ρώπην υπέρ τά 6,οοο καντάρια ετήσιας .

Σ ν η χ ι χ ό  · Καί αυτό ηστυ\ ις δόν διαφέρει από τό» 
Α γγλικόν , καί χρησιμεύει εις τά αυτά ·

'Εχτός των ρη&ε'ντων πόντε είδαν της κυρίως λέγο
μενης Στοπτηρίας οι Φαρμακοποιοί μεταχειρίζονται, xai 
ονομαζυν αλλα πεντε τα έξης ·

Σ τν·

Σ Τ,
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gpγαλεία ο·/δ»ρα χρήσιμα δ/’ δλ»ς τ«<; βαναυσας , λατο- 
μ«ς, χα/' πλήθος άλλων τεχνών· Κατασκευάζονται δ« 
καί εις διάφορα είόη τα μέρη, (ue τα όποια χτυπάν κα
τά την χρήσιν των τεχνιτών, «το/ στρογγυλά, και ε
πίπεδα οι ο «τους β·ρί/ρ«λατ«/ρ , με μί αν,  « και πολ- 
λας άχίόας δ/ 0<τον$ σχάπτουν μάρμαρα στενά, πλα 
τέα,  χ· τ . λ.

Ε/’ς τα μ/χρα βαναυσπργήματα, χαί τεχνας κινείται 
τό σφυρί ον με τό χ έρ ι* s/ς δβ' τα μεγάλα, κα&ως εις 
τα μεταλλεία τά <τ/δ»ρ» « βαρεία σφυρά κινείται από 
τό νερόν δ/α μηχανιχά τροχά·

Τας ξύλινος σφυράς όνοξχάζομεν Κο π ά ν α ς ,  χα&ως 
είναι διαφόρων μυλών δ/α τχρ Πορ/τ/δα s/ς τα' pspo- 
τριβεία, και άλλας τοιαύτας μηχανάς, ομοίως και δ/α 
νά χτυπώ μεν ξυλίνους πάλους ·

ΣΦΥΡΗΛΑΣΙΑ ονομάζεται τό ΰάλευμα των μετάλ* 
λων με το σφυριον, και σφυρήλατα τα μέταλλα, οσα 
χτυπώ μένα εκτείνονται χωρίς νά σπάννν * καί αυτό εί
ναι μ ία  άπό τάς ιόιοτητας των μετάλλων, at οποί at 
δ/αχρ/par αυτα' άπό τα ήμιμέταλλα υστερέμενα αυτής 
τής ιόιοτητος·

ΣΧΟΓΝΟΣ, τό Σάζι Τυρκικωτερον, φυτόν βλαστά- 
νον εις ταζ λίμνας, και ποταμός, καί ελη,  καί γενι
κώς εις τοπους χα&υγρνς* είναι δί κατά τάς Βοτανι
κός ι 8 ε/όων μικρά, καί μεγάλα , καί χρησιμεύει Ιιά 
σκευή όιάφορα πλεκτά, ως ^ιά^ας,  σπυριόας, καί τά 
παρόμοια·

Εις την Αίγυπτον περί τάς όχ&ας τά Νείλου, των 
όιορυγων, καί λιμνών αυτά γίνονται σχοίνοι εξαίρετοι, 
καί μ ί  τό άχορόν των, ήτοι τον καυλόν των πλέκονται 
με ύφάόι άπό καννάβι, καί τό στημόνι σχοίνον \ιά§οι 
ωραίοι, μεγάλοι, καί εις χρώματα διάφορα, καί πω- 
λχνται δ/, όλην την Τνρχίαν εις στρωσιμον των θαλά
μων,  κοιτωνών, καί προ&αλάμων των οικιών·

Από αυτόν πλέκονται σπορίτες, ήτοι ζ ιμ β ίλ ια , ΤΑ 
οποία καί με πραγματείας στελλόμενα, καί ahta  εις

την

2?r
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rnv Tπρχίαν, πωλόνται προς χρήσιν κλΙ των πραγμα
τ ε υ τ ώ  διά τάς πραγματείας των^ xat των οικιακών δό
λων διά τα ό\ωνίσματάτων* εη  δβ σχεύη άς χαλά” 
$ια ,  ̂ χωδωνίδια, χαί παρόμοια*

Των άλλων μερών οι σχοΐνοι γίνονται χονδρότεροι, 
χαί από αυτός γίνονται at χοιναί ^ιά$οι διά στρώμα
τα των πτωχων, xat υποστρώματα εις τά  ζαράβια* 
όταν φορτώνουν πραγματείας χυτάς , ως σιτάρια, χαι 
άλλα γεννίαατα , χαι σταφίδας* „ Ύ η 

Το χάλα μ ι τύτων, ίτσ/ ο ίΦ/ος σχόίνος είναι εύχρη
στος χαι εις τχς βαρελλοποιύς , χαι χαδοποιός διά νά 
τόν βάλλπν μεταξύ εις τάς δόγας, επειδή ύγραιρόμενος 
δεν σήπεται, αλλά χονδρύνωντας εμποδίζει το τρεξιμον 
τχ αγγείου*

Έ χ ο ι ν ο ς  ε υ ώδ η ς ,  είδος σχοίνου με αρωματικήν 
οσμήν βλαστάνων εις την Εύδαίμονα ’Αραβίαν , χαί άλ
λα  *Ασιατιχά μόρο* το άν&ος είναι σπάνιον χαί ζητεί
ται πολύ διά την σύν9εσιν της &ηρ ιαχής , δ3·εν οι Φαρ
μακοποιοί μεταχειρίζονται πολλάχις τό καλάμι αντί 
τη άν&πς* Λήγεται δε 2 y o i v j e ν$η*

Το χόρτον τούτο ύ-^ολωνει εως ενα πόδα, at ρίζα ι 
τη είναι με χόμβπς πολλάς, τα φύλλα τη ως τη χρι- 
Saptx , τα άν&ητχ μικρά , χαί χοχχινα, χαί τη όλου 
ή γεύσις νόστιμη, &ερμη, χαί αρωματικό, καυστική* 

Τό άν&οςτΗ διά νά ρναι χαλόν πρήπει νά μ α ι χόχ- 
χινον εις τό βά&ος τη χάλυχος, χαί νωπόν όσον δυνα
τόν, τό δε καλάμι ξαν&όν, όλάχαιρον, χαί αρωματι
κόν* Juncus odoratus Λατινιστί λήγεται*

Έχο ι  ν ο ς ,  ή 2 χ ι ν ο ς ,  από τη σχ ίζω  τό Μαστι- 
χόδενδρον, οτι σχ ίζεται δια νά στάξρ » Μαστίχη* ’Ιδί 
ΜΑ2ΤΓΧΗ.

ΧΧΟΙΝί'ΟΝ, ότι χατ άρχάς από σχοινον εχλωσ&η, 
τάρα δε είναι σύνθετον άπο πολλά χανναβίσια νήμα
τα περιχλωσμενα εις εν* τό πολύ -^λόν ονομάζεται 
ράμμα, διότι χρησιμεύει διά ρά^ιμον, τό δε πολλά 
χονδρόν χαμηλός* ΙΑεσαια μεταξύ τύτων εις διαφόρους
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διαμίτρονς γίνονται τά  σχοινιά  περί των οποίων ο 
λόγος .

Πολυειδης th a t  * ^ρίσνς των σχοινιών εις τάς άν· 
θρωπίνπς εργασ ίας , χαί χωρίς να τας αρ ιθμήσω , άρ- 
κει ναι προσμ ίσω  οτι χρησίμευαν διά δεσιμον, σφ ίγξι· 
μον , άποσυρμα, κρέμασμα, χαί τά τοιαυτα * άλλα τα' 
περισσότερα εζοοευονται εις χρήσιν των χαραβίων, χαί 
άλλα  εις σύνδεσμον των πραγματειών μ έσα  εις τάς 
βά λλα ς , χαί κ ιβώ τια·

A/a/parra/ τα  σχοινιά εις π ισσω μένα , χαί */$ ά π ισ -  
σω τα , τα πρώτα χρησίμευαν χυριως h a  ΤΑ XApdSjAy 
fπΊ/ο» » π ίτ τ α  τα φνλαττΗ αττο τη να βραχπρ wdt/ς, 
χαί ρλ σαπήν* τα  άπ ίσσω τα  δε εις τα' λοιπά έργα .

,,0<τοΐ’ τα σχο ιν ί a  είναι μετριως κλωσμένα, ήτοι μήτε 
πολύ , δ/οτ/ σπάνουν, /««τ* ολ ίγον , δ/οτ/ κόπτονται, 
crra ατταλά, ομαλά, χα ί ισ ο π α χ ή , νέας χατασχευής 
χα ί φυλαγμένα από  σή·\ιν, άλλο τόσον uvau χαλά ·

Ε/ς t»V Κωνσταντίνου πολιν χλοάζουν μερικά , άλλ* ί  
δ/ά την άτεχνίαν, ή δ/α t»V αχρειότατα τη χαννάβεως 
δεν είναι τόσον χαλά, oicrre ε ιμεθα  αναγκασμένοι νά 
τά  μεταφίρωμεν από την ‘Ρω σσ ια ν , όπου χ α ί το καν· 
ν ά β ι, χαί » τεχνη  ̂υπέρτερήν . Είναι όλα τυλιγμένα χυ· 
χλιχως χατά διαφόρυς δ ιαμ ίτρας , χαί πωλήνται με τό 
καντάρι * ττολλά εκχομιζονται χα ί εξω η  Ήλλησπόντν 
δ/α το 'Αρχιπέλαγος, άφ ου αναπληρωθούν α ί χρέιαι 
της Βασιλεύουσας, ή όταν ήναι εις 'Ρωσσικόν καράβ ι, 
χα ί ό ‘Ρωσσος έμπορος ζητησρ την εξοδον δ/ά Βαβνλ/χ» 
διατάγματος χατά τάς σννθήχας ·

Γίνονται σχοινία  χα ί από τρ ίχας αίγων π λεκ τά , ή 
χλωστά , τάς όποιας όνομάζομεν τριχιάς εις την ‘Ελλά
δα, χα ί ’’Ηπειρον·

Γίνονται χα ί από την εσωτίραν επιδερμίδα της φιλ· 
λύραςt κλωσμένα, χα ί τά  γετα^ειρί^ονται οι αράδες, 
χαί #/$ δέματα βαλλω ν, ως ευθυνωτερα,

2 χοινόπλεγμα, η σχοινοπλοχον τό Γαϊτάνι γινόβΛ· 
νον από χρυσόν, άργυρον, μετάξι, λινάρι, βαμβάκι, 

Tom. II. ι8  χαί



χαί μ α λ λ ί, μ* το πλέξιμο* στρογγυλό*, καί μακρύ, 
καί χρήσιμον εις δεσίματα διάφορα, χαί διά τας ωας 
των ενδυμάτων, χαί άλλων επίπλων, χαι δια τάς συρ- 
ραφάς μερικών .

Τα' τοιαύτα σχοινοπλίγματα είναι εις μεγάλεν χρε- 
σιν εις την Τουρκίαν μαλιστα τά ρετα^ωτά, χαί τα’ 
μάλλινα διά τας ρε&εισας των ίματιών ωας, αλλά χα- 
λγ τυχρ ολα πλέκονται παρά των κατοίκων , χαι μά- 
λίστα των 'Εβραίων * βάφονται εις διάφορα χρώματα 
δ/α νά προσάρμοσαν με το χνριωτερον του ενδύματος 
χρώμα, αν γναι πολνχροον. Αυτά όμως γίνονται α* 
π λ α ,  ετοι μονοχροα, εκτύς σπανίων τινων εις τεν Θεσ* 
σαλ ίαν , χα ί τά περί αυτήν, οπ» χαί ποικίλα σχοινά* 
πλέγματα γίνονται, χαί μεταχειρίζονται- 

Τα χρυσά, χαί αργυρά πλέκονται με τοιαυτα σύρ
ματα ,  χαί τά μεταχειρίζονται at γυναίκες, χαί διά 
βαρέα οικιακά έπ ιπλα , ήτοι χρυσοϋφαντα»

Μάλλινα πλέκονται εις την Μοισίαν, χαί τάς Bot/λ* 
yapt ας, χαί δαπανάται πλιίΒ-ος πολύ εις τάς χάππας, 
ώστε ε Κωνσταντίνου πόλις αποτελεί μεγάλεν δαπάνεν 
αυτών, χαί ολαχαιρα φορτία μεταφίρονται πώλου μένα 
με το κομμάτι ·

2 7 4  T A

ΤΓαβΓΝΙ, ’Ιταλογαλλιστί, Χάρες Τουρκιστί, καί 
Μεταξωτόν Κυματερον ας όνομασ&ρ άπο εμάς · Ίδί ΜΕ
ΤΑΞΩΤΑ'.

ΤΑΙΝΊΑ, » κοινώς κορδίλλα άπο τη ’Ιταλικού * ύ
φασμα λεπτόν, χαι στενόν άπο μετάξι, χαί νάμα, 
βαμβακερήν, λινόν, χαί μάλλινον.

Χρησιμεύουν at ταινίαι εις διάφορα είδε στολισμών 
γυναικείων, χαί οιχιαχων επίπλων, καί ολαι φέρονται 
εις τεν Τιιρκίαν διά τες Γερμανίας, χαί 'Ενιτίας*

Το πλάτος των διαχρινεται άπο τάς επιγεγραμμενους
εις



την Γερμανίαν κατώτερα · Bάφονται ερυθρά (  άλικα )  ha  
η ς  βλευθερας, zees nuavoxoxxtva h i  η ς  ύπτηόυς · Ίδέ
ρ ’ο τ τ χ ο ν .

ΣΑΓΊΑ'ΚΙΑ ονομάζονται κοινώς at παρά των Ευρω- 
ποιων κατ'άηίφρασιν Perpetuanenes ( παντοτειναι ) υ
φάσματα μάλλινα όλιγοχαιρινα x ari rip hipxeiap, h i 
re upau απλώς ύφασμενα, xat βαμμίνα μ} χίτρινον , η 
αλλορ ανοιχτόν χρώμα, η  ̂Ast/xoV, xat τύπωμάνον
μ  6 xv as a ( χαλάζ ια ) διάφορα άνθη h i  προσχίφαλα ε
π ί n r * ,  $ κομμάτια So, χαί 40 πηχών χρησιμευορτα 
h  επιστρώματα ̂  n xat a n t  ταπήτων·

To πανιτων up at φλοχ, rpat^c;, xat χωρίς v i  εμ~ 
βγ εις rb νεροτριβειον * πωλάνται hs εΰθυνα y xat υπό- 
xstprat η ς  rip βότριό’α * ολβ s i pat spy a Γερμανών, xat 
s κείθε v μεταχομίζοηαι μετρtat ποσότητες.

ΣΑΓΑ'ΚΙΑ . °Ύφασμα της Ήπιίρ* . ϊδι' 'ΡΟΤ~ΧΟΝ.
ΣΑΓΡΙ', Chagrin. Ί&' ΛΕΠΙΩΤΗ' Βϊ'ΡΣΑ.
ΣΑ'ΓΟΝ, Sagon. Είδος άλευρα προϊόντος από rb ά- 

λευρόδενδρον, το όποιον Χαγά ονομάζεται παρά rap 'Ινΰων 
αυτοχθόνων y xat των Ευρωπαίων ·

Ή προβλεπτική φυσις h a  να θρε^Ρ τ°ός κατοίκους 
των Νόσων Μολόχων εΰειξεν αυτό το ξυλον f επηόη r i  
ρύζια Ιόν γίνονται y xat από αυτό κατασκευάζουν άρτον 
θρεπτικόν y  xat ευπεπτον.

To άλευρόόενόρον n r o  e l pat από το γέρος των Φοινί
κων y αυζανη χωρίς χλόνους 9 xat εις την κορυφήν άνα- 
βλαστανει φύλλα μέγ ιστα , όσον τό οφς τη , πλατέα y 
xat με φλας άχάνθας εις r i  πλάγια ης σχήμα πτε
ρών* ζρ περί τά τριάκοντα ετη , xat περί τα τέλη μό
νον άπαξ καρποφορεί επιβλαστάνον κατά κορυφήν χλό- 
νονy ως ελαφοχερατονy xat εις τα άκρα runt γίνεται η 
βάλανός του* χοντραίνει οσον να τό αγχαλιάσρ άνθρω
πος,  και εις την ρίζαν χάμνει θάμνους μό τριβόλας ό- 
ζυτάτας, οί όποιοι τό φυλάττουν από την βλάβην των 
χοίρων 9 οί περ τό επιθυμάν , και χάμναν τα Ιυνατάτων 
να ημπορεσουν v i  φάγουν από αυτό*

192 S  A.
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vOtop τά  φύλλα του φανπν τρόπον τ*νά αλευρωμένα« 

ttpat σημείον, βτ# χα/' νδ ξυλορτον είναι εις χα/poV ία  
>-eVj» αλ?νρ/, xaJ οι Ίιδοί χόπτ,οντες το από την ρ ίζαν 9 
όμοιας δδ χα/ χατα pewxoc etc δ/acopa peep» το σ χ ίζ υ ν . 
ζνονρ ολορ το ξίΛΟΡτοΟ) το οποίο* isp&i απάλορ* xat 
pee όλ ίγας tv α ς , ;μ/ίβοί iepor, χ α ιτ ό  συνάζνν εις σχυ- 
φον μ ε γ α ,  το μ εταγγίζουν , το αφήνουν χαι χαταστα- 

μβ προΰ-οχνιρ το pspop y cvpacovp τϊιρ 
ύπ όσ τα σ ίν , την διαπεροϋν από σ 'η α ν , κα ί το π ίπ τον  
από  αυτόν είναι το Ταγόν , το' οποίον νωπόν uva t ε· 
^αιρετόν φαγί > χορταστιχόν, S-ps^rexoi, χα/' στομαχ ι
κόν y και τό τρώγουν με ζωμόν ο\αρία βρασμένου εως 
να λ ν σ ρ .

Διοί χβί φολα^θρ το «-ψ"/'0’-" f/ς πέτρινα προπλάσ
ματα  , χαί γίνονται ά ζ υ μ α , λδοχα, τετράγωνα 9 όνος 
δάχτυλά παχύς  9 αλλά ζ*ιρά, οίς άρτος $/Vt/po$, χα/' ο** 
^/ τόσον χαλάς γευσεως,

Τό σιτιζόμενον αν ξηρανδρ σπυρωτόν αλεύρι είναι χα- 
λήτερον από τό ε\ημ(νον9 κ α ί αποτελεί εις εκείνα τά  
peep» μεγα  όμπόριον από  Νάσον εις N»ow, τ^ όποιον ε- 
τρύγων οι 'Ολλανδοί.

Εις την Ευρώπην μβταχομίζυν τον χαρπόν αυτά του 
δένδρου, xat τόν τρώγουν βρασρίνον pee' ζωμϊ κρέατος 9 
ως τόν φάρον. Εις δδ τάς 'Ινδίας με τά  τρυφβρά φυλ
λωτόν χάμνχν ενδύματα, χα* με τά μεγάλα9 και γε
ν ομε να σκέπαζαν τάς οικίας , καί ύποστρωναν τά πλοιά
ριά των. 'Από τά τεσσαρά τα είδη χαλήτερον είναι τό λε
γόμενον Αάζι Τουνι.

ΣΑΚΚί'ΟΝ, Tapχ ισ τ ί Τ ζαβ ά λ ι, ύφασμα μαχρυ , δ/* 
πλωμενον εις δυω , και ραμμίνον από τάς δυω άχρας9 
χρήσιμον εις τάς εμπόρους να βάλλουν ( ο$εν χαι γε
μ ίζομε νον Βάλλαν ονομάζομεν )  διαφόρους πραγματείας , 
ως μ α λ λ ί a , βαμβάχ ια9 β ιζά ρ ια  ,  σ ιτάρ ια , χ· τ. λ .

Το' δ/ ύφασμα τντο είναι η από  τρίχας αίγός κρου
στόν δι ολα τ ά λ λ α , χα/' αρα/oV δ/α μ α λ λ ί a , χα/ βαμ 
β ά κ ια * η από χανναβόπανον. Τοοτο φ/ρβτα* asro τ»?

Tom. II. ι 3 ’Ρ»<γ·
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P'ωσσίαν εις την Κωνσταντινούπολη * τά δε πρώτα υ- 
$ αίρονται εις τον τόπον*

Διά τό μέγα εμπορίαν της Τουρκίας εις απόστολόν 
πραγματειών απλών καί ασάλευτων, δαπανωνται πολ- 
λα σακκία εις όλους τής εμπορικός της λιμένας9 χα$ως 
είναι ευκολον να τό συμπεράνγ τινας άκήωντας χ ιλ ιά 
δας Κόλλας βαμβακιων 9 μαλλιών , καί λοιπών στελ
λομεν ων από Σμύρνην9 Σέρρας, Κωνσταντινήπολιν, καί 
τάς όμοιας · Σημειωτέον όμως οτι εις τάς διά ξηράς 
στελλομίνας πραγματείας, ως άπό^ Σερρών 9 μεταχειρί
ζονται σακκία τρίχινα πυκνά9 καί χωρόντα^ περί τάς 
6ο όχάδας βάρος, τα οποία καί Βαλλίδια υποκοριστι
κές (Ballot) λέγομεν. Εις δέ τάς διά &αλάσσ ης αραιά 9 
τρίχ ινα , « κανναβίσια, χωραντα υπέρ τάς ιοο οχαδας. 
τα οποία Κόλλαν όνομαζομεν * πολλόκις εκφράζομεν το 
περιίχον αντί του περιεχομένου 9 ex σαχκί σιτάρι 9 
καί τά παρόμοια·

ΣΑΚΚΟΤΓΛΛΑ, άχτι τ» Σαχχυλλ/οχ, ελάττωμα τής 
κοινός γλωσσης9 ή οποία αντί νάφυλάξρ τό απλόν Σάκ- 
χος δια τά ανωτέρω, συνετίζει τό ΰποχορυστικόν ( κα- 
$ως καί αλλα πολλά ) 9 καί αναγκαζόμενα νά αλλά- 
ζωμεν τύπον εδω. Είναι δε ή Σαχχίλλα, πάρα 9 ήτοι 
μικρόν σακκίον δ/α νά μετακομίσρ τινάς αργύρια 9 ή 
άλλα ολίγης ποσότητες πράγματα . καί γίνεται από 
το ιο/οχ ύφασμα 9 ως τα σακκία 9 η άλλο πανί 9 η και 
από δέρμα, το οποίον καί επέδωκε τό όνομα εις την 
Κυρ σαν καί παο Ευρωπαίόις, ^

Ούτως ονομάζεται καί η Σακκάλλα τS κόλπου 9 εις 
την οποίαν βάλλοντες αργύρια διά πρόχειρα έξοδά μας , 
την φέρομεν εις τον κόλπον * άλλ’αυτή είναι 9 ως επ ί 
τό πολύ 9 μεταξωτή 9 καί πλεχτή 9 πλέκόμενη εις τον 
τοπον από διπλήν κλωστήν μετάξης εις διάφορα σχή
ματα 9 καί χρώματα9 καί μεγέθη· Φέρονται από την 
Ευρώπην όλιγωταται9 καί σχεδόν είναι άζήτητοι9 διότι 
at εντόπιοι ύπερτερυν εις την ζωηρότητα 9 καί προσαρ
μογήν των χρωμάτων ·
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2  α χ χ ν λ λ α  λέγεται , κα ί απλώς ή σνν$ετως Κ a* 
π ν ο σ α χ κ ο ύ λ λ α ,  εις τη* όποιαν βάλλο ντε ς τόν κα
πνόν τής Νικοτιανής, τόν μετακομ ίζουν επιχόλπιον προς 
χρήσ/νμας όπη εύρε^τωμεν» Αυτά ράπτεται από διάφο- 
ρα υφαντά y «ος π α ν ί a , ρούχα , μ?τ«|ατ<χ, και κυρίως 
σαλιχά της Ά®ρ«ης, χα<' τλ προτιμότερα άπο τά  τής 
I τ*>ρ οπαωρ it χρηης tocop iirm fycrtp κ ς  του*
τ»ς τ»ς τρυφής τάς χρονχς, ωστε^οί ράπτα ι χόπτουa it 
ύλάχαίρα , χα ί καινούρια σάλ ια  τής 'Ινδίας h a  νά χά· 
UMV Σ αζκύλλας , τύς οποίας Σαχκαλλορράπτας ( Κεσετ- 
ςηδίς)  άς όνομάσωμεν, χ«< τοίατοι εις τόν Κωνσταντί- 
νάπολιν th a t άρχετοί πωλαντες αύτάς χαι κατά μ ία ν 
διά τούς π ολ ίτα ς , χαι μβ τη* δεκάδα h a  τά  εξο* μ ί -  
ρη, χλ/ περισσότερον W  τηχ Δαχίαν. Η τιμητών 
συνίστατα ι εις την ποιότητα τα υφάσματος, asro το ο* 
ποιον γίνονται προστ&ρμίνχς χαι της τα χρυσά > η «ρ- 
γυρα συριτια  των ραφών, καί τα ραπτικά» Εις ταυ τα  
συνίστατα ι άναλόγως χαι η χαλΛίβ^χηταχ ·

ΣΑΚΚΟΠΗ'ΡΑ, τ  ̂ Χαραρ/, χρήσιμον βις τάν οίκο- 
νομίαν h a  μετακομισιν επίπλων οικιακών , καί μάλι
στα των^ ιά ζηράς οδοιπόρων· *Ράπτβται άπο πυχνον 
τρίχινον ύφασμα, ως τά απλά σαχχία μεσαίου μβγε* 
&ας j χαί η καλητερα σκεπάζεται άπο τον πάτον εως 
την μίσην με βυρσαν αιγίδος ( Σαχτιάνι) και at κα· 
λήτεραι με 'Ρωστικόν σκύτος · ’Αμφότερα δί διά προ- 
φυλαξιν άπο τάς βροχάς * άλλαι είναι ολόκληροι σκε- 
πασμεναι ·

At μικρότεραι τούτων σχεδόν ήμίσειαι Ομοίως περί* 
σφιγμένοι με βυρσαν , ή σκύτος 7 και εχασαι εις το στο ; 
μιον δηλυχωματα , χλ/ χλ«δ<, χρησίμευαν διά τ ίμ ια  
πράγματα των οδοιπόρων , και των ταχυδρόμων. Ot I- 
τ αλογ άλλοι την όνομάζαν Β αλ ίζαν  ( Valise)  κα ί οι την 
Ρω σσίαν όδοιπορούντες Ύζαμεδάνι ·

Σ α κ κ ο π ή ρ α ν  ήμπορουμεν νά όνομάσωμεν χα ί τ& 
ακόμη μικρότερον, χα ί ομοίως ραμμενον, χα ί βυρσοσκε· 
παστόν σακαλλι με ιμάντα  ( λωρί )  εκατόρω^εν προσ*
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ραμμερον, χρήσιμον διά χρεμασμα * χαί την μεταχει- 
ρίζονται οί οδοιπόροι διά πρόχειρον μεταχόμισιν τη φοσ 
γητοΰ των, χαί οι χυνηγοί διά το κυνήγι των « ’Ονομάζε
ται δε T kjJx/ct/ T&u're».

ΣΑ'ΚΧΑΡΙ, aeVo τη Λατινική Saccharum, χαι' τβντο 
ίσως από τη ’Αραβικού Σιεχερ, αλλ’ gMwwxampep /*«' 
φαίνεται το Ζάχααι ^ on  χαι η γλυχύτης^άρ/ς ήμπορεί 
νά ονομανθρ , χαι τητο βχει πολλή» χατ επίτασιν · 
ΖΑ'ΧΑΡΙ ·
" ΣΑΛΕ'ΠΙ. Ίδε ΣΑΤΤ'ΡΙΟΝ.

ΣΑΛΓ, ύφασμα μάλλινον 4·ίλ®? διάφορων ειδών y από 
τα οποία εγχρίνέτοι το νψαινόμενον εις την * Αγκυρα» 
τϊς Γαλατίας y h o t τήν απευχήν των αίγείων τριχών #« 
κείνης τής Επαρχίας * ομοίως χαί εις την Βαρβαρίαν ύ- 
φαίνονται, Ίδε ΚΑΜΗΛΛΤΑ'.

ΣΑ'ΛΙ , χαι παρά των ’Ασιατικών Σ ιά λ ι , χαθως 
χατά πολιτογραφίαν συνετίζεται χαι παρολών των Εϋ· 
ρωπαίων y άπο τούς χριτιχωτερους των οποίων πολλοί 
νοαίζεtvtvy ότι το κοινώς τώρα γνωστόν εις ημάς ’Ι»δι- 
χον ΣΑ'ΛΙ, είναι το παρά των αρχαίων Σηρικών ύφασ
μα  y ίσως διότι συνεχεον την μετάςην με την λεπτότη
τ α ,  ιιο ί απαλότητα τη μαλλ ιού , από το οποίον ύφαί- 
νέτοι τό ΣΑ'ΛΙ y άμφότερα he ολίγο» ητον γνωστά εις 
εχείνχς, πλην πιθανότερο» νά ρναι τό ΣΑ'ΛΙ, διότι Χή
ρες ωνομάζοντο τά περί την Β&χαρία» έθνη, χαί όχι οί 
Xtvaty όπου ητον η μετάξη, » χατά πάντα άγνωστος 
εις τκς αρχαιότερες "Ελληνας * ημείς ήμπορήμεν χαί ret 
ΣΑ'ΛΙ να πολιτογραφήσαμε» , χαί τό Σηρικόν νά μετά* 
χειρισθωμεν εις τό υψηλότερο» .

Τα Χάλια τής Ινδίας ύφαίνονται από μαλλ ί άπα- 
λωτατον, εντόπιον , χαί ιδιαίτερον εκείνων των μερών t 
χαι είναι εργόχειρο» αξιόλογο», τη οποία ή κατασκευή · 
φαίνεται ότι δε» είναι δυνατόν νά μετατοπισθρ y χαί να 
οίχειοπαηθή εις άλλα μέρη* τό πλάτος αυτών είναι πε
ρ ί τής δύω πήχεις, χαί τό περισσότερον μήκος 6 χαί τ ,  
περί τά οποίου ίδ ί κατωτέρω ·

ΤΙε-
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S Λ.
ΪΙερί r i  τίλ» rός^παρελ&Ησης 'Eκατοντασηρίδος »ρχ/· 

0·?ν ι| πολυτελεία της ^ρ^σ^&ς, » m e/̂ ά; προσφυίστε- 
ρθί>, χαταχρήσβάςτωρ εις την Τουρκίαν, και είσετι κυ
ρίευα με επαυ'ζησιρ.

Ή Κωνσταντιρχπολις λαμβάνει πλη&ος πολύ h i  τη 
Βαχδατίου, χαί άφ η άποπληρωσρ τας πολλάς της h i  
την πολυτελείαν χρείας, στίλλει άρχετας ποσότητας εις 
•niv Δαχιαν, χαί δια χλε^βμπορίου εις όλην την Ευρά· 
πην, οπαν ή μανία των χυναικαρίων αντιπαρατάσσεται 
μ ϊ  τά" σκληρά εμπόδια των Βασιλέων · χαί το εμπόριον 
τητο εχaut πολλάς να εύτυχάσχν, χαί αλλπς eζημίω
νε , κατά την φυσιν τη χλε-^ίμπορίπ ( χοντραβάνδο) ·

Χρησις τωρ Χαλιών χίνεται είς χεφαλοδίσμια των 
Τάρχων, ζωνάρια όλων τωρ <'νδυομενων 'Ασιατικά, ήτοι 
μαχρα, σκεπάσματα ίίς  την κεφαλήν, χαί ίίς  τπς ωμπς 
των χυναιχων ( τούτο μόνον χρειάζεται η Ευρώπη) χαί 
ενδύματα των χυναιχων, χαί μεριχων $ηλυδριων άνδρων , 
εφαπλώματα των πλουσίων, χαί τελευτeuov χαπνοσα· 
χπλλαι. Κατάντησαν οι ευ9ρυπτότεροι χαί πολυτελέστε
ροι να χάμυν επιστρώματα, προσχεφάλαια, χαί παρα
πετάσματα από αυτά* άλλ’ οί τοιούτοι είναι σπάνιοι, 
χαί Σατράπαι άσωτοι·

Ε ίδη  δ β Χ α λ ί ων τ α ύ τ α ·
ι« Δορλϊίκι, τό μαχρυτερον από όλα , χωρίς χράσπε* 

δα, χαί κεφαλάρια ·
2» 'Pi£ai, χοντότιρον μ ϊ κράσπεδα ( χενάρια ) κατά 

πλάτος , χαί μήκος.
3. Τ ζάρι, με κεφαλάρια, χαί μονόχροον επίπεδον.
4· Kirp/δαρι, τδ όποιον χαί Σαμλϊς, μ ϊ  κράσπεδα, 

επίπεδον μονόχροον, χαί χωρίς κεφαλάρια.
5· Βο^τ^ας, τετράχωνον με διάφορα άν$η εις τας 

χωνί ας, και τό χεντρον μονόχρπν, « ανθηρόν.
Ταυ τα δε χίνονται χαί μ ικ τά , ήτοι μ ϊ  κεφαλάρια, 

καί επίπεδον ανθηρόν, χαί πολυειδως.
”Αν&η τάτων% Τα κεφαλάρια χίνονται εις τας δυω

αχρας
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αχρας εις εΤδος err άφυλες, » χοκχονάρας. Τα μ/χρα α/>- 
3 » «ζ  ολο* τδ eViVfWy *«« αυτά χρησίμευαν σχεδόν 
δι sρεύματα, βίς τα Αονλάχια, τα οποία χϊνονται χαί 
εις τύς Βοχτζάδες. Σδ/ρα/ νυκναί διαφόρων χρωμάτων, 

τα εξαοάχτυλα ( άλτιπαρμάχια ) αδ/ρα/' αραιότεροι, 
«το/ μιτα' τ«ρ cri/paV $ις ίσον απόδημα  av&n μ/χρα', 
χα/' πάλιν σειρά, λ? δ/ς τα ρ'δ̂ α̂ /α,̂  Σειςαί πλατείαι ̂  
χαί εις το μεταξύ περιπλοκάδες, β>$ δ/ς τα λεχομενα h a  
7sto Φερptafericty τα οποία πρότερον ετιμωντο πολύ , χα/' 
τώίρα εξεπεσαν. Όλολδοχα χυανά, » ερυθρά ̂ με χρά- 
σπεδα μόνα πανταχόδεν, τα' χίτφ/δαρ/α, w μδ χρα- 
«πτΐδα χατά τα αχρα το£ πλάτους, xat χεφαλάρια εις 
7Λ αχρα, βί$ τα Τ£αρ/α·

*Η άπαλοτγς, πυχνοτης, χα/' το επιτηδειότερον ύφασ
μα  των 'Σάλιων εις το χρω μάτια μ α , χα/ « τοιαδε, μ 
το/αδδ opf̂ /c τύ άχοραστά αποτελεί την τιμάν «#, Ε/ς 
δδ το χενιχδν πωλουνται παρά των φερόντων αυτά με 
τον φάχελλον, «το/ σύνδεσμον (  Βαρ^ατα? ) εχοντα πολ
λά  χομμάτια , καί © aVepaorx'c ερχαστηριάριος επιλο- 

ο μένος αυτόν απο το εν εις άλλο κομμάτι αποφασί
ζει περί τάς τιμάς των. eVi/li δ/ς era ραχδλλβχ et/p/* 
trzorrai απο ολα <τχ$οορ τα Β$οη9 zat μζτ$ μ e το μ6« 
τρον τάς εχτάσεωςτων, μήτε με στα&μον πωλουνται * 
αλλα με μονήν την αρεσχειαν τού ομματίου, χα/' χατα 
τχρ αν αλοχι αν τάς χρήσεως των άνΒρωπων, « οποία 
άλλάσσει άπο καιρόν εις καιρόν διά το' $t/o**/ άχατά- 
στατον τάς ορεξεως.

Το μεχε&ος των Σάλιων μετράται 5\  πήχεις μάχος 
τ» Δονλχχι η , χα/' 4 "* w  fPŝ a>/8, χα/' 2 πήχεις πλά
τος , αλλά χάνονται xat μαχρύτερα, ττλ>?? στενωτερα ά- 
νάλοχιχως * ώστε οσον αυξάνει το μάχος των, τοτορ δ- 
λαττούται το πλάτος των, καί τοιουτο είναι το κυρίως 
μετρος των ·

Τα λεχόρενα Τίεμερ Βεντια, «το/ ζωνάρια, e/Va/ μα* 
χρντατα , αλλ/? καί στενωτατα, τα δδ μεταφερόμενα α- 
βαφα λευκά, χα/' αζτλίρ πανί shat στενά, χαι' μαχρα
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εως 18 πήχ* χρήσιμα δ/α' νά βαφαν κατά τόν &ελησιν 
τα dyopaerrSy καί νά γόναν φύφεμα * πωλαντat δ£ καί 
με top πηχυν aura παρά τω ν  λιανοπωλων ·

Προτέρημα των Σάλιων είναι το άνεξίτηλον όλων των 
πολύμορφων χρωμάτων των, ώστε καί παλαιέ μεν α χρη
σίμευαν εις διάφορα έπ ιπλα μικρά 9 ως νυχτικά καλύμ
ματα  ̂  χαπνοσακχύλλας, καί τά παρόμοια * άλλ’ ελάτ
τωμα άδιόρ&ωτον τό νά μ» έχουν οι ύφανταί παραμι- 
κρχν ιδέαν σχεδίασμα ζωγράφωνς, ο&εν ρίπταν τας ω
ραίας εκείνους χρωματισμούς ως τύχε ι, καί τά ανόη
των δεν β̂ βν* χ$μμίαν φυσικήν ομοιότητα, w σκοπόν· 
AV «ϋτο ύφασμα ητον εις Εύρωπαϊχάς χείραςχ βέ
βαια η&ελεν γναι &αυμάσιον·

Ή τε^νη τα νά συνενωσουν τά σάλια fa'v είναι ιδ ία  
μόνον εις τούς ’Ινδούς, οι οποίοι ύφαινασιν αυτά εις 
δυω, καί τρία κομμάτια , καί επειτα τά συγχολλασιν, 
επειδή καί εις την Κωνσταντινούπολή είναι Συντεχνία 
εχουσα εργον το νά προσαρμόζωσι τά σχ ίσματα καί 
των Σαλίων, καί των λοιπών ραχών Χ καί πανικών μό 
την εντελεστόραν επιτηδειότητα. ’Ονομάζονται δό Ot/par- 
ζηδες , ήτοι προσαρμοσταί, και μεταχειρίζονται εις την 
ραφήν την κλωστήν 9 η νήμα του ιοιου υφαντή } και το 
xdjiav αγνώριστον ̂  χα&ως καί οι Ινδοί

Οσοι στέλλαν εις την Ευρώπην λαμβάναν βαμμενον, 
η βάφαν επίπεδον όμαλα σά λ ια , καί προσάρμοζαν h a  
των άνω τεχνιτών, ό,τι κράσπεδον, η κεφαλάρι θέλησαν* 

Σ ά λ ι  τ η ς  Κ ε φ α λ ή ς  είναι ύφασμά μαλλινον ειδας 
των Καμηλωτών 9 γινόμενον εις την Βαρβαρίαν 9 καί κυ
ρίως τό Τανισι. Ίδϊ ΚΑΜΗΛΩΤΟ'Ν.

Σ ά λ ι  τ α  Β α γ δ α τ ί χ ,  "Υφασμα κατά μίμησιν των 
Ι’νδων j αλλά με άραιοτερας τάς ποικιλότητας Χ καί ά- 
συγκριτως κατώτερον διά την τραχύτητα τού μαλλιού* 
είναι δε εύχρηστα διά περιδεσμια κεφαλής , καί ζωνας 
των πτωχων Τόρκων, καί πολλά εύ$υνά ·

Σ ά λ ι  Α γ γ λ ικ ό ν »  Οι Ίνδοκράται, καί εμπορικοί 
Κγγλοι γνωρίζοντες τό μόγα όφελος των’Ινδών από την
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χατασχευήν των Σάλιων) εμε&οδευ$ησαν να ύφαίνην χαί 
αυτοί) ta t υφασαν τετράγωνα ( Βογτζάδες) με ωραία 
αν3χ, χαί ποιχιλότητας από Μετάξι ̂  χαί μ α λλ ί) ta t  
λείπεται πολύ νά φτάσουν, την ποιότητα των ’Ινδικών, 
nrs ενδεχόμενον φαίνεται· Προ ενός ετης ήρχισαν^νά φε· 
ρην από την Μάλταν είς την Taptlavy αλλ’ ολίγη όρε- 
ξις ενρε&η δί αυτά) tat jiovat at πτωχοί γυνοάχες τά  
φορουν ε πω μ ια , ta t  σπάνιοι ζώνονται μό αυτά* είναι 
όμως ευ&ννά ·

ΣΑΛΜΛ'Ν, Aar. Salmo, χαί Γαλλ. Saumon, όΐάρι 
παχύ πλατυηρον μεγα , με λέπια άργυρόχροαχλ/ το 
κρέας χόχκινον* φαίνεται ότι γενναται είς τούς άμμφδεις 
τάπας των εκβολών των ποταμών εις τον Γερμανικόν ’Λ* 
χεανόν y tat τον ύπερβόρειον, χαι τάς Βρεττανικάς Ν«- 
Γ»ς, διά τητο ο ψαρεύεται tat εις τούς ποταμούς) ζων 
εις αυτής, χαι άναβαίνων εως των πηγών των, χαι εις 
τάς &αλάσσας.

Νωπό* το ό\άρι τητο είναι νόστιμον εις την γεύσιν. 
χαι με τό αλάτια μα αποτελεί εμπόριον αρκετόν είς τα 
παρωχεάνια Ευρωπαϊκά ε&νη· Τα περισσότερα άλιευον- 
ται εις τά παράλια των Βρεττανιχων Νήσων από τον 
ϊαννηάριον εως τον Σεπτέμβριον* της λοιπής μήνας ρί
πτει τά ωάτου τό υχόν είς γίννησιν, χαι είναι εμ
πόδια με ιον τό ό·\,άρευμα) χαί διά νά πολλαπλασιασ$ρ 
τό είδος τα, χαι διότι τότε είναι απαλόν·

’Ο-ίαρευεται ό Σαλμών με τά αγκίστρια) χαί με τά 
ύιχτυα εις οε της ποταμης έκτος τητων εχην χολ πε
ριφράγματα σιδηρά) των όποιων την §υραν είσω&ων μ ΐ 
τό κεφάλι τη εμβαινει ό Σαλμων. χαί δίν ήμπορεϊ πλόον 
νά εχβγ · ^

Ταριχεύεται τό ό\άρι τούτο, ως ή πελαμύς εις βα- 
ρυλλια, χαί πωλείται είς ολα εχείνα τά μέρη* χαί τό 
καλόν εχει γνωρίσματα) τό νά ρναι χόχχινον, νεοταρι- 
χευμενον, χαί νά μή εχρ εύρωτα ( τάγχωμα) χαί διά 
νά φυλαχ&ρ τοιητΟ) πρεπει νά ρναι καλόν τό βαρυλλι 
διά νά μη στάξρ ή άλμη του , χαι χαλάσρ*

‘Η
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*H *Pωσσία $%si πλήθος Σαλμοίνων, άρκούντων καί 
δ/a χρήσιν των εντοπι ων, καί δ/ εμπόριο? με τά νο* 
τιωτερα μέρα* ταριχεύονται, δ* xa/ pte re' αλας, xa/' ι/$
το'γ καπνό»·

Εις την 'Επικράτειαν ταυ την, καί μάλιστα εις τους 
αίγιαλύς της Ααπονίας, εύρίσκεται είδος Σαλμωνος λευ
κά ονομάζομε νου παρά των εντοπίων Μεελμα, καί ξη* 
ραιρόμενος πωλείται ·

ΣΑΛΣΑΠΑΡΗ'ΛΑ  ̂ Sajsapareille, από τά 'Ισπανικά 
Zarcaparilla, συνδεμένα από τά Zarca άμπελος, χλ?- 

κ α /parilJa, ομοιον, »re/ «ρ*5τ$λβ«δ#ς θάμνος9 χρή^ 
σιμός εις την 'Ιατρικήν, παρομοιάζνσα πολύ με τό κλή
μα  , διότι βλαστάνεί κλόνους μακρείς, αναλύοντας επι
φυλλίδας , ώίς ra κλήματος, pis τας όποιας περιτυλίσ- 
σεται εις τά πλησίον δένδρα y καί καταντά άναδενδράς · 
Ο'ρ&ότερον λοιπόν είναι το , SaprazrapwAAa, xa/ Ζβρ- 
σαπαρήλλα , W  e/V/y Κληματωδης, re οποίον
ή&ελεν είναι εύαρμοστότατον * είναι δε είδος Σμίλακος· 

To perir rare βλαστάνεί κυρίως εις την Nsav 'Ισπα
νίαν τής 'Αμερικής εις τάπας ύγρύς, καί ελώδεις. Έκ· 
w /w  ra$ ρίζας του εως 6 κα ί 7 ^ο'δα;, ^ο^δρας eew 
κάλαμος γραφικός, χβ/ εξω&εν στακτεραί y καί ε- 
σω$εν λευκαί, ρ« δύω κοκκινωπάς γραμμάς. Ο/ χλο'- 
w/ra gp̂ ô ra/ xara β&ς ra eepar δ**δρβ*, μ 
epdve?, re* οποίον άναβαίνουν συνδενόμενοι μ ί  επι
φυλλίδας* τά αι&ητου λευκά, καί άστροειδή, καί ο 
καρπός του κόκκινος , καί ύπόξυνος^.

Αλλο είδος Σαρσαπαρήλλας είναι τό γινόμενον είς 
τό Μ#ρινιανδν τής Βρασιλλίας μ ί  χονδροτ/ρας ρίζας με- 
ταφερομενον y καί μεταχειριζόμενον παρά των ΪΙορτογάλ- 
λων , αλλά δεν ίχει την δύναμιν τής άνω ρη&εισης · 
Ο'μοίως δε καί ή ‘Ρωσσική^ καί ή φερομενη άπό τόΣκ- 
ρινάμον εχαν χονδράς τάς ρ ίζας , καί είναι άχρηστοι· 

Γνωρίσματα τής καλής Σαρσαπαρήλλας εκτός των 
ρη&εντων είναι ή ζηρότης9 τό μήκος τής ρίζης^ ή ευκο
λ ία  του σχίσματος είς δύω χωρίς νά εκβάλλρ χονιορ-
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τόν παντελώς, ζα ί ά<ρ « βράσρ νά γβνρ κόκκινος ο ζω
μός της.

Χρησις δδ λοτη$ «$ πτισσάνην διά ποτδ* ore** 3*- 
λχ χα&αρισ&ρ τό α ίμ α τα ? ) καί άσιωδως των π  a- 

σχόντων από Γαλλικά) foot atypoha-tazd πά&η.
ΣΑΜΟΤ~ΡΙ, £<yey τ?ς 'Σιβηρίας άγνωστον είς τχς Π λ- 

λ«/«ς ^Ελλχρβς, δ/« τ«το ακατονόμαστο? · *Η Tet/yom» 
γλωσσά τό ωνόμασε Martre ( β·χ/»ρο$ ) δ/αχρ/κατα αι/* 
το «Vo r»V ’Ew/δρ/δΛ, καί τον κυρίως Σκίουρον ( Β*ρ- 
βερίτζα )  μ ί  τό Zibelline. Τόν αυτόν εχφρασιν οικείο· 
ποιότηταν zat οί Γάλλο/, και oi γείτονες των 9 η ο* 
πο ια  dev sheet ανάρμοστος, διότι τό Σαμούρι ομοιάζει 
χατ άλλα τόν σχίνρορ, πλην της τριχός, χ«< τ« p̂&- 
ματος · χα/ δικαίως η μπορεί να όνομασ$η Σχίαρος Σι- 
βηρικός ·

Ε/ς ολ«Γ τόν Σιβηρίαν 9 ζα ί λαπωνίαν κυνηγάντοι τά  
Σαμάρια , βλλ’ εγζρίνονται της ’Ιαχάς ’Επαρχίας, χα/ 
Ιβχκονχ/} επονομάζονται, χλ/ $//>«/ το xe^mpof j χ«/' 
άχριβωτερον δ»ρμα από όσα άλλα χρησιμεύουν εις την 
Διφ&ερνργίαν ( Γνναξίχην) αν δεν προκρίνωμεν τόν μού
ρην αλωπεκήν, ά λλ η χρησ/ς της si vat μικρότατη · ’Ιδδ 
Α’ΛΧΙΠΕΚΗ'*. Φ/ρονται εις τόν Tupx/av, οπχ γίνεται 
χατάχρησ/ς ζα ί εις ταυ την τόν πολυτέλεια?) τά πε
ρισσότερα Σαμάρια, zat πωλάνται με τόν τεσσαραζον- 
racx {(ropoxi) # απλώς μΒ την $/ς %upας τη Βμπορπ 
ποσότητα ( παρτίδα ) και επειδή μόνον τό όμμάτι, ζα ί 
η άφό διαζριναν τόν τιμήν των) χρειάζεται επιτηδειότης 
πολλή εις τόν αγοραστόν διά να μη γελαστή * γενικώς 
όμως τά πολυμαλλα , μαχρόμαλλα, zat μαυρότερα εί
ναι τά καλήτερα.

'Ολάχαιρον είναι τό δέρμα όλων των Σαμαριών, καί 
με πολλήν επιτηδειότητα εχδαρμήνον · Οί  Διφ9ερουργοί 
τό διαιρούν εις τόν ράχην ( η οποία ζα ί Σαμουρόγουνα 
κυρίως λήγεται) κοιλίαν, άράν,  ποδάρια, ζα ί λαιμόν* 
ζα ί από ολα αυτά χάμνχν χωρ/στάς δ/φθβ'ρας9 εζφρα· 
ζόμενοι σνν&ε'τωζ) ήτοι Σαμουροκοιλία, χ· τ, λ.
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Σ  A.
Κυνηγά xat υτος ό Σκίαρος, χαθβϊς χα/ δ ευρισχόμβ- 

ρος εις τα μβρ» ιζας, τα wtmw/, χα/' τα'$ φωλίας tap διά 
ra £α>»» τα ωάτων · ’Αναβαίνει με ευκολία? μεγίστχν 
εις τά f̂VBpa, χα/ δ/ατρ»̂ «/ τ«ς χλόνυςτων, xat όταν 
χυνχγ^ται από τας σχυλους απομακρυνόμενος ολίγον dev 
φεύγα, αλλ’ era? πλησίασαν άναβα!vet είς το ημισυ τά 
χβρμκ τά δίεδροι/, χα/ γύριζαν τάς βλίπει περίφρόνων- 
τας τους ·

Ο/ Σιβηριωται είναι επιτόπιοι χυνηγοί, χα/ οτα* <· 
δδ* πτηνά πολλά συναγμένα νά φωνάζουν, εννοούν οτι 
εχεΐ είναι Σαμάρι, χαί ύπαγαν με τόξα xat βίλα στο
μωμένα, χαί το χτυπάν χωρίς νά χαλάσαν το πολύτι
μον δίρματου * τδ πιάναν δε χαί με παγ ίδας , επειτα 
τδ εχδίραν από το στόμα, χαθοός χαί τά λοιπά τοιαΰ- 
τα δέρματα, χαί ξχραίνοντες τό γύριζαν μό την σάρκα 
εζω, χαί το πωλάν·

ΣΑΝΔΑ'ΛΙΑ, κυρίως τάΤ ζαράχια , σκύτος εργασμί
ναν, χ χαί άνίργαστον δίρρα βοών , χ χοίρων, χ παρό
μοιον, προσαρμοζόμένον άνεχαθεν είς γυμνά τά ποδάρια, 
χαί δεμενον με ιμάντας, ( χτοι λωρία ) * ίχρησίμευε διά 
τας οδοιπόρους ·

Τα δ/ τωρινά Σανδάλια των ’Αλβανιτων πλίκοντοί 
με 4 ιλωτατον δέρμα εις τά άχρα, σχεπάζαν τά δάχτυ
λα , με τό γύρισμα γωνιρδως του σχυτους, στολίζον
ται πολλάχις, χαί με χρυσουν σύρμα, ώστε γίνονται 
πολυτελχ, χαί άχριβάτατα * αλλά ταΰτα διά τούς άρ
χοντας χαί ηγεμόνας. 'Ο δε χοινός λαός τά φορεί άπ λα , 
χαί πλεγμένα με χονδρόν λωρί όσον νά στίχωνται χα
λά  είς τό ποδάρι * αυτά μεταχειρίζονται, χαί οι ποι- 
μενες, χαι οι αγωγιαται, χαι όλες ο λαός της Αλβα
νίας, χαί της δυστήνου 'Ελλάδος«

Σ α ν δ ά λ ια  ονομάζονται χαί at Τυρχιστί Γαλίντ- 
ζα ι χατεσχευασμίναι από ζυλον ομαλόν επάνω, χαί ι 
σομεγέθες με τό ποδάρι, κάτωθεν δε με δυω πατήμα
τα έμπροσθεν, χαί όπισθεν διαφόρου ύ'4ους κατά την 
θίλητιν των φορόντων · προσαρμόζονται δε είς τό πο-

δα*
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2  A.
δαρι με σχύτος χονορον χαρφωμέpop έχατέρω$εν, χαί 
έμβΛίνον έως εις τό χαλά μ ι τ η  πο%ός έμπροσθεν.

Εις ret λατρά άντρες χαί γυναίκες, εις x»ps?« ©/ 
χχρείς (  Βαρβεριόες ) xcti εις τό 0 3 ωμανιχόν Παλάτιο» 
όλα τα εκεί έγκλειστα κοράσια, *«3ο)ς χαι' ε/ς τας 
χρείας, χαί αυλάς με αυτό το' υπόδημα περίπατου η *  
ha. τούτα χαί έόω ενεφιλοχωρτσεν ω πολυτελεία , διότι 
τα σχεπάζχσι χολλπντες χαί χόγχον ( σαόέφι) με 3 α- 
λασσίαν χελωνών, ha τας γυναίκας των αρχόντων, χαί 
εις ολας τ η Παλατίπ , όππ τας φορήν χαί πολλά οφ»* 
λάς * αλλά αυτά χατασχευάζονται εις των Κωνσταντί- 
ρουπολιρ ha  των χρείαντως από Χυντεχνίαν αυτά uova 
εργαζομένων, χαί ολίγα χαλά άποστέλλονται ha  των 
Έίπιχράτειαν .

Εις των Γαλλίαν φορήσ/ν οι πτωχοί Χανόάλια χωρίς 
πατώματα, άλλ’ έσχαμμένα έπάνω$εν δια ρά χωρχν τό 
πόόάρι, χαί τα όέναρ δια ρά μω πίπτχρ · 'Ονομάζονται 
δε εις των γλώσσαν των Sabots·

ΣΑΝΔΑ'ΛΙ · "Ύφασμα μεταξωτόν αραιόν ύφαινόμενον 
εις των Κωνσταντινύπολιν, χαί των Χίον, βαφόμενον εις 
διάφορα χρώματα , xat χρήσιμον δι υπενόύματα εις τα 
ρχχινα φορέματα, χαί εις άλλα οιχιαχά έπιπλα * είναι 
ΰιπλχρ τό πιχνότερον, χαί μονόν, ω απλήν τό μονωτε- 
ρον, ω άραιότερορ.

ΣΑ'ΝΔΑΛΟΝ, ω ΣΑ'ΝΤΑΛΟΝ, ξυλορ σχλωρόν βα
ρά, χαί εύωΐόες τής ’Ιρόιας, τριών χρωμάτων χατά τό 
κλ ίμα , *ίζ το οποίον βλΛ<ττΛν2έ̂  αλλα τη λοτη αοονς 
οέρόρορ, μ έγα , ως ω παρωμϊν xapvha, μ ί φύλλα μα- 
στ ιχ ια ς , χαί χαρπόν, ως χεράσια, άλλ' άχρωστά, χαί

2 04

ανοστοτατα
f t Οσον φέρεται από των Χ/ναν, χαί Χιάμον είναι χ ί- 

τρινον, βαρύ, χαί εύωίες, χωρίς φλοιάν, χαί χρησι
μεύει εις των ’Ιατρικόν, χαί Μυρε\ίαν.

Το από των Τεμόραν Νήσον είναι λευχόν, έχει ολας 
τας αρετας τ η  άνω} έχτός τής ευωόίας, χαί του χρώ
ματος ·

Τό
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To χόχχινον μεταχομιζεται από τών Tανασοερίμον, 

xai Κορομανΰίλορ * τό χαλχτιρορ είναι το βα^υτερον χρώ
μ α ' δυσχολα σχ ίζετα ι, xai δ*ρ εχει χαμμίαν οσμήν, 
xai γευσιν άνοστον»

Λεχπσιν o n  τα Σαρδαλα ταυτα m a t στυπτικά , εν- 
Sυναμωνουν τών χαρδίαν, xai top στόμαχον9 xai χό· 
7ττονρ τόν εμετόν' at μα ία ι τα μεταχειρίζονται διά m  
εμποδίσπν τας άποβολάς * αυτά shat κατά τονότας τά  
τρία Σάνδαλα.

ΣΑΝΙΔΑ · Φέρονται at σανίδες εις τών Κανστανηνά- 
πολίν από τών Δαχίαν, xat τάλλα παράλια ομώ με τών 
λοιπών ξυλικών δί οικοδομάς , ας πετανρα , xai αλλαι 
at μεχαλώτεραι πριονίζονται εδώ. ’Ιδβ ΞΥΛΙΚΗ'® 

ΣΑ'ΠΑΝΟΝ , το Σαπάν, ξυλον βαρκών δυω ειδών, 
χονδρών δχλαδ» xai λεπτόν, φερόμενον από τάς ditto Χερ- 
σονώσπς τά Γάχχπ. Ίδε ΗΥ'ΛΟΝ ΒΡΑΣΙΛΛΙ'ΑΣ. 

ΣΑΠΟΥΝΙ Τουρχιστί, Ίδ« ΣΜΗΤΜΑ . # 
ΣΑ'ΠΦΕΙΡΟΣ, το χοινώς Ζαφείρι, πετράδιον διαφα- 

vh  >f άρανόχρουν, xai κατά τών περιγραφών τη ΪΙλινίπ , 
άρμόζπσαν μάλλον εις τών χοανών λι&ον ( Περουζεν) » 

top άλχ&ώ Σάπφειρον 9 άχτωστον εις τάς ’Αρχαίπς · 
Το' πετράώιον τη το είναι σκλψότατον, χα/' δοτχβλώίτα- 

τα χλυπτετα ι, xai εχγράπτεται, χα/' τά διάφορα χρώ
ματά του, χάμνπν διάφορα xai τά ειοχτου. Κυρίας δε 
διαιρείται υπό τών πετραδιστών εις αρσενικών, του ο- 
ποιου το χυανώτερον, βά&υτερον, εχχρίνεται* xai εις 
3τιλνχον, τη οποί η προτιμάται το υπόλευχον,

Ό χαλάτερος Σάπφειρος ευρίσχεται εις τών ΙΙεχάν εις 
τα iota ορυχτεία με τπς αν&ραχας ( ρπβινια )  ευρισκέ
τοι bs χα/' εις τά Βαονλ^α τώς Καλιχπτνς, xai Κανα- 
νώρας * εάν ο Ρασιλεύς της Ταπροβάης ( Κεϊλάνπ ) δεν 
εμπόδιζε τών έξοδον, ώ&ελον εχβαίνγ πολλοί από εκεί· 
ην τών Μεχαλοννσορ,

Τώς Βοημίας, xai Σχλεσίας οι σάπφειροι εχπν υπό· 
λ* !’" »  άλλα δεν φ&άνουν εις τών καλών ποιότητα ταν 
Α σιαηκαν * ο/ ivp/Txepwe/ εις το Άνιχιον (P uy) τ»$

Γ«λ-



Γαλλ/α? χλίνουν εις τ^ πράσινον» *ΐδ/ χα/ ΠΕΤΡΑ- 
ΔΙΟΝ.

Πολλο/ νόμίζχσιρ ότι ό Σάπφειρος χαιόμένος εις την 
κάμινος μεταξύ όυω ^ωνείων μέχρι βα&μη τινΟς, ^«V« 

χρώμα ταj  χ ιά μίνει όλόλευχος, <νς ο Άΰάμας * άλ
λο/ προτιμούν top Σάπφειρον από rip *Αοθρβχα, «λ/4 
τ& χατατάσσαρ όευτερορ μετά, tip  Άδαμαοτα * αλλ’ αο* 
τα/ ο/οα/ γνωμομ·

© / Χυμιχοι εχβάλλουν από top Σάπφειρον αλας, βα· 
φόν, ουσίαν, νάμα , ελαιον, χα/' αλλα, χαι επαγγελ* 
λορται νά ιατρευσα» όλα τα πά&η* άλλοι όιαφχμίζασι 
πολλάς μαγιχάς , χαι προφυλαχτιχάς άρετάς χαι εις «ο* 
τ^ τδ πετράόιύν, αλλ’ ολίγοι της πιστεύουν ·

Ο/ Φαρμαχοποιοί πωλχν όυα είόη Σαπφείρου, χόχκι* 
pop,  χαι ύπομόλανον, χρησιμευοντα εις tip  σύν^εσιν τη 
Ύ'αχίν&ου* αλλά τό ύπομελανον ομοιάζει περισσότερο» 
μό /Vo β*/δ»ρο», ό μβ ο̂τραδ/οο» χα/' μαυρίζει το «ρχ. 
μ/οοο #χλ#χτοο«ρ/οο * τα δβ χόχχίνα είναι μεγάλα όσο» 
χεφάλι χαρφοβελόρχς, χαι τα περισσότερα εις χράμα 
χρ οσίου .

ΣΑΠΦΕΙΡΑ'ΝΘΡΑΕ« Ε/οα/ »·οτραδ/οο χυανοΰν, χαά 
χοχχιρορ· χυρίως δβ' άν&ρχξ, του όποιου άχομη δ«ο ετε· 
λειοποιή&η τό χρώμα* ϊδο *ΑΝΘΡΑΕ.

ΣΑΡΑΒΑΛΑ, » ΣΑΡΑΤΝΗ. ϊδ#' ΤΡΙΧΙΑΣ · 
ΣΑΡΔΟ'ΝΤΕ. Ίδί ΆΓΑ'ΘΗ.
ΣΑΡΚΟΚΟ'ΛΛΑ, χομμι άποστάζορ άπόμιχρό», χαι 

άχατ^χρόρ όενόρορ της ΤΙετραίας ’Αραβίας, μό φύλλα ο* 
μοια μό της Σεννας τη Μονοπωλείου ·

Τ η χόμμεως τάτου τό χρώμα είναι λευχό», η χίτρ/* 
pop,  χαι πλειστάχις χοχχιρορ,  χαι δοο χάμνει όιαφορά» 
εις τό» ποιότητα * η γευσίς του ζαχαρωτό, χαι πιχρά* 
ροστος, χαι γνωρίσματα του χαλου οσα των λοητων 
χομμεων* υπολαμβάνεται τούτο ωφελιμωτατο» εις τάς 
πληγάς ·

ΣΑ'ΣΣΑΦΡΑ, ζυλορ τός Φλωρίόας από δ/οδροο μό 
χορμδο ftϊ&ΰρ, βλαστάνοντα χατά χορυφό» ηλόνους μό

φύλ*
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φύλλα παρόμοια με της Σκχχς« 0 / Ισπανοί όταν το 
επρωτοειόον τω ι538 το ενόμισαν κυΡνάμωμον, καί τω 
*&yx«p χα/ το ονομα y αλλ’ επλανήθησαν, δ/άττ β*β?ρο 
το άρωμα fxivov εις την Ταπροβάνην^ γίνεται.

Μβταφβρο/Ufpop £ολσρ τατο εκείθεν εις την Ευρα!· 
πην, χρησιμεύει, μάλιστα  χ φλοιάτΰυ, χοπτόμερον, χ«/ 
κοπανιζόμενόν εις τάς Φαρμακοποιίας ας γλυκαντικόν τα 
αίματος , χα/' /tee τχρ Σαρτα/ταρχλλαρ εναντίον των α
φροδισιακών πάντων»

Καλχ' f/pa/, βαχ ο̂ρδρχρ φλοιαρ xoxx/pafc-χρ. χα/ 
 ̂ δριμεία εις την γευσιν , χα/' αρ&ματ/χχ( /3α- 

pt/W/UO; ί/ς τχρ οσμήν,
ΣΑΤϊ'ΡΙΟΝ» » ΚΥΝΟ'Σ ’ΟΡΧΙΣ, το Σαλέπι y χόρ- 

τον με φύλλα πλατ*a , ας τα κρίνου, χαι/λο'ρ γωνιωοη 
υ\ούμενθν εως ενα πόδα, άρ.&» κόκκινα ύποπόρφυρα9 
καί π ο ικ ίλα , χα/ ο7£αρ διπλήν εις σχήμα ορχιδίων, 
αλλά το *ρ μεγαλητερον9 καί σαρκψδε'στερον 9 και έξω
θεν αυτών ινίς πολλοί συμπεπλεγμέναι · Υεννάται εις 
τας δρυμός fttra%$ των δένδρων,  χα/ >pxo7/Ufo« χ ρ/*>, 
£«τοο ο/« τχρ *Ιατρικήν, β>$ αφροδ/σναχχ, χα< απαλυν
τικά του στήθους * η χάλι» συνάζεται η»ρ άνοιξιν, χ το 
φθινόπωρον, χα/' πρέπει νάγναι σαρκώδης, χα/'λ?οχχ έ
σωθεν, Ε/ς τιιρ Ταρκίαν ΰαπαναται πολλό πίνομενη μ ί  
το μ ίλ ι βρασμένη 9 καί jio  πιπερορριζαν επάνω* οπού 
καί το ολον ποτόν ονομάζεται Σαλέπι ,

ΣΕ'ΝΝΑ, χβά κοινωτερον Σενναμικη, φί/λλβρ δ/αφορχ- 
τ/χορ, χτο/ χαθ-αρτ/χορ, δβρδρ» μιχρα γινομένου εις την 
Αιθιοπίαν y καί ’Αραβίαν 9 το οποίον κάμνει χλόνας ξυ- 
λάχεις απαλούς y καί με φύλλα κατά σειράν εκατέρω
θεν, Τά άνθη του πενταπέταλα χίτρινολερονιά 9 και τόν 
καρπόν τα εις λοβας πρασινωπός, πλατείς , κοντός 9 εις 
σχήμα ημισεληνίου9 τός οποίας Φυ λ λ ί δ α  τ η ς  Σ έν - 
ρης οι ’Ιατρό/ όνομάζουσι, καί πολλοί τά εγκρίναν α 
πό τά φύλλα.

Τρία είδη της Σεννης γνωρίζονται* α, Σέννα τα Μο- 
νοπωλεία, φερομένη από τχ'ρ Θηβαίδα, χ χο/ρχ aVo
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2  I.
ποια hu εις σύγχρισιν δεν είναι δίκαιον νά εμβουν μό 
etvro f οσον διά την χρησψ.ότητά του * oi Ιίρωες και πο
λεμικοί Χτταρτιάται εδόζχζον πτως.

Εις τό παλαιόν Ήμιτφαίριον ( Aorta? y 'Αφρικήν y χαι Ε.ορήίίτίιρ ) τα μεταλλεία τη σιδήρου είναι ττάμπολλα, 
εις 5*' τμρ Αμερικήν όσον τα του χρυσου καί άργυρου 
είναι π λπ τ ια , ί λ λ ο  τόσον τα τη  σιδήρπ elra/ σπάνια* 
μόλον τητο καί εκεί εύρισκονται ·

* Ο  r ο* άναγχαιότερος sipat lb Σίδηρος εις την άν&ρω- 
πίνην οίκοιομίαν y χαι προτιμότερος κατά τητο άπο τα 
λοιπά μέταλλαy επειδή είναι Quest δυσχολοανάλυτος y 
χαι δυσχολοκατασχευαστος άπο τα μεταλλαργεια,  φαί- 
pSTOt οτι εύρό&η ύστερον άπο εκείνα.  Ο/ πρδ τη  Νas ,

» » « * »f ν > /  \ ’ f »χαι αυτός ο ιοιος y οτι top εγνωρισαν το πιστευομεν α
πό τήν γραφικήν ιεράν διήγησιν * άλλα μετά top κατα
κλυσμόν ο Πατριάρχης εκείνος ίδων την gττιφάνιιαν τής 
γης ασυγκριτως μεταβεβλημενην αφ οτι την ιξευρεν y hts- 
φροντίσω y άλλ’ ίσως hts letups να διδάξρ τής άπογόνπς 
του τ ήν μεταλλουργίαν τη  σιδήρου·

Q μεγας πύργος τής Βαβυλωνος y οπού σννήχ&η ό· 
λον το tots ζων άν&οωπινον γόνος διά νά τον χτίσγ y 
χαι χατεδιχάσδη νά διασκορπισ&ρ h i  την άλλογλωσ- 
σίαν του y ήμπορήσε να χτισ&ρΧ&ρις εργαλεία σιδηρά* 
h o r i  Stop από πλίν^πς y χαι ίλυν (  λάσπην )  ·.* T ie  με- 
γαλήτερα άπο τά σωζόμεια χτίρια , αί Πυραμίδες τής 
Α ίγνπτπ , εχτίσ&ησαν χάρις την βοήθειαν τη σιδήρου,. 
Εις τον Τρωικόν πόλεμον τά όπλα των 'Ελλήνων ήσαν 
άπο χαλκόν y χατά τάς ‘Ομηριχάς Εκφράσεις, καί ή χοι- 
νή γλωσσά σώζει άχόμη την άπόδειξιν y ονομάζπσα χολ,* 
χείς τής σιδηρουργός·

Αι αυ^εντικωτεραι άποδείξεις μάς πληροφορήσω ότι- 
η μεταλλουργία τη σίδηρου, χα$ως χαι τά περισσότε
ρα χαλά y εφίυρό&η εις την 'Ασίαν y χαί εχεί&εν διίβη 
εις τον λοιπόν παλαιόν Κόσμον · Εις os τον νεορ εφάνη 
ομπ με τής χνριευσαντας αυτόν 'Ισπαίός, ώστε φαίνε
ται ότι όταν οι εκεί κάτοικοι διίβήταν εις αυτόνy άχό- 
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μη δεν η top γνωστόν αυτό το μεταλλον · Διότι εάν πρό 
της άποιχήσεως τα από η ιν γνωστήν Οίκου με pup , ήθελε 
γνωριζη 6 Αμήχανος την άναγχαίαν χρήσιν του σιδή
ρου , αδύνατον Stop νά την λησμονήσγ, jum' wt μ» 
ΤΓρβ̂ λβ-φ̂  εις την νεαντου πατρίδα .

‘Η μετάλλιά» ύλη , α7το την οποίαν γίνεται ο Σιδη- 
pec emu δ/βφορ®* σχημάτων, xau ειδών 9 ήτοι άλλοτε 
πέτρα χονδρή οσ-ο* η πνιγμέ (γ ρ ό θ ο ς )9 χαί ̂ άλλοτε ως 
άμμος* εύρίσχεται δβ' σκεπασμένη εις τι}ν γην άπό ενα 
δάκτυλον y εως εξ πόδας.

Συντίθενται δε τά μεταλλεία ταυ τα άπο μίρη σιδη- 
ρογόνα, άλατωδη , γαιώδη, χαί θειωδη * η τίχνη λοιπόν 
της μετάλλαργίας συνίσταται εις το νά διαχωρήση τά  
σιδηρογόνα μόρια, ταύτόν είπείν τον σίδηρον από τα λοι
π ά  ετερογενή 9 χαί νά τά  συνένωση εις εν διά νά γενην 
εύχρηστα y χαί τητο γίνεται με τά άνάλυμα *

Κάμινος μεγάλη χαί δυνατή χαιομενη με άνθρακας 
παλαιούς y  ήτοι προ δύω ετών καμωμένης άπο τά φλο- 
γκττιχωτερα ξυλά , ως η ελάτχ, χαί (μισούμενης με μη
χανικής άσχης κινούμενους με την ορμήν τη νερη y εχη- 
σα χωνη» μεγάλην εις το μέσον, δεχεται ̂ την μεταλλι
κήν ύλην πλυμενην y χαί καθαρισμένην άπο τά χώμα· 
τβ , χαί την αναλύει. Ό άφρός χαί τά ετερογενή δλα 
μενουν επάνω , χαί ό αναλυμένος σίδηρος κάτω,  όπόθδν 
διά σωλήνος επίτηδες καμωμένου εις την χωνην χύνεται 
εις πρόπλασμα τρίγωνη πρίσματος, χαί γίνεται μάζα·  

"Οσον ή Κάμινος είναι δραοττιχωτίρα1 άλλο τόσον 6 
σίδηρος γίνεται χαλήτερος9 χαί η μπορεί νάχυθγ εις προ
πλάσματα διάφορα y ήτοι κανονιών, γάστρων διά τάς 
εστίας y βολίων y βομβών. αγκυρών, λεβήτων, χαί άλ
λων μεγάλων αγγείων διά τά μαγειρεία* (ιόλον τητο ό 
τοιητος σίδηρος δεν είναι καθαρός οσον πρέπει, χαί τά  
αγγεία ταυ τα είναι εύθραυστα 9 χαί ολίγον χρήσιμα , 
ας προς τά σφυρήλατα ·

'Απο τά ρηθεντα είναι φανερόν οτι διά την χίνησιν 
των άσχων,  χαί των βαρυτάτωρ σφυρών χρειάζεται πο

τά·
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ταμός πλησίον της καμίνου, χα/' διά^την ait a y  καί αν με- 
γίστην δρασηχότητα τη. πυρός δρυμώνες με πολύ πλή
θος ελάτων y η άλλων τοιουτων δένδρων ha  της άνθρα- 
χας. Διά τητο η Σπηχία, καί ti *Ρastralα βύδοκιμών εις 
ταύνην την μεταλλπργίαν , j i i  ποιότητας μ έγ ισ τος , δ/ο'- 
τι χα/' δρνμχς, καί ποταμπς βχουσι πανταχώ .

Το πρώτον άνάλυμα y καί χ ύ  σιμόν επιφίρει πολλά 
trtpoygvn f ώς π  pod n o ty δια Taro 5ταλ/ί> λύεται εις την 
th a t  χωνην y καί χυνόμενον σφυρ ηλατειται i n  άνω (ίς 
ά xuova and μάζα» μεγίστην σίδηρου, not χτυπαται μ » 
σφυράν υδροκίνητον 25ο, χα/ περισσότερων οκάδων βα- 
ρεϊαν 9 κα ί πάλιν τρίτον καί τίτάρτον αναλύεται αν χά- 
μνγ χρεία y δια vd χαθαρισθρ * ώστε and την jnpeinv  
μ α ΐα ν , εως τη τελείου καθαρίσματος γίνεται ίλλρψς 
βάρους το -ρ τη ολου, η οποία μετά τα έξοδα των »ρ- 
γατών, χλ/ τλ»γ β/φραχαι# κάμνει τον σίδηρον ακριβά· 
τρροχ, χαι μ  ολον τητο είναι το ευθυνωτερον μετάλλον 
είναι αρα πολύ , χαι δ/α τ»το ·

Διάφορα σχήματα λαμβάνει 6 σίδηρος με την μηχα
νικήν y καί εύκολον σφυρηλασίαν τη μεταλλουργείου, η- 
το/ πλάκες τετράγωνοι, » επιμήκης, τας οποίας^ ράβ- 
δπς ( βέργας ) λεγομεν, χα/' «£τ«/ πωληνται δι απλώς 
σίδηρον , ράβδοι τετράγωνοι -φίλα/ δ top ό δαχτϋλος, jtat 
διάφορα σύρματα , καί εις δλα επιβάλλεται w σφραγίς 
τη ̂ μεταλλουργείου διά γνώρισμα ·

*Από την εξουσία» τη μεταλλπ ργ3 κρε ματ at το νά prat 
άπαλδς, καί εύκολοδύλευτος 6 σίδηρος, η σκληρός , διότι 
οσάκις τον άνάλύει, τοσάκις τον εχει μετά το σφυρηλα· 
τημα εύχρηστότερον, άλλα μεελλει-ίη'^ ώς προείπομεν * 
ο /ο/οζ χαλυ-φ, αποτελειται με το καθαρισμό, απο τον 
ίδιον σίδηρον. W  ΧΑ'ΛΥΦ· ^

Τα δ* γνωρίσματα τη καλώ· σίδηρου δεν είναι πολύ 
πρόχειρα εις τον έμπορον · ^

α. Δ/οτ/ συνίσταται εις το ευλύγιστοι των ράβδων, 
χα/ ρ/ς τ ί rat γναι χωρίς ακίδας y καί ραγίσματα·

0 . Εις την σφυρηλασίαν 9 διότι όταν ό χοκκινισμένος
εις



εις την κάμινον or i t ηρος σφνρηλατχμενος διαρρήγνυται, 
και σπα  e ta  καί εχει, emw αχρείος * όταν δε jtvat μα
λακός , και εύχολοδχΜυτος, «/λ/ χαλσς.

Ε/ς τον χατάστασιν των μορίων του άφ χ σπασ3·χ η 
ραβόος, 0/οτ/ χ ολα χ τα περισσότερα τα μόρια είναι ε
π ίπεδα , και χαΒρεπτιχά, s/Va/ σημεϊον αχρείας ποιό
τητας * όταν δε ηναι σπυρωτά» χ ολα χ περισσότερα, 
μέτριας * οταχ «  ηναι ίνωδη, καί συναρμοζόμενα εις 
βά&ος ra ^ος /eera τον άλλον κομματιού της ράβδου, 
ί/χα/ απαλότατος ·

’Α^ο τον$ τεχνίτας όμως οσοι βαναυσουργχν σκευή ̂  
καί άλλα σιδηρά πράγματα, ώίς ταρφίa , κιγλι δας , και 
τά τοιαυτα , χρειάζονται τον απαλόν * όσοι δε πραγμα- 
τα διά στίλβω μα , το σκληρόν, χα* ούτως εξοδευεται 
όλος« f * * ,

'Η Ίκρχ/α άναμφιβόλως εχει ύλην μεταλλικήν σιδηρχ 
εις πολλά μέρη · αλλα δ/«? το εργοδιωκτικόν της Διοι- 
κησεας, οι ίδιοι χωρικοί τηε κρυπτχν, και κάνεις οιν 
την ερευνά.

Ε/ς το Χαμοχόβι της Βχλγαρίας ευρ/σκέτοι μεταλ* 
λνργεΐον σιδήρου^ καί εκδίδει ικανήν ποσότητα, άλλ’ ά- 
προνόητον , καί ατεχνον* "διότι κα ί α ί Ίδιοι ράβδοι δια- 
κρίνονται από τάς Ευρωπαϊκές με το νά ρναι άτάχτως 
σφυρηλατημεναι, καί δεν επαρκάν χτε κατά το ημισυ εις 
τάς χρείας τχ Βασιλειχ, ώστε η *Ρωσσία μας δίδει ρε
γάλας ποσότητας από την Σιβηρίαν διά του Ευζεινου 
Ίΐόντα εις εμπόριον ελεύθερον * καί χ Αυστρία μερικόν 
διά τά  μεσημβρινά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας μέρη. Φη
μίζεται το πλη&ος τ» σιδήξα της Χουηκίας, και η κα· 
λητον ποιότης * χ Γαλλία εχει πολλά μεταλλεία, αλ
λά μόλις εξαρκχν εις τάς χρείας της·

ΣίΔΗΡσΦΤΛΑΑ , 5 ΣΙΔΗΡΟΙΙΕ'ΤΑΛΛΑ, είναι σ ί
δηρος, χ σίδηρον εις Ίσα μέρη σφυρηλατημενα μεχ^ι λε
πτότητας με την βαρεϊαν τχ μεταλλεία σφυράν, επειτα 
κυπτόμενα τετραγωνιχως σχεδόν διά το ολίγον επίμηκες 
αυτών, καί πωλνμενα, η μαύρα, κα$ως φάρο/rat πολλά

από
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άπδ την 'Ρωσσίαν^ εις την Ταρκίαν διάφορά χονδρότητος *
$ γανωμενα, ret οποία, ονομάζονται

22/δ up ος Τ α ν ω μ ε ν ο ς ,  ή Λ#ΐ/*δβ**δ»ρδς> 
Fcr Blanc ̂  και Tei/pwern Ίνβχ/ς* Ο/ Πρ/taW t7p&>- 
7θΐ φαίνεται να εφευρον την τέχνην του γανωματος Των 
μου pew σιδηροπετάλω» , και από την μεγάλη» εκείνην 
Εμπειρον λαμβάνοντες αυτές of 'Ολλανδοί, τές διίδιδο» 
εις τον Κόσμον, πωλαντόςταζ εις Κιβώτια άπδ ζζ5 φυλ* 
λα τδ εν, και λογιζόμενα τά δύω αντί ενός ήτοι 45ο 
φύλλα, η εις βαρύλλια άπδ Ζοο φύλλα * τά πρωτα/ά- 
μως εγκλίνονται*

'Ο Γάλλος ’Ακαδημίακδς 'Ρεαυμηρος (Rcaumer) άφ η 
προσίφερεν εις τη» ’Ακαδημίαν τφ 1722 τάς αποδείξεις 
η , οη  δύναμαι δ Σίδηρος να ^ι/θδ, καδως και *ά ά- 
παλωτερα μέταλλα εις ^ ιλά προπλάσματα, άκολαδων 
τάς περιέργειας του εις αυτό τδ άναγχαϊον μέταλλο») 
Καί αδημονώ», διότι η πατρις του υστερείται την τέχνη» 
rS να κατασκευάζω τδ λευκοσίδηρον, ε'πήγε μόνος τα εις 
τά τοιαυτα βαναυσαργεία της Γερμανίας , οπού » τέχνη 
εκρύπτετο, καί εμαθεν οη  τά μαύρα σιδηρά πέταλα 
καθαρίζονται άπδ τδν ίδν με τά γινόμενα οξυνά νερά 
άπδ τά  γεννήματα , καί . κυρίως τής βρνζης * διότι βέ 
βαια με τδ ρινί καθαρίζονται, άλλα το δύσκολο» τής 
εργασίας προξενεί μεγάλην ακρίβειαν, ή οποία είναι 
πα'ντρ ασύμφορος * καί χωρίς αυτό τδ καθάρισμα ο 
κασσίτερος είναι αδύνατον νά κολλήσρ* ιδού λοιπόν ή 
τέχνη· ^

Εις υπόγειον, ή πέτρινον Κτίριο» με δόλον , εχοντα 
φατνία», καί ζεστόν, βάλλονται κάδοι με δξυνδν βρύ- 
ζης , ' όπου εμβαλλόμενα τά μαύρα πέταλα καθαψίζον- 
ται εξαίρετα εις δύω ήμερος* μετά ταΰτα σπογγίζον
τα ι, καί τρίβονται άπδ γυναίκας ,  είτα βαπτίζόνΤαι εις 
χωνεία μ ί  καλόν αναλυμένον κασσίτερον f γανωνονται f  
καί φέρονται εις τδ υπόγειον δ/α νά κρύωσαν χα ϊ ολί
γον, διά νά μή ε'κχολλήση δ κασσίτερος άπδ τή» εξαφ- 
νον ψύχραν, καί διά νά ρναι ευλύγιστα»
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Tee πέταλα ταυτα y  αν a  μίνα, είναι δύω είδαν, μονά, 
«το/ -ψ/λά, χρήσιμα διά μικρά πράγματα εις στολισ
μόν* καί &πλα9 τά οποία sha t ελαστικά ,  χα/' χαλά 
W  κατασκευήν πολλών αγγείων, ως φανάρια, λαδικά,
οινηρά, χαί όμοια·

Σ/δ»ρο$ Ma^x»T«/t«eV©$. *ΗΜα}**τ/$ άναμφι- 
βόλως έχει συγγένειαν μεγάλην με top βνδιφο?, c/o'm 
φθάνει άπαξ νά τριβρ » μαγνητική βελόνη από τον ενα 
προς τον άλλον πόλον τής μαγνήτιδος, χαί άποχτφ ό
λος τάς άρετάς αυτής·

Άλλα χαι τα ιδ/α βαμμένα σιδηρά εργαλεία (  «α
τά την παρατήρηση τά ειρημένη 'Ρεαυμήρχ)  ρινίζοντα, 
χτυπωντα, η χαράσσοντα χρυον σίδηρον, άποχτάν δύνα
μ η  μαχητική» , ως νά εϊχον τριβή εις μεσαίαν μαγνή
τ η  , ήτοι τραβάν τά ρινίσματα τον σίδηρον, χαι μιχρά 
καρφί α ενίοτε · Ί ϋ  ΜΑΓΝΗ~ΤΙ2 .

ΣΐΆΗΡΟΝ. Το εργαλείο? των στίλβουντων πανιχά 
ρ«να. χαι ολα τά υφάσματα, χαι πλεχτά, άφ a ττο- 
ρωθρ εις την φωτιά», οσον να μη χαιρ τα υφαντα τού
τα* Οι ρ α π το ί, χαι οι επ ί τάτου σιδηρωταί τό μετα
χειρίζονται μ έγα , χονδρόν, εις τρίγωνον σχεδόν σχήμα , 
χα ί από τό μέσον της βάσεως εχον την λαβήν, ήτοι 
μαχράν άράν,

Έίς δε την οιχιαχήν οικονομίαν οι πλύστρα· μεταχειρί
ζονται 'Αγγλικά μικρότερα τά ίδια σχήματος, άλλα με 
την λαβήν επάνωθεν κολλημένη» εις τό μήκος τά σιδη
ρά, χαί υψηλήν διά νά χωρρ την παλάμην · Φέρονται 
χαι από άλλα μέ^η τής Ευρώπης από ·\,ιλόν σίδηρον, 
με κοίλωμα εις το μέσον, όπου βάλλην αναμμένης άν
θρακας* άλλ' αυτά εχην δύω ελαττώματα, χαί τό νά 
μη ρναι βαρέα, χαί τό επικίνδυνον νά έχπυρωθρ πε
ρισσότερον τό σίδηρον με την χίνησιν, χαί αέρισμα των 
ανθράκων, χαί νά χά·\,γ το υφαντόν· ’Αρετή χαί των 
τριών είναι ή όμαλότης, χαι εντελής στιλπνότης, από 
τό κάτω μέρος, μό τό οποίον στιλβώνουν ·

ΣΗΣΆΜΙ, χόρτον σπειρόμενον ο^ιμον την άνοιζιν,
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βλαστάνον με κάλαμον υψηλόν εως δύω πόδας, 
φύλλα μεγάλα , και εν τω μετάξι) γάτων λοβον εμπε- 
ριίχοντα λεπτόν σπόρον ζχν&οχίτρκον όνομαζόμενον δ- 
μοίως 2\ησάμι* εκτείνει πολλάς ̂ ρίζας^ καί ha  τούτο 
άπομάσσει ολην την παχύτητα τη χωραφιού,

Χ η σ ά μ ι ό καρπός παρόμοιος με τό κεγχρί, άλλ 'ε - 
λαιψδης, *«/ /ξφοης* εις τηνΤπρκίαν γίνεται πολύ εμ·. 
πόρto? με αυτόν ha  τά τρία ταυτα ,

ά, Κσπανιζόμενον^ η άλη&ομενον, και ζνμχμενον μ ϊ  
*«J[ημενον γλευχος y η μ ίλ ι γίνεται τό σησαμε\ημα ( χ«λ- 
β α ς ) , το οποίον τρίψει πολλά εργαστήρια '  εις την Α- 
δριανάπολιν κατασκευάζεται τό καλύτερον,

0 ,  'Επόμενον με τά μαγειρεύματα παρηγορεί την ελ- 
λει\ιρ τη ελαίου , εις όσας ημέρας είναι εμποδισμόνον 
τά τρωγυν τό ελαιον οι Όρδόδοξοι,

γ', Αλη&όμενον,  και βραζόμενον εκδίδει τό 2ησαμί· 
λαιον y εύχρηστο? πολύ εις την Μακεδονίαν y καί αλλα 
μέρη* μάλιστα εις τύς 'Εβραίας διά μαγείρεύμα* κυ- 
ρίως όμως είναι καλόν διά τας λύχνους,

Κατά δε την γνώμην τ« Πλιν/ouy Διοσκορ/δους, καί 
Θεοφράστου, καί όλων των Ιατρών είναι δύσπεπτον, 
κα ί βλαπτικόν,

ΣΓΑΟΥΡΟΣ, τό στοριωνι9 ό-\·άρι μ ίγ α , από τό ο
ποίον λαμβάνομεν τό καλόν λαβ ιαρ ι, και Ζηρίχι, Ίδ*
STOPUTNI.

ΣΓΛΦΗ, σκωρος, ό όποιος τρώγει καί φθείρει τά β ι
β λ ία  f καί τά μαύρα ζωύφια τη λοτρΐΐ,

ΣΙ'ΛΦΗ ΒΤΖΑΝΤΙ'Α, Blatta Byzantia, η οποία καί 
Unguis Odoratus, ονυξ ευώδης κατ άντίφασιν. λόγεται πα
ρά των Λατινιζόντων* κογχύλη ευρισκόμενη εις τον Πσρ- 
&μόν τη ΒνζαντίΗ) περί τά άκρα της Προποντίδος δια
φόρων μεγεθών εις σχήμα ονυχος θηρίου * ό Διοσκορί- 
δης την ονομάζει Βλάττιον Βυζάντιον,

Τό λεπτόν χογχύλιον, ήτοι τό επ ί την ράχην αυτού 
οστρακον είναι ύδατόχρχν, καίεται εύκολα <, καί δυσώδες 
εις τό καύσιμον * τό μεταχειρίζονται > κα$ως καί τό κα-

στ όρ-
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στόρχιον, nrot ας αντίδοτο» εις τάς βαρβίας άνα&υμιά· 
σεις , κα ί μάλιστα τά λεγόμενο υστερικά ττά&η τα» γυ
ναικών ·

Εις τήν Γαλλία» 'δια. τήν σπανιότατα, καί σχεδόν 
ελλει-^ιν runt, μεταχειρίζονται άλλο τα» παραλίων ε- 
κείνα» κογχυλ/ορ, Σ άλε» ονομαζόμενο», χρώματος κυα
νή, » λιΒοστίλβοΡτος το αρσενικόν* το $β γλυκόν λευ
κόν ,  μ ύποκόχχινον, καί σχήματος κτένια, «το/ «I δο® 

* w , *«/ *ara 3τρ^*^λλιτ^^Λ u i  το er μζ- 
ροςy λεπτά9 κοίλα, καί κομμένα τετραγωριχώς- εις τά 
άκρα. ’Απδ αυτά ενρίσκονται πολλά εις τήν λ/Ιεσό- 
yetov θάλασσαν, άλλα δεν εχυν τήν ενέργειαν τής εί- 
ρκμόνκς Βοζ&ρτίας Κογχυλκς.

ΣΓΛΦΙΟΝ (Benjoin) καί Τχρχιστι Μβντζπβί, κοι
νώς δί Μοσχο&υμίαμα * είδος χόμμεως , το οποίο» δ/<* 
τη» ευωδίαν του κατατάσσεται εις τά θυμιάματα, και 
παρ άλλων εις τά αρώματα ·

Εις την Κοσινσίναν, καί τά Βασίλεια τη Λαώ , καί 
τη Σιάμ* βλαστάνει τδ δβνδρο», άπδ το οποίο» άπο- 
στάζει αυτό τδ ευώδες θυμίαμα  * ομοιάζει δε πολύ μ ί  
αμυγδαλιάν, μ ί  φύλλα μαχρυτερα, καί στρογγυλά εις 
τή» άκρα», καί με την εντομήν εις τδ» κορμό»του, καί 
χλόνας εκδίδει τδ Σίλφιον, τη οποίου τδ γνήσιο» είναι 
χρυσοκίτρινο» εξω&εν, και λευκό» εσω&εν, με μικράζ 
διαφανείς φλέβας, λεύκάς, καί ερυδράς, εύθραυστον , 
χωρίς γευσίντινα, άλλα με ευωδίαν άρωματιχωτάτην.

Εις τής πωλκτάς ευρίσκέτοι καί Σίλφιον εις δάκρυ, 
άλλα μαζωμίνον, λευκόν, καί διαφανές, κοκκινωπήν, 
καί άνακατωμενον με δάκρυ, δμοιάζον μ ί  αμύγδαλα, 
διά τούτο καί άμυγδαλοειδες ονομάζεται* τδ καλόν του 
πρεπει νά εχη τά γνωρίσματα τη άνωτήρω,

Σ ί λ φ ι ο ν  κατώτερον είναι τδ άνακατωμενον μ ί  δα* 
κρυ, χαί άλλα μαζώματα, καί υπόχειται εις τδ νό· 
&ευμα παρά τώνπωλάντω» μ ί άλας ρητίνας. Διά νά γ- 
ναι χαλδν πρεπει νά εχγ πολλά δάκρυα, καί ευωδίαν, 
νά γναι πολύ ρητινώδες, χαί όσον τδ δυνατόν καμαρω

τέ-
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τερον * το πολύ μαύρον καί χωρις ευωδίαν sivou a· 
χρεϊον*

To καλύτερον Σίλφιον «κβαινει από τον Δυτικόν A/* 
γιαλόν της Σπμάτρας si ζ τόπον Βάρος ονομαζόμενο?, χν- 
ριευμενον από τός 'Ολλανδός 7· οι οποίοι εστελλον πολύ 
εις την 'Ινδίαν προς χρησιν των ειδωλολάτρων Ινδών δα- 
πανών των μεγάλων ποσότητα εις θυμίαμα των ειδώ- 
λων των ·

* Από τό Σίλφιον εχβάλλπν οι Χυμικοί φαρμακοποιοί 
άν$η λευκά ωφέλιμα εις τούς ασθματικός * ελαιον, καί 
είδος βαλσάμου , εύχρηστου εις τάς πληγάς,

'ΟΤρομάζεται τό ανωτέρω τντο και Σίλφιον Κυρηναϊ
κόν , καί *Ασσα> ήτοι ζάλον γλυκύ παρά των Λατίνων , 
και ητον περισπούδαστα εις τόύς ΤΙαλαιούς 'Ρωμαίους 
δ/ εμβαμμα ( 2 άλσαν )  χα/' άρτυμα των φαγητών · *Η 
δ ε“*Ασσα Φα/τ/δα, »το< δοο·αδ»$, βλ/ ι̂τό Σιλφιον Π#ρ- 
σικόν y η Μηδικόν * τό Κυρηναϊκόν εζελιπε πρό αιώνων, 
και συνετίζεται τώρα τό Ι̂ δ/χοτ τ η τ ο  ,

Σΐ'ΝΗΠΙ, το Σινάπι 9 χόρτον σπειρόμενον, κα ί βλα· 
στάνον εις τούς κόπους με άνθη τιτραπεταλα , zap- 
ποφοράν τόν ομώνυμον ζαμπόν εις ζόχκχς μικρούς, καί 
μελανός, καυστικός εις την γεύσιν *

Χρήσιμον είναι τό Σίνηπι εις άρτυμα» ήτοι προσφά
γ ι με τα βραστά κρέατα καί οράρια* κοπανίζεται κα
λ ά ,  καί με γλεύκος ανακατωμένο? όσον νά γενρ υγρόν 
ζύμωμα , ζνμότα ι, «το/ βράζει εις φιάλας, και τητο η 
κοινό γλώσσα, από τού Ίταλογαλλιχΰυ ονομάζει Μ oc/- 
β-ταρδα?* « Αγγλική επαινείται♦

Χρησιμεύει καί εις τός λεγομενπς Σιναπισμός των άρ* 
ρώστων) βαλλόμενον ανακατωμένο? με όζειδι, καί πό- 
γανον, καί άλας εις τά πέλματα των ποδών, ι’ρι* 
Πιστικόν, καί θερμόν διά νά διεγείρρ την εκλείπουσαν 
θερμότητα·

Είναι καί άγριον ήτοι ^άχαλλιερρητον Σίνηπι μ ί  τάς 
άύτάς δυνάμεις, άλλ’ο κόκκος τη είναι λευκός ·

Σ Ι Ν Τ Ζ Α ' Π Ι ,  δέρμα στακτόχρουν μικρού ζώου της
'Ρωσ-
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ν'ωσοΊας οσον rόΚαζχμι φερόμεpop έχε7$εν , καί πωλχ- 
μενον εις τ»* Κωνσταντινχπολιν με την χ ιλ ίαζα . Εha t δί 
τριών είόων* τά λβοχα σ<τα κλίνχν περισσότερον εις r£ 
'>fvxoV χρώμα , τα μαύρα , κα ί τα κυρίως σταχτερά . 
Τ α  £u<y πρώτα it ναι προτιμότερα, χα< πωλουνται εις 
μεγαλητέραν τιμάν * τα' δέ τελευταία shat κατώτερα, 
κα ί λέγονται τελειότερα τά χαλάτβρόί των, και πρόστυ* 
χ α  τα χατωτβρα. Δια/ρχνται ΰε παρά  ̂των όιφ&ερχργων 
§iς την ράχην, η όποια καί κυρίως αποτελεί την S/y* 
τ£α57θδ/ρ3·/ραί>, καί βίς την κοιλίαν, η οποία μ ί  το να 
γναι λευκή γίνεται ΰιφ&ερα, καί ονομάζεται 4ευόοκακχ- 
μ ι ( γελαρτζί)  χρηαιμεΰαυσα $ίς πτωχούς ανθρώπους, 
ως ευδυνή *.

"Ολοι οι δρυμωνες της 'Ρωσσ/ας εχχτι πλη&ος από 
αυτά, τα όποια όιατρέχχν,  ως οι ποντικοί των λοιπών 
κλιμάτων από όένόρον εις όέρόρον, καί οι κυνηγοί τον 
χειμώνα τ α  φονευουσι με τα βέλη τοξοφορχντες, άπειρη 
η πυριτις κονις των τυφεκίων όυ σχολά ανάπτει εις τάς 
χιόνας των,  χαί̂  φθείρει τό δερμάτων εις τό κτύπημα ·  
Αξιοπερίεργος όμως είναι η επιτηόειότης των κυνηγών 
εκείνων εις τό τόξευμα, καί εις την μέ&οόον τχ νά πε- 
ριπατχν επάνω εις τά απαλά χιόνια, χωρίς νά βυ&ι- 
tr&xv, βοηΒουμενοι από μόνην 4 / λ »ρ  ράβόον όεμένην εις 
Τχς πόόαςτων πλαγιως·

S IS IC ^ P A  *Ελληνικωτερορ η Γ χνα· *10ε Δ ΙΦ Θ Ε ;Ρ Α  ·
£ Γ Τ θ £  j Σιτάρι, γέννημα γνωστόν εις όλχς, ότι

πρώτιστη τΰοφη όλων μετά τό απογαλακτισμό* άν όεν 
εξαιρέσω τχς ριζοτρόφους 'Ινΰοός, καί άλλα σπάνια ε· 
^  μ^ μοτίτ^  · ! # « « , « !
τρέφονται με ρίζας, η με αραβοσ/ταρον οι Ευρωπαίοι 
όμως εις ολας τούτος τάς αποικίας των προβλίπχν καί 
θρέφονται με τό σιτάρι ·

Σπείρει at τό γέννημα τχτο τό φ&ινόπωρον, καί όνο* 
μάζεται πρώιμονβ όταν όί μιίνγ δ/α τηνάνοιξιν λέγεται 
ό ι̂μον * αλλά τχτο γίνεται μόνον εις νά θερμότερα κλί
ματα , όπχ η γη τον Φεορχάριον όεν είναι σκεπασμένη

από
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« V o  "χιονιά..  « ς  #/$ r»V  'Ελλάδα, χ « /  Ιταλ/αν ·  Ε / ς  δ» 
T»V ΤΙολωνιαν, χαι' τα οριβ/α κλίματα, ολα πρώιμα 
σπειρονται· 'Ο toVoj, **$ τον οποίο* χαρποφορίΐται ονο
μάζεται Χω ρ ά φ ι ,  κα&ώς καί όλων τών γεννημάτων, » 
Ά ^ Ρ ® » ^βλα/ά γλώσσα συνετίζει.

"Σιτάρια γίνονται πολλών οι$ών κατά την διαφοράν 
του χώματος ̂  ήτοι τής π απάτητος της γης τών χωρά
φι'&>? , xau' το «Ιδος του σπόρου · Ε/ς νΗ ^ « ρ ο χ  5τα- 
τ ρ / δ α μ ν , σπείρεται ενείΰος όνομαζόμενον Κ χ τ ρ π λ ι ά ,  
« ς  αχ χά #)Vjf$ Φαλακρόν, δ/oVz Κ ίτ ρ α  το' μετωπον εις 
τας εκφράσεις τάς τριο ι̂κάς, χ«# ' αμελημένα;* επειδή 
ο στάχυς τη %εν ε^ει παντελώς τρίχας ,  ο' δ« τ ό χ χ ο ς τ » , 
«το/ το  σντάρ/, * / m  σχεόόν στρογγυλός, καί γεμάτος , 
και κιτρίνώτατος εξω$εν * τό αλεύρι του οίνοι καί πο
λύ , καί εξαίρετο ν ·
β Το εμπορίαν εις σιτάρια χρειάζεται ταχύτητα, καί 

εις το $ιαπλευσιμον τών θαλασσών, *«/ « ς  τχ'χ W - 
λησιν, καί οσοι επιτύχαν τούτα χερϊίζΗν. "Οσοι H ά· 
ποτύχαν ζημιύνται, *«<'Λ» £φ/α aW  αο’το' τό γέννημα 
οίνοι αφοριστική* δ/or* «χ δ/ά τάς τρ«ορ«/«ς xe/ujr α
ποβολήν , κ α ίχ ύ σ ιν  τό καράβι εις τόν'όρσμον, η συγ- 
xajt, ήτοι άνά-ϊρ τό σιτάρι όντας εξ αρχής νοσηρόν, ή 
από νερά τ» καραβιό, οι χινΰυνασφάλισταί δ#'χ πληρώ
νουν, καί ό πραγματευτής αφανίζεται ·

At μακραί &αλασσοπορίαι είναι καλαί μόνον δ/ά τής 
ϋαυχληρεμπορχς,' καί τοιύτνς ονομάζει εκείνος τής Κα
ραβοκυρίους, οι οποίοι φορτώνουν, &αλασσοπορουν, κα ί 
πωλχν δ/ ίΐιόν των̂  λογαριασμόν, δ/ο'τ/ παλών οπο θ ’#· 
λχν,  ή αναγκασμών από ελάττωμά τ ι του φορτίου των* 
καί εν ενί λόγφ τροχοί# μ ί  ολους τούς TpcVaj W  νά 
κέρδισαν, ή τέλος πάντων νά μη ζημιώσχν»

'Ο δ# έμπορος εκ του εναντίου είναι υποκείμενος δ/ά 
τά συμφωνητικά τύ ναυλώματος με τάς Ναυχλήρνς, νά 
εΰχηται δ/ά νά φ$άσρ τό καράβι ι/ς τον όιωρισμίνον 
λιμένα, καί με τό σιτάρι τη αβροχον, καί σωστόν, καί 
επόμενες νά ούρρ καλάς τιμάς δια νά πωλήσρ · επειδή
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λρ dip rVBU Z*t1,Ttf  »Arer m i» » ,  o Kapa&tx»*
μος */§ άλλο/ λιμένα dip πηγαίνει, xai άφ'ζ τελείωσυν 
at συμφωνημίναι hoptai, αποφορτίζει τό σ/ταρ/ r»V 
ξηράρ, το οποίον xai dta τα έξοδα, xai ha  την ελλει- 
J,/p »/$ 70 μίτρον, xai ha  tnv ανάγκην να πωλη^γ είς 
top shop τόπον, ̂ n εχει , n dir εχει χρείαν, είναι εις 
κίνδυνον pa χο&ρ ολον, xai ρά μη  ̂π ιάσρ χψν̂  το» »αυ- 
λόν τ α , χα&ως συνέβη πολλάχις * ώστε h a  νά όμπορευ* 
§ρτινας εις σιτάρια διά μαχράς &αλχσσοποριας , η πρί- 
τret ρά. εχρ εδιχόνη το καράβι, η p«w 5Τ$λΐ/ 5τλκ- 
«τ<ο$, xai διακινδυνεύει o'htyop μίρος της ανίας τα* η f«  
fpai είς ανάγκην ρά pAJ# tof xy/SoF » fa επ ιτυχρ, η 
»« άφανισ&ρ εξ ολοκλήρου.

Άλλ' επειδή το σιτεμποριον τουτό με ολας τάς tip** 
μίνας δυσχολίας xai χινδύνους είναι εις χινησιν μεταξύ 
tap εμπόρων, μάλιστα κατά το παρόν W  την ελλει-  ̂
4·ιν των Σιτάριων ̂ εις την *1 σπανιζην χερσόνησον , *«/ 
γίνεται με π&ανωτατο» σχοπόν τ»ς ζητησεως του , xai 
επομένως της χολής πωλησεως, εύλογον μοϊ εφάνη ρά 
προσδένω τά άχόλον^α.

χλ*' είς την εμπορικήν Σπυδην εν παρόδφ ει* 
δομεν, άπό τά Σιτάρια της Αίγάπτπ ετρεφοντο at δύω 
μεγάλοι της Οι ζουμερής Βασιλεύεσαι* ή παλαιά, xai 
via  *Ρωμη εως της σ * 'Έχατονταετηριδος * αλλά τώρα η 
Αίγυπτος dtp χαλλιεργεί τόνον την εύφορωτάην γύρης  
ha  τό άχατάατατορ της Διοιχόσεως$ xai ό έχει Σατρά
πης dtp στελλει χατά τό χρέος του τό προτδιωρισμίνον 
είς την Βασιλεύεσαν επ ί πολλά!ς προφάαεαιρ * αλλά  
τό πωλεί είς τάς άγοραατάς διά την ϊσπανίαν  * και άλ
λα μίρχ*

Ή λοιπή 'Επικράτεια Ανιατιχύ , xai Έ,ύρωπαϊχη των 
θ'$ωμανών προσδιορίζεται διά σφοδρών διαταγμάτων νά 
στε/λρ τά προς τροφόν της Βασιλευούσης εις ρςαμηλάς 
τ ιμ ά ς* άλλ' οι απανταχά Σατράπαι εμπιστευόμενοι εις 
τάς idiaς δυνάμεις, xai μη φοβάμενοι, όλιγωτατον σ τ ιλ -  
λ # « ,  £«/ το πολύ πωλύσιν είς τάς άγοραντάς είς τι-

μάς
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μάς οφ>λα'$ κα ί χωρίς όφελος των χεωρχάντων, ο ί ο
πο ίο ι άπαυδηντες, χα/ αποναρκωμένοι s/ς ro fa f’pya- 
ζωνται διά τύς τυράννπςτων, άφήνχν την yip ayseipyn- 
τον , χα/' ωληόστευσεν η ποσότης των σιτάρι ων , » σ- 
πο ία  αν 6 yeapyog ωφελρτο διά την ευκαρπίαν τη το· 
7Γ», μάλιστα, της Θεσσαλίας χαι Μακεδονίας, ήμπορπ- 
σ$ να y /νηται ετήσιας υπερδιπλάσια ,

"Επεται αρα νά ζητγ w Κωνσταντινάπολις την τροπήν 
9ϊς άπδ την Δαχ/avj οπού οι αύθενται οντες υπήκοό* 
τατοι άχολπθhv με ακρίβειαν τά διατασσόμενα, χαι ο- 
ταν η αυτά δεν εξαρχπν, η πόλεμος συμβη με τά y$t* 
Ύονευοντα *θ ΐϋ , ** τλ Αγοραζρ απο mr Ptomctv οιΛ 
των εμπόρων εις τιμήν μετρίαν μεν διά τάτυς, αλλά ύ* 
*1ηλην οια τον θησαυρόν, χαι την εξουσίαν, η οποία 
εμποδίζει την εξοδον διά το ’Αρχιπέλαγος, όταν το σι- 
ταρ/ γιοι φορτωμενον εις καράβια με Οθωμανικήν "Ση
μαίαν * τά δε r ωσσιχά εχασι διά των Σκυθηκων τό ε
λεύθερον νά εχβαίνπν φορτωμένα εις χοίρον ειρήνης, χαι 
χαλης αρμονίας μεταξύ των δυω Αυτοκρατοριών ·

Ο ί εμπορευόμενοι λοιπόν εις την Κωνσταντινούπολή 
ευρίσκονται εις την χαλητεραν θόσ ιν να μετακόμισην σ ι
τάρια από την *Ρωσσιαν διά τη Ευξείνη Ποντη, χωρϊ? 
we γναι υποκείμενοι εις μακράν θαλασσοπορ ίαν , κα ί η 
νά πωλησαυν αυτά εις τάς δημοσίας άποθήχας κατά 
την προσδιωρισμενην τιμήν, η αν γναι εις καράβι fit  ση
μα ίαν  ελεύθερον νά τά  στείλουν  ̂εις τό Άρχιπελαχος 
οί ίδ ιο ι, « μεταπωληντες αυτά  εις άλλους επιχείρημα* 
ηχωτερους ·

'Η ’Ρ ω σσ ία , κα ί μ άλ ισ τα  η παρά των 'Ρωσσων κυ
ριευόμενη ΤΙολωνία φημίζεται διά τό ευφορωτατόντης εις 
σιτάρια j χαι διά τητο « ’Οδησσός πάντοτε εχει χαι ε- 
ξαποστελλει μεγάλος ποσότητας, κα ί μετά τούτην το 
TayavopeKOv, και όλ/ya η Θεοδοσία της Ταυρικης χερ* 
σονησχ . Άπδ τάς τρεις τάτυς λιμένας εως τώρα φέρον
τα ι όλα τά σιτάρια διά τον Θφαχιχόνμας Βόσπορον, 
καί y t νέτοι εις φαυτα μεγιστορ εμπόρ ιον* κατά τό π  λ*
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ρον μετά την γενομίνην ειρήνην είναι πι&ανόν να μετα
κ ό μ ισ ή ν  σιτάρια τής ϋασσαραβίας  W  τή  Ίσμαηλίου9 
χ α ί τής Τομαρόβας ̂  v ia  αποχτήματα των 'Ρωσσων 9 
χα ί «δ» ηρχισαν να ερχωνται ·

CH *Ρcoverta εχό/άει όυω ειδών σιτάρια  > το 'Αλβανό· 
σ ι ταρορ ( άρναΐίτι ) , δ/οτ/ 'Αλβανοί Χριστιανοί (  xat/' ou* 
τ^ς ονόμαζαν εις εχεινα τά  μέρη άλας τής ίνοπ λ ίσ ε ιν - 
τας°Ελληνας δ/α rwV ενδυμασι αν των ) μετίφεραν εις τά  
Trspi το Ταγανοξόχον τον σπάρον τα καλού τάτ* σ ιτά 
ρ ι*  , το οποίον εχει τον xoxxov μ ίγ α ν 9 χ α ί $ριμμίνον^ 
xou είναι τά χαλήτερον. Ή 'Οδησσός εκβάλλει άλλο εί
δος Έ υ μ ι σ σ α  ονομαζόμενου άτροφον9 χα ί -^ιλον , o$sv 
χ α ί διαρχει ολίγον 9 χα ί τά αλεύρι η  εχει περισσότερον 
π ίτυρόν ,  μ'όλου τούτο τά \ ω μ ιτου  είναι γ λ υχ ύ , χλι 
&ρεπτιχάν διά τάς μαχρυνάς όμως & αλασσοπορίας,  το 
πρώτον, π  ρ ίπε ι πάντα  νά προτιματα ι, πάντοτε πω
λε ίτα ι εις ύ·\άλοτερας τιμάς ως άναγχαάον διά τα ζυ 
μαρικά ,

Τ λ σιτάρια τής Ευρωπαϊκής Tspx/ας εγχρίνονται ως 
στερεά , χα ί χαλά διά μαχρννούς διάπλχς 9 ομοίως χα ί 
τής Μιχράς 'Ασίας·

Τής Α ίγυπτου είναι άτροφα, φ λ α ,  χα/ γεμάτα α 
π ό  ετερογενή9 χα ί χονιορτάν διά  το αλωνισμάτων επάνω 
εις τά χώ μα , χα ί ή τιμητών είναι κατώτερα 9 δ ιά τ α υ -  
τλ ,  χα ί διότι τά ·\·ωμί τ* γ ίνετα ι (ΐαυρον ^

Τ ί$ Τυρί ας δεν είναι ευκαταφρόνητα 9 όταν δενβναι 
νο&ευμίνα παρά των κατοίκων9 χα< συμμ ιχτα  με άλλα  
είδη γεννημάτων·

ΓΗ Θραχ« ΧΛΟΛ'βφορρ? χαλλ/ο*τβρ σιτάρι 9 χ α ί μ ά λ ι
σ τα  τά  περί την Κωνσταντινάπολιν 9 χα ί Άδριανχπολιν 
μέρη ·

Τής Δαχιας τά σιτάρι είναι Έυμισσα 9 όσον στίλβε
τα ι διά τας Βασιλιχάς άπο&ήχας, χα< συμμιχτον με 
ζτβλλ* χα# χώμα αλλ ίσως ο τοπος *χκ  χολορ 
διά χρήσιν τ η , χα&ως πρίπει νά εχγ βέβαια χαλήτερον 
διότι επαινείται τά Βλαχομολδαβιχάν ·\.ωμί ·

Δί



Δι οσύυς όμπορσόονται οίς σιτάρια th a t ωφόλιμος « 
Εταρα7ΐίρ)ΗΠζ δ/ς τά ακόλουθα· 

ά· Ή ποιότης τη σιτάρι» ya jtyai χαλ»}, Jro/ xo'xxflij 
καλα &ρίμμίνος,' ξηρός, μόγας, xai χάρις trtpoytpn * 
ήτοι alfsavy χρι&αρι» χαι τα παρόμοια,  χαι άχυρο» , » 
χονιορτό» *

/S'* Το μίτρον να ytm rat σωστόν B/oVi ριιτρ»7αι' 
ι  vot/y toy rpoVop pcs' το κτύπημα τη χοιλ» ,  η μό τό 
κομμά , ναι τ  ̂δι/fay ίτολυ, « όλιγωτερον άφοσον tha t · 

}Λ Ay pyai Trp&ioV τίς 'Ρ^αα/ας , » Πολ&π'α; ya' 
μ» p a i χύπανισμίνο» το» χημωνα έπάνω ίίς  το» πά» 
yo»y κα&ως συρΒ^ίζπ» ol ixti yteopyoi ναι κάμπν * διο- 
τ/ pt· t»V πρώτη» ζβστα» vypaivei, και' ά νά π η ι, οτακ 
yyai σωρημίνο» ttq τάς άπο$ηκας, χαι τ ί πορισσότο» 
pop $ις τά καράβια .

δ/* Να' φβρτ®^ «$ καρα'/Si καλοκ δια ya fix χα'/wy» 
yipa> μ άλ ισ τα  ' otop fpat h a  fiaxpyya' pt/px ya δια* 
π λ ίυ σ ρ «

*H Βαλτιχ» Θα'λα<ητα aVo ra' *Ρή>ο*θΊχα, και Πολο>» 
wxa παράλια ιχδ/διι πλίθος 5τολίί σίταρίωρ ha  τη» 
Ευρώπη» , οτακ δ/y T»y «μχτοδιΤρ ο πόλβμος, » πσιότης 
rap οποί top tha t η aarrf μ* τ»χ πίρφραφίϊσα» apart» 
αο) t i c  τά  Trtpi 'Ρωσσίας·

Η Bαρμαρ/α, ήτοι τα παραλία της Αφρικής προς 
τη» Μοσόγαορ θάλασσαν» ομοίως φόρτωνtt πολλά χα- 
ράβια , καί σιτάρι χαλης ποιότητος·

Τόποι δι' , »/$ τ«ς όποιας όαπανάται η μ$γάλη ποσό- 
τχς δλο>κ Tiyy οίρημόνων σιταρίων th a t , τά Νχο*/α του 
Αρ^ι^ίλαj>a$, χαι' όλης της Mtaoys/ou* χ ’Ιταλία 9 « 
Χσπανία, κα/ η Πορτο^αλλ/α* πολλάχις Βι χαι' «Γαλ
λία* μ Όλλα'κδα τρ/φιται aV£ την πλησιόχωρο» Γιρ* 
μανίαν 9 χαι' τη» Βαλτική» * χαι' η ’Αγγλία όταν dip sv’~ 
τυχήσπν τά όντόπιάτης ομοίως ·

ΣΚΑΜΝί'ΟΝ. Ξύλινο» οίχιαχόν έπιπλο» 9 x/yxroV, χαι' 
p̂xV/fioy δια ya χα&ίση %νας άνθρωπος % ^Κατατχιυα- 

foyrai σκαμνία από όιαφορα ζυλα της %%ίας9 χαι' α-
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7zo τά τιμιωτερα εντόπια 9 ως καρυδιάν, χαί τα τοιαυ- 
τα · Είναι ίρ/γον των ξυλαργων, χαι η τέχνη αυτή επε~ 
δωχε νόσον χάλα μεταξύ των ομογενών Νησιωτών τού 
Αρχιπέλαγος9 χαι δαλεύαν εξαίρετα εις την Κωνσταν- 
τινόπολιν , άστε όλ/γην, η χςγζμίαν χρείαν βχομεν από 
τά σχαμνία της Ευρώπης. Γίνονται δβ' η όλοχλόρως ξύ
λινα, η βάλλεται εις τό χάρισμα σνγχαρφωμενον στρώ
μα μαλλιού σχεπασμενον με βύρσαν 9 η χαί με μετα- 
ξωτον ύφασμα αν τό σκαμνί ον γναι από τά χαλητερα*
τό -^/α&όπλεγμα της Ευρώπης εις ταυτα αγνοείται ά- / /XOfJLYl $οω a

’Από την Νεάπολιν εφίροντο σταμνία ποταπά με 4-λ- 
Sipoi χάρισμα, χαί εύρυνα ha τας πτωχύς9 χαί εύ- 
δονωτατα γίνονται των χαπόλων τά σχαμνίa 9 χωρίς 
οπίσθια , άλλα τετράγωνα 9 χαι με ποταπόν -\.ά$ινον 
χά&ισμα,

Σΐ'ΤΑ , χόσχινον με τρίχινον ύφασμα όπωσον πυχνόν 
ha χοσχίνισμα το αλεύρου ha χάλόν άρτον 9 χαί
ζυμαριχά. , ,

ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ, φυτον με φύλλα πράσινα, χαι χαρ- 
hondn όμοιάζοντα πολύ με τά χισσόφυλλα, χαί άνθη 
λευχά εις είδος κυδωνιό ερποσά χατά γης 9 χαί ζητοσα 
επιστόριγμα νά ύ·^ω$γ» Βλαστάιει εις την ’Ασίαν, χαί 
κυρίως εις τά περίχωρα τά Χαλί π ια , χαί της *Α χρας9 
χαί στΐλλεται παρά των εμπόρων εις την Ευρώπην εις 
σαχχία . Οι άγορασταί πρεπει νά προσέχουν χαλά ha  
νά μη γναι ανακατωμένη εις τό σαχχίον μ ί  άνθρακας 9 
η με χαυμενην Χχ άμμων/αν.

Χρησιμεύει μόνη η ρίζα της, ν οποία ha  νά γναι κα
λή πρεπει νά γναι γνήσια Χαλεπινη 9 ελαφρά 9 στακτό- 
χρους, απαλή , εύθραυστος 9 ρητινώδης 9 χαί θραυομενη 
νά γναι σταχτερή 9 με γεύσιν πιχράν9 χαι άνοστον οσ
μήν* η βαρεία* χαί μαιροδερη πρεπει νά άίπτηται·

’Από την ρίζαν τούτην εκβάλλεται ό χρήσιμος εις την 
ϊατριχην χυμός ονομαζόμενος ομοίως Χχαμμωνιον, η 
Χχαμμωνία9 ό οποίος πηγνυται με τό βράσιμον εις την
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φωτιάν . Αυτή si ναι τό άσφαλεστερον κινητικόν, άλλα 
διά τηρ μβγάλην της δραστιχότητα δεν την μεταχειρίζον
ται , 09 ΰίν τγ,ρ συνένωσήν με άλλο τ ι , και τότε λόχε· 
ται Δ ι α γ ρ ί δ ι ο ν 9 χ Σ κ α μ μ ω ν ί α  Δι α  γ ρ ι δ ω τ ή .  

Από top χυμόν τχτον εκβάλλεται καί ρητίνη με δύ- 
ραμιν' περισσοτεραν από αυτό , καί γίνεται συρόπιον 
γλυκύτατου, χλ< καλωτατου καθαρτικόν.

Το λεγόμενον Κ ό ν ι ς  των Τ ρ ι ώ ν  t χ τχς ΚορρΛ- 
χ ί  ν ας  συντίθεται από y  Σκα,μμωνίας , χα/ -* Κβρο- 
Φ?ς Τρυγίαςj  καί y  ’Αντίμονάχον Διαφορετικόν , καί εί
ναι ομοίως εξαίρετορ καθάρσιου ·

‘Η Σμορρχ στελλει είςτόνΕυρωτην ετησι ως περί τάς 
3οοο όκαδας Σκαμμωνίαν μούρην, βόρειόν, ατββλχρ* 
καί γεμάτην από πέτρας 9 καί οστρεα* ή ’ipS/ee ομοίως 
στακτηρην > βλαρρα'ρ, χα/' εύθραυστον, αλλα κυρίως εί
ναι πισσορ ρητίνη ριικτή με κάνεις κινητικός * άμφότερat 
αυται είναι δειλητηρια φαρμάκια , χα/' ο̂ / ’Ιατρ/χα · 

Παρα πολλών ονομάζεται Σκαμμωνι a , χα/' το Μ?· 
χοακάνον της 'Αμερικής, χ MaxaWo·/pop , ρ7£α /ατρ/- 
xa τ» λοτ» είδους γεν ο με να εις την ομώνυμόν τα επαρ
χίαν , τό οποίον καί Ύαβάρβαρον λευκόν, και Bpvoi ta  
Αμερικανό λεγεται, χ«ι' «ρα/ κινητικόν αυτό καθ' εαυ
τό χωρίς συμμίξεως, χ βοηθήματος χόρτα άλλα , «λ- 
λ’ οι ιατροί τα καιρού μας προτιμούν την Ίαλάπαν από 
αυτό ,

ΣΚΕΥ ΟΣ λεγεται γενικώς τό αγγείου, χα/' ολα τ ί  
χρησιμευοντα εις την άνθρωπίνην £αχρ  ̂ εκτός των εν
δυμάτων , ο«3έρ πληθυντικως σκευή, χ ενικως Α π  ο- 
σ κ  ευ ή , τά λεγάμενα Τ  οορχ/ο·τ/' Κ α λ α β α λ ί  κ ι  a  y χ 
c/xa, χ οδο/5Γορσο, χ χα/' oAa ο-τρατοζτβ Sa. μερικωτερα 
όμως, σκευή λέγονται τα απο μετάλλον, ξυλον9 χ άλ
λο όποιον στερεόν αγγεία * τά $ ί απαλά υφαντά κ,αι 
παρόμοια έπ ιπλα ονομάζονται.

Σκευή πήλι να πλασταργανται εις πολλά μέρη τής 
Tapχίας,  'W ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΙΚΗ'.

Σκευή άργ ί  λ λ ι  να φέρονται από την Σίναν 9 καί
Torn. II . ι5  Πίρ-
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Ueptr/'ap διά της *Ολλάνδας, aVo τμγ Σαξωνίαν, aVo 
T>;r 'AyxeovaPy χαί άπδ την ’AyyX/av· Ιδε ΑΡΓΙΛ ΛΟ * 
Ε Λ Α Σ Τ ΙΚ Η '.

Σ κ ε υ ή  Σ υ λ ι ν  α κατασκευάζονται όπου u  pcu πολ
λά τά ξυλά της όξείας. χαί ε>«> πλησιόχωρον ποτά· 
μον) ϊί ρυαχα, ωα να yvριςι» το* τρο^ο* τ* μ υα λού  
τόρνπ, /we' roV οποίορ τά χατασχευάζχρ * ε/;α/ δε jr/ra- 
χ/α, τρυβ λία 7 σκάφαι y όλμοι,  χα/' ετ/ jΐλαχάται7 ρο
δάνια , διαλυσπήρια* χα/ τα πανόμοια tpya τ» τόρνου . 
Πελεχχτα δε μαχραί σκάφαι, πτυάρια , χα/' αλλα,  όλα 
χα&ως ειπαμερ yιtδμεva εις τδ Κ/τρος, χα/' φερομενα 
εις την Κωνσταντινάπολιν ·

Σ  χε u χ Κ α σ σ ι τ ε ρ ο μ ο λ υ  β δ ι ν  α 7 ως κοχλιάρια 9 
πινάκια , χα/ τα* παρόμοια y φέρονται άπδ την Γερμά
ρι ορ * κατασκευάζονται δε ε/ς roV τόπον τα Ila^ot/p/a, 
χτύ/ ο/νοναματοδοχεια στενόστομα , κλνστήρια t χαί τά
τοιαυτα ·

Σ κ ε υ ή  Σ ι δ η ρ ά y »τ« πυράγροι, πτυάρια y εσχά- 
paiy τρίποδες y μαχαίρια διάφορων είδωρ y χα/' αλλα 
τοιαυτα y κατασκευάζονται εις τ ην Κω να ταν τίνουπολιν , 
χα/ ττολλ^ αλλα τ»ς ’Επιχρατείας μέρη· Φέρονται δε* χα/' 
aVo t»V Γvpjiaptavy *Ρωσσιαν7 χαί ’Α yyλίav  τα καλύ
τερα , ύπayoμεva εις τά Β αν αυ crapy» ματ a y χα ί /δε εχε/.

Σ κ ε J » Χ ά λ κ ι ν α  χατασ-χευάζονται εις την Κων- 
στανηνχπολιν εξαίρετα , χα/ /δε ΧΑΡΑΚΩΜΑ ·

Πολλο/ Χυμιχοί της Ευρώπης εξετάζοντες την φυσιν 
τη >αλχ« τδ/' εύρηκαν βλαπτιχωτατον εις την άν&ρωπί- 
νην ζωήν , δ/α* ντο/> ιόν του y ήτοι την πρασ-ίνην ύλην την 
%vwav Β/ς αυτόν , χα$ ιοον η  αν$φ*Μν » srep/
Βπλη προς τδν Βασιλέα της Σουηχιας τω ΐ?53 χατά 
την ι3  Σεπτεμβρίου.

, , ’Αλχθε/α άποδεδε^μενη άπδ πολλές προκομμένους 
ϊατρχς είναι, οτι τά χάλκινα χαί τά όρειχάλκινα σκευή 
μεταχειριζόριενα εις τα μαγειρεία, βλάπτπσιν υπερβο
λικά εις την άν&ρωπινην Cyvtap.

’Ο ιός τη Χαλκά είναι φαρμάκι ενεργάρ κατ’ ολίγον ,
χαί
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xoti διαφ&είρον την άν&ρωπ/νην μακρΰημερευσιν, χαί τρο- 
3τος δίν tha t pa #αθαρ/β*££ ό χαλκός αϊτό αυτόν, η 
νά dzraPtnSji ή βλάβη τϋυ.

Ε/ς τα στρατεύματα μάλιστα πρόξενύν φριχτάς επι
δημίας τά χάλκινα αγγεία με ζημ ί αν μεγίστην τά Βα· 
σΐλείον, χαί άωρον θάνατον των στρατιωτών*

Διά ταυτα βαλευδεντες με προσοχήν χρίνομεν εύλο
γον, χαί άναγχάίον να άπΟρριφσρ ή επίχρατάσα χρή- 
σις των χαλχίνων σχευων, χαί νά εύρε$ρ άλλο μεταλ· 
λον διά ν' άναπληρωσγ τήν χρείαν εις τά μαγειρεία*
. E<V τόπον χαλκά λοιπόν ̂ άνάγχΧ είναι νά μεταχειρι- 
σ^ωμεν σίδηρον, ό οποίος είναι χαι πολύς^ χαί εύχρη
στος είς τά τοιαυτα σκεύη, χα$ως τό χαμνουν τώρα, 
χαί άλλα ε&νχ, χαί μεριχαί οίχίαι εδω μ ί  πολλήν ευ*· 
χαρίστησιν των * Ο σίδηρος είναι υγιεινότατος, χαί ό 
ιός του δεν προξενεί χάμμίαν βλάβην, άλλα χαί ήμπο- 
ρεί νά γανω&ρ, χα&ως ό χαλκός , χαί ογλιγωρότερα 
βξάζαν τά μαγειρευματα είς τόν σίδηρον, χαί επιπλέον 
είναι εύ&υνωτερος “ *

‘Ο δε Βασιλεύς πληροφορήσεις είς την αλήθειαν ταυ- 
την εξεδωχε διάταγμα χατά την 2 Όχτωβρίου, διαχε- 
λευων, οτι εις το ε£ης αντί των χαλχίνων να μεταχει- 
ρισ&οΰν σιδηρά σχευη είς όλας τας βασιλικός χρείας, 
είς τύ στρατιωτικόν. ναυτιχόν, χαί. αλλαχού* *Ομοίως 
δε χαι εχαστός ιδιώτης είς την οι χίαν του*

Είς την Ευρώπην διεδόδη αυτή η χολή χρήσις των 
σίδηρων σχευων, χαί ό Κύρ Ουεξος ( We x )  εξ απορρήτων 
τύ Δχχός τής Σαξογότας, εύρήχε με'&οδον νά γανωνων- 
τat αυτά τά σχευη μ ί  μεγάλην ευκολίαν, χαί εύρυνα, 
χα$ως διαγράφεται ή εγχυχλιός τ» επιστολή είς τάς Οί· 
χονομιχάς Ειδήσεις Τ* Δ* 1 754·

’Αλλ’ επειδή είς τάς άτεχνας, χαί άπρονοήτους ή μας 
αί τοιαύται άν&ρωποτηριτιχαί πράξεις δεν γίνονται, πε
ριττόν είναι νά εχταν&ωμεν εδω περισσότερόν * 'Αρχει 
τόσον προς απόδειξιν τής βλάβης των χαλχίνων αγ
γείων διά νά ερεσίσρ τάς άκαταστάτας νά προβλέπουν

σιδη-



228 Σ Κ ,

σιδηρά από την 2wixiav, atai Γερμανίαν, ί  τέλος παν* 
των να γανωνπν όσον ήμποράν συχνότερα, χα/ χαλάτε" 
ρα τα χαλκωματά των διά·να προφυλαχθούν από την 
μεγαλητεραν βλάβην ^

Σ κ ε υ ή  *0 ρ ε ι χ ά λ κ ι ν α  κατασκευάζονται εις την 
Γερμανίαν, χα/ tj»f 'P em er, χαι' φέρονται μερικά εις 
ημάς, τα όποια όνομάζομεν Ύομπακενια* εκείνοι δί τα 

Κιτρινοχάλχινα, de cuivre jaime· «λλα χβ/ αι/- 
τα βλάπτουν, χαθας ήρπορεε νά παρατηρχ^ρ εις τα 
Ρ'ασοΊχά Χαμοβάρια, ήτοι Αύτόβραστα, ό προπίνω· 
τατος ιός τ η  χαλκού εμφωλευον εις τό ενδοθεν τ η  a y  
γείου ·

Σ κ ε υ ή  χ ρ υ σ ά ,  και αργυρά^ κατασκευάζονται καί 
εις την Τ#ρκιαν καί εις την Ευρώπην, καί τα μεταχει
ρίζονται οι ευκατάστατοι πλήσ ιο ι, περί των οποίων εις 
τά Ιδια ’Αρθρα λεγομεν τα χρειώδη ·

ΣΚΗΝΗ', ή Ύειτα, καί Ταρκιστί Τζαδιρι* επτπλον 
χρήσιμον εις τούς οδοιπόρους, καί τάς εκστρατείας διά 
να καταφυγουν οι άνθρωποι εις καιρόν βροχής, η καυ* 
στικΗ ηλιπ , γινόμενον εις τόπον πρόχειρα καλυβης·

Ή υλη, ή τέχνη, τό σχήμα , καί τό μεγεθος τής 
σκηνής αναλογεί με τό αξίωμα, καί την κατάστασιν 
τ η  κατοικΗΡτος εις αυτήν·

”Οταν οι Οθωμανικοί Βασιλείς εξεστράτευον, α ί σκη- 
ναι των ωμοίαζον παλάτια , διά τό μόγεθος, καί τά χω- 
ρίσματάτων εις κοιτώνας, καί γυναικών!τιν * οι μεγά
λοι Σατράπαι αυτών ομοίως εχπν μεγάλας τάς σκηνάς 
των, καί οι περί αυτής μεγιστάνες* εμπεριέχονται καί 
λουτρά υπό την σκηνήν των·

Οι λοιποί αξιωματικοί, ως καί οι απλοί οδοιπό
ροι , ίστωσι την σκηνήν των κωνοειδή συγκροτυμενην από 
ί  κριόν ( ξυλον όρθιον ) ,  καί δε μόνην ολόγυρα με τά  
σχοινία της εις πασσάλης μικρής διά νά βαστάται στε
ρεά * χ θυρατης είναι ως παραπέτασμα, καί παρατη- 
ρείταΛ νά βληθρ από τό μέρος, οθεν δεν φυσά ό άνε
μος* αυτή that από χανναβόπανον, η κηρωτόν, ως επ ί

τό
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9o πλείστόν πράσινον* at δε ανωτέρω μίταξωταί, ή α
πό φλ©ρ πανί κηρωμενον · 'Η Κάρο*τανηνάπολις εχει χα- 
λός σκηνορράφους *

Ε<$ την Ευρωετην εχοντες απανταχά πυκνά τα κατα
λύματα των οδοιπόρων y τα οποία Πόστας λεγπσιν, η
μείς δε ̂ Ταχυδρομεία, καίΤπρ^στί Μενζιλχανεδες y καί 
οδοιπορπντες μ ί  σκεπασμένα άμχζια y §?ρ εχπν χρείαν 
από σκηνας οι οδοιπόροι% g/ς τάς εκστρατείας των 
στρατιωτών at σκηναι είναι ̂ ά π λ α ί , καί διπτυχοι , καί 
μονπ τη 'Αρχιστρ ατήγπ φαί νέτα* χαλητερα·

ΟΪ Σ>νυθαι tha t σχηνιται , ητΟ/ άπόλιδες 9 καί με- 
ταβαίνοντες από τόπον εις τόπον, χα* owot/ «τταθοίρ 
στήνπν τήν σκηνήν των, atee/ εγχατοικάν πανοικί.

Ο/ Αάπωνις κατοικάσιρ βίς σχηνάς από χονδρόν πτι- 
λωτόν ( χ?τ£β'ρ ) περιφραγμενόν πανταχόθεν, χαι απαν
τώ ρ τ  at από τάς μεγάλας 4>άχρας τ η  άνυποφόρπ κλίμα- 
τόςτων» Είναι καί '’Αραβες σχηνιται πολλοί εις τας ε- 
ρήμπς * αλλα τούτων at σκηναι ράπτονται από απλα 
παν ί a , 2οόρ ρλ μ» της καταχαυσρ ό θερμότατος ήλιος 
εις τό κλιμάτων·

Έ μπόριον εις σχηνάς δεν γίνεται ·
ΣΚΙΑ'ΔΙΟΝ , το Καπελλον) σκέπασμα της κεφα

λής όλων σχεδόν των κατοίκων της Ευρώπης από π τ ι-  
λορ t τρ ίχα  y η μ α λ λ ί y η άλλην όμοίαν ύλην , μαορορ> 
στακτόχραν, 5 λευχόν διά τάς λοιπός άνθρωπος , χσχ- χ/ρορ δ/ύ? τ»'ς Καρδ/ραλ/#ς , χα/' χίτριρορ διά τός Εβραίας, 
oVow έξπσιάζουν Π απισταί* στρογγυλόν εις την θεσιν 
rnc χαι 7ταρ&π6τα<τμα ομοίως <rrpoyyvMv ,
διά τη όποίπ επισκιάζεται τό προσωπον9 καί εδόθη τό 
όνομα τητο από ημάς ·

Η κατασκευή τ η  είναι πτιλωτή> ήτοι με τό πάτημα 
τής ύλης εως να συνενωθρ ( νά γειη χετζες ) καί έπει
τα βρεχοαενη με τό χλιαρόν νερόν σύμμικτον με ^τρν- 
γ ία ν , βάλλεται εις τό πρόπλασμα ( χαλάπι ) , καί κα
τασκευάζεται ·

Τά καλή τέρα σκιάδια γίνονται από τρίχα τη Καστό
ρι η
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ρ ίου τ  «Vo mV λεγομενην πάχη αν, χαί -γ από mV ά
παχο ν ενωμενας όμa , χτενισμενας , χα/' πατημενας, Η- 
μιχαστόρια λέγονται τα «Vo μαλλ ί προβατοκαμήλου, 
με όλίγην τρίχα Καστόρια, Προβατοκαμήλινα, ή δελ- 
<pivta, μ iVe/δρ/δες ( Loutres ) τα «Vo μαλλ ί πρόβατό- 
καμήλα, χαί λαχείων, διότι aVo τρίχας ενυδρίδων π  ο· 
τε δεχ γίνονται ·

Καυδεβεκα, (Caudebec) λήγονται τα συνδεμένα άπο 
αρνί στον μ α λλ ί, χαί τρίχας, ήτοι λεπτά πτερά στρου· 
3·οχαμήλα, ή χαμηλόμάλλον* ωνομάσ^ησαν δε' aVo sroV 
λ/ρ ταυτωνυμον τής Νορμανδίας, όπα πρώτον χατεσχευά· 
σ$ησαν με τοιατο μ ίγμα  ,

Ε/ς mV ’Αγγλίαν χατασκευάζονται τα χαλήτνρα Σχ/α'· 
δ/«, «λλα χ«ι είς τά Π«ρ/β*/« «/’δοχιμ«ρ είς τά άπο 
Καστόριον* δεοτερας- δε ποιότητος γίνονται απανταχού 
9ΐς την Ευρώπην,

Πλέκονται χαί άπο χαλάμας τής βρυζας ιτχιά·
δ/α δ/« τάς γυναάχας, χαί χονδρά διά τους εργάτας, 
χαί πτωχής α̂ δραζ ·

Των στρατηγών, χαί άλλων άζιωματιχων τά σκιάδια 
νχαν εχατίρω$εν σηχωμενον το περιπετασμα, χαί εξω 
τής κεφαλής βαστάζονται δ ίπ τυχα .

Των χαλογήρων εσω προς τά άνω γυρισμένον το πε- 
ριπ ίτα σμα , χαί φαίνονται τρίγωνα * είς τόπον Τριάδος, 
των παραχαραττόντων το μ ίγ α  τής *Αγίας Τρ<α'δος Μϋ*
στηριον,

Καλόν σχιάδιον είναι τό άπο Καστόριον ^ιλο^αλευμί- 
νον, στιλπνόν, χαί στερεόν,

ΣΚΓΟΤΡΟΣ, Βερβεριτζα, ζωον μιχρότερον άπο τάς 
χατοιχιδίης Γαλας, μακρύ, χαί ζων είς τους δρυμούς, 
άναβα!νον με ευκολίαν είς τά δε'νδρα, χαί πήδων άπο 
το εν εις το άλλο οια να τραφρ απο αυτα το χαστα- 
νόχραν δέρμα τ» γίνεται δ/ρθε'ρα ολίγης 7ψής. Τά σα· 
μόρια, ενυδρίδες, χανάδια, χαί ζαρδι αβάδες είναι είδη 
σχιόρα, χαί διά τα το παρά των Ευρωπαίων ονομάζον
ται άπό τή Τεντονιχή Mart res με προσθήκην του δια*

χρι·
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κριτικά S7n$97uy ως Zibeline, τό Σαμάρι* Aquatique, « 
βιι/δρ/'$, χ. τ. λ,

ΣΧΟ'ΜΒΡΟΣ, το Σχομβρί y ο«Ιαρι μικρόν, ως ό χο- 
λοιος,  χαι oAtyop οιαφερον απο αυτόν, εν απο τα λε- 
χόμενα κοπαδιαστά , χαταβαίνον εις κοπάδια ̂  χατά top 
Νοέμβριον, χαί Δεχεμβριον από τον Εύξεινον Πόντον. 
εις τον Πορθμόν τής Κωνσταντινυπόλεως , π αχ ύ , καί 
προχωράν εις τήν Προποντίδα·

Εις όλα τούτα τα μέρη άλιευεται με τα δίχτυα πλή· 
$ός πολύ από αυτά , χαι χορταίνει τον χοινόν λαόν , 
χαι μάλιστα όσους νήστευαν το τεσσαραχον&ημερον διά 
τά Χριστύγεννα *̂ μayειpεύετat χατά διαφόρους τρόπους 
νωπόν y χαι φυλάττεται χαπνιστόν, χαι άλατισμόνον εις 
βαρύλλια ,  ως ή Πελαμύς ·

Το' ίδιον επιστρεφον τον Mai ον προς τόν Πόντον ει· 
ναι χατά πάντα απαχον , χαί ονομάζεται εντοπίως Τ ζ ί
ρος , άλιευεται j i i  τόν ίδιον τροπον, αλατίζεται δι όλί- 
yaς ημέρας,  επειτα πλύνεται> χαι ξηραίνεται εις τον 
ήλιον* χαι αφ ά χορτάσει τύς χατοίχπς, περισσεύει χαί 
μεγάλη ποσό της, μεταφερομενη εμποριχως είς το Αρχι- 
π lλa yoς , χαί ωφελούσα τός άλιεις τά Βοσπόρου, χαί 
της Προπορτίδος·

Διά να γναι καλός αυτός ο άπαχος , χαί ξηρός Σχόμ- 
βρος ( τζίρος^) πρόπει νά ̂ μη βραχγ είς την ξηρασίαν 
τη, χαί να ηναι χωρίς λ ίπ ος , χαί παχύτητα παντε
λώς, χαι χαλά ξηραμένος.

ΣΚΤ'ΑΟΣ , ό KoW Έλληνιχωτερον, £<£ίοχ τετράπχν,  
οίχιαχόν, πιστότατον είς τόν τρεφοντα αύτο', εύχάριστον, 
χομ υπήκοον, χρήσιμον εις πολλά πράχματα , *α< χο- 
ρ/ο>ς δ/α το' χα/' τήν φύλαξιν των οικιών ·

'Η  Ά γχλία τρίφει, χαί πωλεί τόσους χυνηχεηχούς 
σχύλυ^ διά τήν λοιπήν Ευρώπην ,ώ στε  ολόκληροι Επαρ- 
χ ία ι εχυν με αυτός το καλύτερον εμπόρων ·

E /m  Be' τόσων ειδών σκύλοι διαφεροντες καί κατά το 
σχήμα , χα/' χατα' τα ονόματα,  αατί ή&ελεν εχταν&ρ 
τό ’’Αρ&ρον τάτο μ ί  τήν χατ'αχραφήν των άν όχρνσίμευο»

εις
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εις το εμπόριο» * άλλ' επειδή εις τούτο δ#* χρησιμεύει 
άλλο άπο το δέρμα 9 μαλλ ί y καί την κόπρόντων9 ή ό* 
πο ία  έμβαίνει εις το' βυρσοδέ\\>*μα9 περιορίζομαι εις το 
να καταγράφω τα δύω πρώτα,

Οι λευκοί Σκύλοι της Ρωσσίας έχαν "δέρμα εοχρη- 
στον δί εύρυνας διφ^έρας , καί εργαζόμενοι εκεί μετά- 
φέρονται, *«/' πώλουνται εις την Τουρκίαν^ εις δ! rwV 
Εαροί?™? τ»ί» μεταχειρίζονται δια ζέσταμα των χειρων9 
Manchons, «τοι ί̂/ρο£»χας.

Ôtop μδ τι»γ ασβέστην μάδισ$η τό μαλλ ί άπο το 
δέρμα των σκύλων βυρσοδε^ύμενον με ελαιον, χαι μϋ- 
ρομέλινα, ράπτονται χειρωτία, τα' οποία καί εις το ε
σωτερικόν y καί είς^τό εξωτερικόν εμπόριον της Εύρωπης 
με την Τχρχιαρ, εχ«ν ζητησιν άπο τας γυναίκας, καί 
τός Βηλυδρίας άνδρας * διότι κα ί από τον ήλιον καί αέ
ρα φύλάττονται τα χέρια , καί υπολαμβάνονται ακόμη 
οτι τα απαλύνουν μεταχειρίζόμενα, Χρησιμεύει προσέτι 
το σκύλινον δέρμα ωμόν διά τ«ς Τοπογράφος νά εν$ε· 
ταν το μελάνιτων 9 καί διά την μετακόμισιν τού υδραρ
γύρου, επειδή δεν το πέρα,

'Η τρίχα των σκύλων της Δανίας, η μαύρων , η λευ
κών χρησιμεύει διά τας πλαγίας ωας των ρύχων εις το 
ύφασμα, Ίδέ 'ΡΟΤΤΧΟΝ.

ΣΚϊΛΟ'+ΑΡΟΝ, Κύων θαλάσσιος, ο’-φαρι γινόμε
νον μέγα υπό την διακεκαυμένων ζώνην εις τόν 'Ω,χεανόν, 
καί ευρισκόμενον εις τά 'ίΐκεανικά παράλια της Γαλ
λίας, καί 'Ισπανίας, καί εις τόν Θρρκικόν μας Βόσπο- 
ρον, χωρίς λ έπ ια , καί με κεφάλι μ έ γα , καί πλατύ 
στόμα * τδ κρέας th τρώγεται από τός πτωχός της Ευ
ρώπης 9 καί το σπυρωτόν δέρματου ομοιάζει μέ κατα
σκευαστήν λεπιοντην βύρσαν 9 ό&εν είναι εύχρηστον διά 
σκέπασμα §ηκων διαφόρων, καί εις τούς ξυλυργούντας 
με τόν τόρνον, διά νά ομαλίσουν, καί στιλβώσουν τα 
έργα των,

Εις τας λίμνας Λαδόγαν, καί ’Ονέγχν πλησίον της 
Πετραπόλεω; ,  καί εις την Bx;xx>v.r της Σιβηρίας ευ-

ρ/-
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ρισκονται σχυλό-^αρα μαύρα, καί ζωσιν εις τό γλυχύ 
»Sp0v·

Εις τή» 'Αγγλία» περιτυλίσσνν τας λαβάς των έ- 
πιτραπιζίων μαχαιριών, χαι δ/xpx'wyx μό ειόος άρμα
τος ο-\αρίου ομοιάζοντας πολύ μ6 το όέομα τ5 σχυλο- 
4«ρ»» Λ̂ α' Α<*' σπυριά χορΰρότερα, χαι με άχραν συμ
μετρίαν προς άλληλα.

Τα  ̂χαΛα̂  «τχί/λοφχροδίρματΑ πρέπει να γναι  ̂μεγάλα, 
πλατέα , μό σκληρόν σπυρί μεσαίο», μήτε μέγα , μήτε 
μιχρόν, χαί να έχυν τα ωτία xai τας σιαγόνας τα ο
ραρίου αχοπα»

ΣΚΤ'ΛΛΑ,  Χχυλλοχρομμυον, χρομμύόι της Αίγυ
πτου, γινόμενον xai άλλαχύ Ιύω ει^ων, αρσενικόν, 7$ 
όποιον είναι υπόλευκο», χαι θηλυκόν, τό όποιον είναι 
χόχχινον, αλλά τούτο μόνον σχεδόν ευρίσχεται εις τας 
άπο&ήχαΐ}* τα φύλλατου^ είναι πλατέα, xai μαχρα, 
xai το αν&οςτα άστροειόές' ό χυμός τα ίξφόης, xai ή 
γεν σ ι ς του πιχρά· Χρησιμεύει η Σκύλλα W  την Θηρια- 
χην, εις τας άλειφάς της Αλ&έας, xai τού μεγάλου 
Διαχυλα, χαι εις τας φ&ισιχύς με το όζειΰι, η μέλι ·

ΣΚΟΡΔΟΝ, ει'όος χόρτα χηπευτιχού, γνωστά εις η
μάς με βαρεία» οσμή» · Οι Ισπανο ί, χαίΓασχωνες τρω- 
γαν πολύ , χαι εις ολην την Ύαρχιαν φυτεύεται χαι da- 
παναται π ολύ« Οι χατοιχαντες τά Βόρεια κλίματα όό» 
70 τρωγαν * ό Ταληνός τό ονομάζει Θηριαχην των Χωρι
κών, xai άλλοι Κιννάμωμον αυτών· ’Εμπόριο» εσωτερι
κόν μόνον γίνεται εις σχόρόα, χα&ώς χαι εις τά κρομ
μύδια .

ΣΚΟΡΠΙΟΣ, έντομο» ζωύφιο» φαρμακερό», χαί πολυ
πληθές εις τά $ερμά κλίματα, μάλιστα εις τη» ’Ιτα
λ ία ν · ή Ελλάς, χαί τά περί αυτήν νότιωτερα μέρη τής 
Τουρκίας σπανίως έχασι, χαί πότε δε» ήχασα, όχι »ά 
φαρμαχωδρ, χαί νά άπο&άνρ τινάς, αλλά χαί σπανίως 
νά παρκπονε&ρ.

’Ιατρικό» έτοιμον διά τό δήγμα τύ ζωύφια τόσου ε- 
0ωχε» ή φύσις τό νά χοπανισρ ό δηχ&είς τον ίδιον,

253
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χαί pa εμπλαστρωσρ με το νωμ ίτου το πονεμενον μέ
ρος , χαί άφευκτως ιατρεύεται ο πασχών* αλλ’ επειδή με
τά τό ̂ δήγμα ενέχεται να φυγγ ο σκόρπιός 7 εφευρέτη 
προς ιατρικά το ελαιον 7 το οποίον γίνεται κατά δυω 
τρόπους * ά· με ελαιον κοινόνt ή άμυγδαλελαιον 7 όπου 
ριπτομενος ένας ή πολλοί σχορπίοι διαδίδχσι τό άντίδο- 
τον. /S'. τό λεγόμενον ελαιον τη Μα&ιόλου Ίατρί jrgpi- 
φήμου, χαά εφευρετά t καί συντίθεται ήσιωδως μεν από 
τον σχορπίον, επουσιωδως δό με πολλά χόμμεα, ρητί- 
νας7 γεννήματα, ρ7£α$, χα/ αρώματα , ως ήμπορεί νά 
τά ίδγ ος τις θελει εις τάς φαρμακοποιίας 7 χαι όταν 
χρειασθγ νά τό άγοράσρ από τας φαρμακοποιός.

ΣΚΤ'ΤΟΣ, τομάρι, πετζι χονδρόν, Ταιρχ/βτι Γχ/ο- 
w, με τό όποιον γίνονται οι πάτοι των υποδημάτων7 
χαά άλλα σχβυη, οσ*α χρειάζονται χονδρά τομάρια ·

"Οτλρ το σχυτος δεν άφεθρ τόν αρκετόν καιρόν εις 
την ασβέστην 7 xal επομένως δερ σ*χοτοδβ·φχθ/!ί, wro/ gp- 

j eow πρέπει, χοπτόμενον δείχνει εις την τομήν 
τα λευχήν σειράν, χαά τό τούτο δεν είναι καλόν* διότι 
εις την μεταχείρισιν των υποδημάτων7 ο τούτος πάτος 
εκτείνεται, σήπεται7 χαί βνζάνει ευχολα τό νερόν* κα
λόν σκύτος άρα είναι, χ*/ χαλα έργασμίνον,  ο τα? 
το όμοιον χρώμα εις την τομήν.

Απο τα βοιοια7 χοίρους 7 ίππους7 χαι τα ζωα ό
σα έχουν χονδρόν τό δέρμα γίνονται τά σκόνη εργαζό
μενα ·

ΣΚΤΤΟΔΕΉ'Α, ή τέχνη του να εργασθάν τά ανω
τέρω δέρματα εις την Ευρώπην7 όπου at τεχναι ελα- 
βον μεγίστην επιδοσιν, εργάζονται μετά τό πτίλωμα 
(μ ά δ ισμ α ) μό τήν φλοιάν των νέων δρυων, Tan πα
ρά των Γάλλων ονομάζομε νηρ 7 χαί τκτο δια νά μη είζο- 
δενθήν πολλαί βάλανοι* χοπανισθείσα εις χονδρήν χονιν 
διά τυ επίτηδες μνλπ ή τοιαυτη φλοιά, άναπληροι οσα 
σχεδόν χαί ή βάλανος ·

Εις την Ώερσίαν, χαί την Τουρκίαν είναι άγνωστος 
αυτή ή τέχνη7 καθώς χαί τόσοι ά λλα ι7 χαι » βάλα-
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ς τ»
2  r  v 4  * ζ K a ν μ  * v » ire/ « phBsIaa κρυσταλλώδης 

(  Alun dc Glace ) βαλλομβηι βίς χύτραν ( τζηχάλι) ίπ  ά
νω βίς μβγάλην φωτιάν καί τιτανηρίνη , ήτοι γινόμενη 
άσβίστη βλαφρά9 λ§υκοτίρα, καί ρυδρυπτοτίρα %

Σ τ υ 4  * ς Ζ α χ  α ρ / ~ν *11 όμοιάζησα κατά πάντα μ* 
το ζ&χαρι, κατασκιυαζομόνη ομοίως από κρυσταλλώδη, 
μ£ ροδοζα^αρ*, *«*' λβοκόν τ« <y«, «φρομαΏ ί&ς rat' 
σύμπηξην * ας ζυμάρι, καί χυνόμβνα tίς μικρά χωνοει
δή προπλάσματα , χρησιμβυην διά χοσμητιχόν, χα/' gi
ro/ ξηρά ως π ίτρα , καί μικρά ως δάχτυλα·

Τρ/χ§ίδ«ς (Alun de Plume) ί7&$ μβ· 
ταλλικης πίτρας νηματηρας > χα/ δ/αφορ«χ χρωμάτων, 
άλλα τό ι̂ρ/ίΓο-βτ/ρΛ» λίοχ», ύποπράσινος, «λ/' τταρο* 
μοιάζησα μ} τόνΤάλκον της 'Ενιτ/ας, 5τλ«ρ δτ/ βχβίνος 
oiaupuTat e/ς φύλλα, *«/ «t/τ»» f/ς λ ιπ τά  νάματα9 λίυ- 
κά9 και απαλά παρόμοια μό τάς rp/χας τη πτβρου* 
δια r«ro kcw ωνομάσΒη παρά Των Γάλλων Πτβρωβιδης* 
βγω όμως άκολαΒήσας τον Ώλ/νιον την si π  α τριχωδη · 
Et/p/Vxme/ πολλά */$ rj»r Μχλοχ Niew τη Αρχιπιλάτ 
γης ,  χλ/ δ/α̂ /ρι/ ctVc t»V αμίαντον * διότι αυτή λυβι 
βίς τό ελαιον > καΒως όλα τά άσφαλτωδη* βυρίσκβτα/ 
καί νΐς την Αίγυπτον , καί Σαρδηνίαν , μ'ολον τητο 
Και σπ α ν ία9 καί φημίζέτα* διά πολλάς ιατρικός evsp· 
γβίας*

Σ τ υ \ ι^  Σ κ α ζ ό λ λ α » π ίτρα λβυκη διαφανής  ̂ καί 
σχεδόν όμοια μ ί  τόν φυσικόν κρύσταλλον 9 η τον Τάλ- 

άποτβλβίτοα δί διά της τιτανωσεως χρώμα λιοχο*Mr
ωραιοτατον ·

S τ υ 4- / ς K a r t  ν a ( Catin ) ομώνυμον μ ί  τό άλας 
της χορτοστάχτης, καί τό αυτό πράγμα .

ΕΤΊηΚΩΜΑ. Το βά\ιμον βίς λυμόνην στυ-^ιν^των 
βαφκσομίνων πραγμάτων* » ο-τν-φ/ς» xfleS^ χα< αλλα 
αλχχλι βϊναι άχροός, ήτοι δίν δίδβι χρώμα (ίς τά (β(Α- 
βχπτόμβνα βίς αυτήν, βλλ* αναγκαία9 ως βιπαμβν κατ' αρ- 
χάς του παρόντος ΆρΒρου διά νά συνδίσρ καί φυλάξρ 
τάς βαφάς βίς όσα βπάνωΒίν της βάπτονται · *0 Έλλβ*

νί-



2β ζ Σ, Υ.

νίζων ή μπορεί νά τό είπγ ΣτυπτηρΙασμα, καί Στυπτη- 
ριάζω το στυ-^ωνω·

ΣΤΌΚΟΝ, σ' καρπός της συκής, δ/χδρκ βλαστάνοντος , 
και ευφορπντος εις τα εύκρατα κλίματα, χαί μιχροτί- 
ρ« «ις τα &ερμά , ε/ς δε τα φ^ρα λειποντος παντε· 
λ ως 9 μόνοι οι Βοτανικοί ήμπορουν νά επαρι&μήσονν τό 
πλήθος των είόων τητη τη δε̂ δρου* άλλ'ίσως οι πε- 
ριηγηταί έφιλοτιμή&ησαν νά τό πολλαπλασιάσουν ονο
μάζοντας συχας, χαι δένδρα ανόμοια χατα το περισσό
τερον με τα οταρ ήμίν ευρισκόμενα ·

At Νηact χαι τά παράλια τη 'Αργιπελάγπς ευτυχπ· 
α ν  εις ωραία, χαι γλυκύτατα σύκα στρογγυλά, μα- 
χρπλά, κυανά , μαύρα, ποικίλα , πρώιμα, ο-\.ιμα, χαι 
•γνωριζόμενα νατά τόπον με "διάφορα ονόματα ·

’Επαινπν οι 'Αργοίοι Ιστορικοί τά σύκο των Ά&η- 
νων, τα' οποία επι&υμήσας νά φάγη εις τον τόπον ό 
Ξίρξης, ε&ανάτωσε διά της πολεμικής ανάριας τη Θε
μιστοκλής πλήθος IΙερσων, καί εμείνε ηχημένος, καί 
φυγάς ό μεγας Βασιλεύς * κατά το παρόν όμως ημείς 
γνωριζομεν εγκριτότερα τά των παραλίων της μιχράς 
Α σίας, τα οποία όιαοιοονται οια τη εμποριπ εις πολ
λά μέρη βορειότερα ·

Το Κπς. Αδασί, ήτοι ό λιμην της ’Εφε'σπ εκφερει τά 
χαλητερα σύκα, χαι δεύτερα μετά ταυτα είναι της 
Σμύρνης, καί από αυτά λαμβάνει τό εμπόριον αρκετήν 
ποσότητα· Ξηραίνονται δε ως at σταφίδες, καί χαλά 
είναι τά συναγμένα με τό χέρι ( ελλεμεδες) νωπά η- 
τοι έγκαιρα, παχεα , καί κολλητικά εις τό χέρ ι, καί 
νά μη ηναι νο&ευμενα με άμμον, μήτε όζυνισμενα α
πό ση-φιν · '

Μετά τά νωπά, πωλπνται εις την Τουρκίαν σύκα 
%ηθά πατημένα, εις πυξίδας, κιβώτια, καί σακκια α
πό τά περί την Σμύρνην μέρη· ’Από δε τά Νησιά, καί 
μάλιστα την Χίον περασμένα εις σχοίνον ( σ ά ζ ι) καί 
αλλα Β^μΒΡΛ Βίς τον κλίβανον , τα οποία uvai ξννο» 
τέρα, καί όλιγωτερον γλυκά, άλλ' υγιέστερα * διότι ντε
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ξΐς τα, οδόντια χολλχν νά τά φ&είρχν, «τβ τδ? σπόρον 
των (ρινών e%nv hat να χάμπν σχωληχα.

Ή 2 t/xw , xaS&V w Φοινικιά, καί άλλα πολλά δένδρα 
that 3χλ«/χ» , χα/' δ/α ?α ωριμάσρ τα σΰχάτης χρειά
ζεται χ ?α /ι/ό/ πλησίον ερινου ( aVp/ocroxws) , χ χατά 
rcV Mai ον, ora? αρχίσουν νά μεγαλυνπν τα συχα νά 
κρέμασαν από αυτήν μ ία  σειράάγριο τυχών, δ/ai τα 
ζωντανευσκν εχεί τά μι;άρια , τα oVc/a βγκαστρώνουν 
ra xpeepa αοχα, χαι ωριμχζχν · Τοοτο το παρατηρούν 
προσεχτιχως όλοι οι χηπωρο/', χα/' άλλο/ συχοπωλαι, 
διότι αλλέως δεν ωριμάζει χτε εν τυχόν. ’Ιδί ’ΑΓΡΙΟ- 
ΣΥΚΗ" κατωτέρω · Το £ολο? τχ$ αοχχς β/?α/ λ^οχσ?, 
χα/' αδο^ατο?, α?θος δί'χ χάμνει, άλΚεις το ίδιον τυ 
χόν εμπεριεχει τον άπορον με ινας εις λεπτοτάτυς χδχ- 
χ«$, αατί at/τα ft»' το' 6<το» τής επιδερμίδας δλον σώμα 
τρώγονται* τα pt/λλα τχς $7?α/ μεγάλα χωρισμένα εις 
πόντε ως δάχτυλα χειρός , πράσινα , /3α3*α, χα/' opta- 
λα χα/' 5τίλ/δ?α τραχέα εξω&εν.

ΣΎΚΗ ΑΓΡΙ A , ο *pw>$ , w αγριοσνκη αυτή tivat 
it apermxw αοχ», τ»$ οποίας 6 χαρπός είναι άχρχστος 
διά φ α γ ί, δ/οτ/ are ωριμάζει * α’λλ’ aVaj-xa/o; δ/α χα 
ζωογωνίσρ , χα/' εγχαστρωσρ , χτο/ ωριμάσρ τά  σΰχα * 
f/ς τοχ χάρ^οχ πότου  ̂επιχα&ήμενα μμάρια μαύρα , α- 
φήνχν τά  ωάτων, χαι χατά τον Mai ον, χα/' Ί&νιον ζων
τάνευαν , χα/ πετην περί αυτήν * aare a? p a t  χοντα- 
τχς συχά ΐ (γκαστρώνονται, e/δδ pew συνάζουν οι χηπω- 
ροί άρτο αυτόν τον xapsrc'x, «το/ ?’ρ/?«ς, χα/ α^ρ/oVo» 
χα, τα' δ/αζΓ?ροοχ χλοκττχχ, χα/' τα xpgpeax «/$ τδ 
χλο>χαρ/ τής συχής των * ojtoo /tegs’’ «ρ«ρα$ ζωντανεύουν 
τά  μ^ άρ ια , χα/' ε'πικα&ήμενα εις τά σύκα τά εγκα
στρώνουν * τοιαύτη είναι τής φυσεως ή οικονομία .

'Η Α/̂ ο;ττο$ xapjropope/ 5τολδ g/ς σοχα, χα/' /αα'λ/- 
<ττα ι/ς ^λοχα, « δ? ονομάζομενχ Συχ»  ̂του Φαραώ ̂  
είναι χαθ’ αντο' w St/xopeopg a , w οποία χάμνει τά 
συχα τχς κατά την μορφήν, ως τά λο ιπά , άνοστα ο- 
βως, χα/' δ/α τβοτο peoVa ra παιδ ί α τά τρώγουν, χα/

γ ί-
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γίνεται όχι μεταξύ των φύλλων, χα/ εις τάς άκρας 
των χλωναρίων y άλλ’ εις αυτόν τον κορμόν , και τούς 
χονδρας χλόνονς, εις τάς τόπας9 οπόν οι άνθρωποι μό 
σφύρας t » πέτρας μεγάλος χτύπησαν την φλοιάν , xat 
την συν&λί-\»ιν ·

Ε/$ τας ’ΐ̂ δ/ας γίνονται άπειρα είδη σνχων διάφορε· 
τιχά καί κατά το μέγεθος, xat χατά τα φύλλα* «λ- 
λ’ όμοια μόνον χατα τον καρπόν* xat τούτο ηνάγχασε 
τάς περιη\ητάς νά τα όνομάσαν όλα συχάς *

Εχει ευρισχεται Σνχη, η οποία μετά το αυξημα^ τη 
xopfiaτχς εκτείνει άπύ την χορυφην είς̂  είδος σχοινιού y 
χλόνας9 κλίνοντας προς την γην. αποκτώντας ρ ίζας , καί 
πάλιν ν-φούμενους εις άλλον κορμον, o>?r« fr χα< το 
αύτο δίνδρον η μπορεί να συστήση δρυμόν μεγάλον αν 
τό άφησαν · Ο/ W  το μεταχειρίζονται διά νά κάμουν 
ι  π  ίσκιους Δράμας ( άλλεας ) , επιμελύμενοι νά κόπτουν 
τας νέας χλονορριζας του νά μη χάσρ την^σνμμε*· 
τρίαν ο τοιατος δρόμος* τά φύλλα τη είναι ωοείόη ,  πυκ
νά y πράσινα εσω&εν t xat τραχέα , πελιδνά εζω$«ν y ό 
καρπός του κόκκινος, καί άχρηστος 9 ως χαί των λοι* 
πων ·

Εις την Σαμάτραν γίνεται σνχη με χονδρά σύκα , ως 
τά μεσαία των μερών μας j  βαμβαχωόη ως τά κυδωνιά* 
και χεμάτα προ τη ωριμάσματος των άπό χάλα f το ο* 
ποιον φαρμακεύει όζυτατα»

Δύω, η τρία είδη σηκών γίνονται μ ε γ ά λ α ω ς  at 
ορύς , xat σέβονται παρά των ’Ινδών, διότι εκεί σννα* 
ζόμενοι ειόωλολατρεύονν·

Το αληθινόν ξύλον της ’Αλόης όνομαζόμενον εκεί Κα* 
λεμβεχον, καί το 'Αετόξυλον είναι είδος σύκων · *1δί 
Α’ΛΟ'Η.

Τ ύχη  τ η  Ά δ ά μ .  Ίδε ΠΑ'ΠΤΡΟΝ<
Σ υ χ η  ’Ι ν δ ιχ η ,  την οποίαν εις τάς Νησας της Ά* 

μερικής ονομάζαν Raquette, ήτοι Διχτυωτάν9 επειδή τά 
φύλλα της γυμνά μεν α ομοίαζαν με δίχτυ ον * οι δε “'Αγ
γλοι τύν λεγαν Α π ιδ ιά ν  Α κ α ν θ ώ δ η , χατά τον

Δαμ-



Ααμπι/ρην · To φυτόν τ«το $ύόοχιμει βις άμμφόχ, χαί 
ξχράν yxv, χα/' αυξάνει συν&μόνον άπό φύλλα χ ον  
£ρα'% πράσινα , χωρίς χορμόν , χ χλσνους , άλλα φόλλον 
/πάνω */ς φύλλο ν  ̂ χαί αυτά ομοίαζαν χόρι άχροτχρια* 
σμόνον, «το/ pee τα βαχτολα κομμένα, » os' ζπιφάνειάτων 
it ναι γβμάτχ άπό σχληροτάτας άχάν$ας.

“Οτα? aemJ τα φύλλα μεγάλωναν 2 , ί  3 πόόας χα- 
μναν siς τχν χορνφίν των χαρπον παρόμοιον μό συχον · 
ΤΙρωτον πράσινον , χαί σχλχρόν, χαί όσον ωριμάζει χοχ- 
χινίζα χατ ολίγον , χα/ τελευτάίον χαταντγ spvSpora- 
tof* βπβιτα avotytt, άνθ ιζα πενταπΐταλον χρυσίζον 
άνδος^ χ χόχχινον πελιόνόν e/ς οϊίος τολυπχς, μαραίνω 
τα/, £»ρa/v'tfatyxai e/ς 48 αρας π ίπ τ ε ι> Tow avotytt 
ως συχον , » ροδ/ χαλα ωριμασμόνον, χα/ fVf/ xoxxot/ς 

oTTOicop το μ€σ*α *$*&$ λμζορ j το ο* ολορ 
υλχ us χρώμα βρυδρόν ωραιότατον, χα/ γιυσιν νοστι- 
μωτατχν ·

Kapjrô opf/ δ/ς τ« ενιαυτού το' φοτδχ τητο, χα/ φο- 
τευβται ευχολοίτατα, όπαΰχ τα φύλλα 7ον βαλλόμενα 
s/ς τχν yxv ζως τχν μ/σκν, εύ&ός απλώνουν * «w aVo 
j'ijp χαλιίχ εχα χρείαν , χαί h a  τάτο απανταχού e/ς 
τχν 'Αμε ι̂χην τα φυτεύουν.

Ε/ς το* χαρπόν τούτον χά&χται ν χοχχινιλλ/α, χα/ 
το'* ^t/λο* τοο βυζάνωντας αποτελεί την αραιόν εχείνχν 
βαφχν ·

Φυτευεται χαί e/ς τάς ίδα> χαλλιεργχμενους χχπους, 
αλλα φαίνεται ότι s/ς τχν παροικίαν τχς χ συχχ αυτχ 
δ/* &όλει νά χαρποφορίσγ, « τόλάχιστον eye» χαρπόν 
τχς όίν εϊόα*
' Τάς άλλας συχάς τυ παλαιό χαί νέου χόσμου, ας 

άχρχστους s/ς το όμπόριον Ιόν καταγράφω, αφχνωντας 
τχν τοιαυτχν φροντίδα e/ς τάς Βοταν/χυς,

ΣΤΚΑΜΙΝΙ'Α, ^otoV γνωστόν t/ς το χλ ίμαμας , per- 
>α^ας χαρυοιά, χαί ίυω ι/όων, το ptsV ev μό χαρπόν 
μαυρορ, χα/ νόστιμον, ο οποίος χρησιμεύίΐ ha  φαγί 
νωπόν, χα/ t«V φαρμακοποιίαν ha τό λεγόμενον συ-
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καμινόκρασον (  Boor ναραπί )  χρηοημον εις τας χυ-
νάγχας .

Ταλλο δε με τον λευκόν καρπόν είναι’ εύχρηστότα- 
τον, B/o« «g τλ φύλλα του τρέφεται ο βόμβυξ της με* 

Mi αποτελεί αυτό το ωραίορ ρ*μα. 1 η  ΜΕ- 
ΤΑ'ΗΗ " οπα λοιπόν γίνεται μετάξι, εις την UpStrap, 
Μοισίαν, Πελοπόννησον ί  ”Αρχιπέλαγος, Ιταλ ίαν, Ilep- 
σ ία ν , καί αλλαχά καλλιεργείται χαι αύτό τό δενδρον ̂  
διότι άναλογικως με τό πλήθος των δένδρων γίνεται και 
Μετάξι , ζητεί π  αχεί αν καί νγράν γην, και ευδοκιμεί, 

ΣΤΚΟΜΟΡΕ'Α · TBs Συκή εις τα περί Αίγυπτχ * 
ΣΦΡΙΓΗ ωνομάσδη παρά των Βοτανικω\ Δενδρον της 

Νοτίας ’Αμερικής γνωριζόμενον παρά των 'Εντοπίων υπό 
τό όνομα Εύα ( Eve )  και παρά των Αυσιτανων Zeve * 
γίνεται εις τάς δρυμάς της επαρχίας Σμαράγδας (  E rne- 
raldas) καί εις τάς όχ$ας των ποταμών των ‘Αμαζό
νων, και διά της εντομής άποστάζει κόμμι γαλακτώ
δες συναζόμενον εις φύλλα, ξηρχινίμειον εις τον ήλιον, 
καί τυλιγμενον με φύλλα διπλά τ» Βιχάου, η Βανανχ 
κατασκευάζεται είδος λαμπάδας χωρίς ελλυχτίπ, καί 
καίει ως τό δαδί, μυρίζει καλά , καί διαρχει πολλάς 
ώρας με αρκετόν φως.

£Ινομασ$η δε κυρίως ελαστικόν τό κόμμι τητο , διό
τι χννόμενον εις πηλίνας φιάλας, εως νά εμπεριχρισ&η 
η εσωτερική όλη επιφάνεια, σπάνουν τό πνλινον αγ 
γείο ν , καί λαμβάναν τό κόμμι εις σχήμα φιάλης, os- 
ιοιτες B? εις τό στόμιόν του συριγκχ τό μεταχειρίζον
ται ως ύελινον σκεύος, πίνοντες ζεστά ποτά με αυτό, 
καί είναι ελαστικωτατορ, άπο τό οποίον ονομάζεται 
τό κόμμι, κα$ως καί από την συριγκφδη χρήσίντ» τό 
B syB poy.

Κόμμι ελαστικόν πωλείται εδω από τάς μελανοπω- 
λας , χχί  χρησιμεύει διά νά ε ξ α λ ε ί τ η ν  βαφην των 
μολιβδοκονδυλων, καί τής Ταξικής μελάνης * οι πωλη- 
ται λεγυν ότι τό λαμβάνυν από την ’Ασίαν* *Λ* 5Γ** 
ρισσοτερόντι δεν ίζευραν περί α ντύ .

ΣΤ-
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ΣΥΡί'ΤΙΑ. νφαρτΐί στενωτάτου διά κράσπεδα
διάφοραy γινομένου (bro χρυσόν, apj-t/pei’ , μετάξι , ή 
μαλλί 1 xai ενίοτε από απλήν νήμα-y λινόν y ή βαμβα- 
αβρόν* οι Γάλλοι ολα γενικώς τά όνομάζαν Γάλλων tay 
Galons.

Εις την Ευρώπην εξοδεύεται πολύ πλήθος από αυ
τά , επειδή τά μεταχειρίζονται ως σύμβολα των αξιω
ματικών εις τά πολιτικά , xai πολεμικά δι εαυτας y xai 
διά τάς ύπασπ ιστάς1 xai ύπηρετας αυτών· Εις hi την 
Ταρχ/αν μόνον διά στολισμόν εις τά κράσπεδα των ι- 
μχτίων, μερικών άνδρων, xai γυναικών.

Τα χρυσά xai άρουρα, ύφαίνονται, και ■̂λβχοΐ’ται 
ί/$ rwo Γόνεναν τ?$ ΕλΗ»τ/α$, και το Αχγδουνον της 
Γαλλίας με εντελειαν* από τά μεταφερόμενα εις την 
Τυρη/αν όμως περισσότερα είναι από Γερμανικά ’Εργο- 
χειρεία ·

Διά τά Ευρωπαϊκά Π αλάτια είναι εμποδισμόνον τό 
γνήσιον χρυσιον, και μεταχειρίζονται κίβδηλον ( κάλπι
κοι· ) εις δε τάς 'Εκκλησίας, xai τά σκιάδια των στρα- 
τη-,ων y xai άλλων αξιωματικών συγχωρεϊται τό γνή
σιον y xai χα&αρόν χρυσήν, xai αργυρήν ·

Εις τό ειρημενον Λύγδχνον ύφαίνονται μεταξωτά συ- 
ρίτια 'Αρι$·μή 2 , πλατεία 7 γραμμάς y xai Άρι&μή 3 
εις 9 γραμμάς9 xai μακρά 7° αΰνας i3? y  ττήχεις* 
Εις δε τό Άμβιανόν ( Amiens ) μάλλινα πλατύτατα με 
36 νήματα στημόνι, τα δε ποικίλα , xai πολνειδή διά 
7«ς ύπηρετας των εκεί αρχόντων ( Livrees) προς ενδει- 
ξιν μεγαλόπρεπε!ας, καί σύμβολα τής εύγενείας των α
πανταχού ψ

’Από την Πολωνίαν, και αλλαχόSev , αλλά Πολωνι
κά ονομαζόμενα y ήτοι Λεχιχα φέρονται διάφορα χρυσά 
κίβδηλα συρίτια εις την Τχρχιαν διαφόρα πλάτπς , και 
σχήματος* από την Γερμανίαν, ως προεϊπον,φέρονται 
και* χρυσά y xai α^κρα, και μεταξωτά^ α π λ ά , » ετε- 
ρόμαλλα ( χατιφεδενια ) πολλά y xai διάφορα * από δε 
την 'Ειετίαν μόνον απλά, μεταξωτά λεπτά y xai διάφορά

πλά-
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πλάτους * τβ χρώματά των γίνονταν taro, tip  ζάτn*iv« 
Ε/ς rip Ύουρχίαν πλέχονται στενά βαμβαχερά διά 

παταπην χρησιρ, χαί από rip  Γερμανίαν φίρονται τ ά  
τριπλιχίνια λινά ·

Ε/ς τβ Ίωάνηνα οι ‘Εβραίοι, awe/ τ//#ς Χριστιανοί 
πλέχουν μεταξωτά χαι χρυσά συρίτνα τωΡ έντοπίων , 
χαι δεν είναι ευκαταφρόνητα ομοίως χαι εις rip Καν*
σΤΛΡΤΙΡΗ7ΤθλΐΡ »

ST'PMA όνομάζομεν το συρόμενον μέταλλον από τρυ» 
trap σιδνράς πλανάς, χαι λεπτυνόμενον χατ άρίσχειαν 
τ» τεχνίτου * μέταλλα οε ευχρηοττα εις τούτο είναι ΤΛ 
τισσαρα  τaura, άργυρος, χρυσός, χαλκός, *«/ σί·
Κίτρος»

Σ ύρμ α  Χρυσάν^ χαι ’Αργυρών* ’Επειδή άμφο* 
τίρωρ των η  μίαν τη των μετάλλων τά σύρματα γίνον* 
rai με τον ίδιον τρόπον, τά έμπεριλαμβάνω εις era 
thtov top παράγραφον · Τβ χρυσπν σύρμα that άργυ* 
ρος χρυσωμένος, το δβ αρ^υρ»? γνχσιος άργυρος, ®οτ# 
£/a$?pg/ το πρώτον μόνον διότι είναι χρυσωμένος, συ* 
ρόμενα δ* άμφοτερα από μίγαλντέραν εις μιχροτίραν 
τρύπαν τνς σιδεράς πλακός γίνονται λεπτότατα, χαί 
χρχσιμεύπν εις διάφορα πράγματα λ

α· ΤΙεριτνλιγμένα εις μεταξωτόν νάμα ονομάζονταν 
χρυσάφι, χαι τά μεταχΰΐρίζόμ&α εις τά χιρτάματα, 
χαι χρυσουφαντα ·

0 ·  Τα χονδρότερα περιτυλισσόμενα παρά τά τεχνι* 
τ η  βίς σύρμα σιδερίίν, ά φ  η  όχβλν&πν μένουν εις το <· 
διον έλιχοειδες, j? χοχλιωϊες σχήμα, χαι τά λέγομε» T e p r / p / Λ . Αμφοτερα ταΰτα είναι στρογγυλά · 

γ .  “Οταν άποσυρ&ΗΡ από τρύπαν σχιστήν g γίνονταν 
επ ίπεδα, χαι τά τοιαυτα ονομάζονται Ύρά · 
f Τό χαλίτερον νχματχρον φέρεται από την 'Ρωσσίαν 

*ij δέματα μιας λιτρας δραχμών περίππ 8ο, χαιήαα- 
λητν ποιότης συνισταται εις τό χρωμάτπ* τό δεύτερον 
φερεται  ̂ από την Γερμανίαν , 1 χαι ή τρίτη χχτασχεοαζε· 
τον έδω εις Κωνστανηνάπολιν εξαίρετα·

ΓΑ
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Γίνονται διά ravTct χαί χζβδηλα, Sret αντί άργυρον 
εχοντα χαλκόν * εις τδ /ugV 2* ^ρυταμ/ΓΟ?, ι/ς δ» ταλ- 
λο αρ̂ ϋρΛ>μ*ίΌχ'  αλλίέ γνωρίζονται ουρίας us τον φω· 
τίαν χαιόμενα, δ/ο» rci γνήσια, μίναν λβυχος άργυρος, 
τα δ2 χίβδηλα μαύριζαν · 1δ#' ;τ?ρ/ τ*τ®χ χαι το *Αρ- 
£ροο ΧΡΤΣΟ'Σ.

Σ ύ ρ μ α  Χ ά λ χ ιν ο ν , δ ’Opε ιχ ά λ χ ιν ο ν  · Taro γ ί- 
νετat όμοιας από χαλοόν χιτρινον συρόμενον εις όμοίαν 
πλάχα , χαί χαταντα λθ7ηόν, αστό τό μεταχειρίζονται 
ha  χορδάς εις τα -ψαλτήριο, χι&άρας, χα/ αλλα ορ· 
j-ara, χα/ ^δροτίρο* h  άλλας διαφοράς χρήσεις* το 
περισσότερον όμως δαπανάται εις την Ευρώπην δια την 
ΧΑτασχουην των χαρφοβελονων.

Εις την Γερμανίαν, χαι μάλιστα  τα 57#ρ/' ηίχ *Α· 
χαισγράναν κατασκευάζεται π ο λύ , χα/ *ο>ς τ«5τ ύστε
ρων νότων χοίρων εφίρετο οπό την 'Ολλανδόν, χαι Αυ
στρίαν y οσον εχρειάζετο η Τουρκία, τυλιγμίνον εις δια* 
φόρων διαμέτρων χύχλας, χαι μέσα εις βαρύλλιο * τώ
ρα δ* τελευταιον φερεται χαί από την 'Ρωσσίαν εις τόν 
ίδιον τρόπον·

Σ ύ ρ μ α  Σ ιδ η ρ ά ν  · Καί τατο μό τόν ίδιον τρόπον 
χατασχευάζεται, τυλίσσεται, χα ί φερεται οπό την Όλ- 
λάνδαν, χαί Γερμανίαν * είναι ^ιλωτατον δ/α' χορδάς 
των μασιχων οργάνων, χαί επομένως οπό αριθμόν οο 
χαί ι  εως 6 χατά σειράν άρχίζωντας από τό 4 ιλωτε- 
ρον, χαί χαταντωντες εις τόν αριθμόν 6 , τό όποιον εί
ναι χονδρόν όσον ό γραφιχός χάλαμος από χηνόπτερον ·

Χρησιμευυσιν άμφότερα τούτα εις τόν Τουρχιαν εις 
διαφοράς χρήσεις, χαί γνωρίσματα της χαλής ποιότητος 
είναι, τό να γναι ομαλά, ισοπαχή, χωρίς ιόν (σχωρίαν) 
μ ί χρώμα καλόν, χαί χωρίς σχ ίσμα τα , η άχίδας·

'Η Σιδηροφόρος Σουηχία χατασχευάζει πολύ, χαί τό 
διαδίδει εις τους παρωχεανίτας Ευρωπαίους, οι όποιοι 
τό μεταδίδαν όπα εύραν όφελος·

ΣΎΡΙΓΓΕΣ ΚΑΠΝΟΦΟΡΟΙ, τάΤ ζιβύχ ια . Ίδί ΚΑ- 
ΠΝΟΣϊ'ΡΙΓΗ *

Σ  Ύ. a6j

ΣΤ-
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ΣΤΡΟ'ΠΙΟΝ, β συρόμίρος οπός, η το/ ,̂λνχνς χνμός 

τ» ζαχαροκάλαμα, ας g/ς το Ζ,άχαρι ειπομίεν , ;rp5 τ& 
yat χατααχίοαβ-θΐ» **? σύμπηζιν, x«* τόδιαμενον ô pM* 
χα< το χατασζεναζόμενον μ ι  την λνβ·/? τον ζαχαρίας 
παρά των ζαχαρε^ων» #

Το εμπορίαν μεταχειρίζεται το συροπιον  ̂ τ» Mo/>tjtA- 
λ/epa τ«ς Γαλλ/ας άποστελλόμενον εις διάφορά μερη α
πό την Μασσηλίαν εις κιβώτια εμπεριεχοντα μικράς 
ύαλίνας φιάλας, aVo τβς όποιας πολλάι εδαπανωντο 
εις την Tupxtavj ©ταχ ή ^αλασσία ειρήνη ήκμαζεν.

ΓΗ δ$ Φαρμακοποιία κατασκευάζει με τό ζάχαρι συ- 
ρόπια διάφορα ως των φύλλων της 'Ροδακινιάς, τής Κί
νας , καί πολλά άλλα , όταν γναι σκοπός νά καμγ ευ
μεταχείριστον το πικρόν ιατρικόν.

Μβταχβ/ριζοί’τα/ πολλάκις καί το μέλι ά η ί  τ» ζα- 
χάρεως, κα&αρίζοντες άμφότερα με το βράσίμον, χ*<ν 
εζάφρισμα , καί επειτα άνακατωνοντες τά φύλλα, λρ- 
«&», κα ί αρώματα Κατά τον σκοπόν των, «το/ δ/α τρν- 
9»V, η δ/ ιατρε/αν,

ΣΦΕ'ΝΔΑΜΝΟΣ ( Erable ) S/r̂ por γινόμενον εις 
τής δρόμωνας , τκ οποία τό ζάλον είναι στερεόν, σκλη
ρόν , xcm pie κηλίδας ως όμμάτια , ο&εν είναι και ευ- 
χρηστόν εις τής λεπτνργής, ξνλ»ρ^«ς , χα/ εβανιστας 
διά πυζίδας , καί άλλα έγκριτα, κα&άς καί ό Πνζος.

Τα φύλλα , καί ή φλοιάτ* βρασμένα βάφαν μαύρον^ 
βα$ύ , καί καλόν, χα/' 7© μεταχειρίζονται οι ’Ηπειρω- 
ται y και Οεσσαλοι.

Εις τό Καναδά τής Βόρειας *Αμερικής διχτεμνοντες 
τάς σφενδάμνας τ υ ρ  άνοίζιν σταλάζει χυμός > ας τον 
κλήματος, τό οποίον βράζοντες καί διασταλάζοντες οι 
εντόπιοι καμναν σορόπια , καίζάχαρι πολλά καλόν, ώ
στε δεν εχνν χρείαν από τό ζαχαροκάλαμον, καί επι- 
μςλ\svtm ξΐς rvlv (pvruar ctvrx τα oerdp*, τα οποίου ο 
οπός, it χνμος e l ναι πολύς, §ν%νμος, j/AwtJc, χβ* c/- 
ywvot ·

ΣΦϊ'ΡΑ» χαί Σφνρ/οχ δ/αφ/ρον? χατά τδ μόγεδος *
ερ-



T A.
εις τά  τυλίγματα των αριθμούς, απδ του \ το οποίο» 
δχλοι στενωτατον εως τ ί 13 , xat είναι χ' 2 2J  δαχτυ-' IX
λο«/ς ποδδς βασιλιχου τχ; Γαλλίας, το δε μήχος χατά 
το ε’ργοχειρειο» .

Ή πωλησις των γίνεται με top πήχυν, χαι το' λ/α- 
νοπωλειον άπο τ»ς λ#πτοπο>λας * »/»α/ δε χα/' δ/αφο*- 
ρ»χ *ρβ>ματ&» χατα τήνζάτησιν των εμπόρων y xat rwV 
Οΐ/χχ'θε/α» τ«^το'π« , χα/ προσέτι μ* χρυσά , χ αρ̂ ορα 
xtPTHUetTA)" x aV*6>$ μ*' σειράς πολυχρόας ύφασμεναι 9 
χ χαι μ* αν&ν συμπεπλεγμενα, χα/' ετι χολλαρ/τμε'- 
χα/, xat έτερόχροοι, χτοι α’πδ τδ ε» μέρος έχασαι τχ'ς 
σειράς «

"Ολα/ αυται εμβαίναν εις τδ εμπορίαν τής Τχρχ/ας, 
#£/» α’πδ τα? α’πδ μαλλ/', α/ οποί at όεν συνετίζονται. 
 ̂ ΤΑΚΑΜΑ'ΚΑ ε̂/δος ρχτ/οχς, η χόμμεως τής Νέας 

ϊσπ α ν ι ας , χα/' τ» Μα^αδαο-χα'ρ*, άποστάζον άπο δ/ο- 
δροχ μ#ν*» όμοιάζο» με τα'ς Λεώεας τχς Ευρώπης, χα» 
χαρποφορΗ» χοχχινα χάρυα, ρητινώΐη με υπερβολή»* οι 
αυτόχδονες όνομάζμν ’Αραμχ τδ δε»δρο» τ«το ·

’Εξαίρετο» Sublime ονομάζουν ο/ Φαρμαχοπο/ο/', δ* 
<τχχ άποστάζει χαθ’ εαυτήν ><χρ/*ς εντομής* χ £χρα' χοχ- 
χινωπή, δ/αραοδς ττ/χροδ, χα/ με' οσμήν ίυνατήν Ααβάν- 
δας ε?»α/ χαλχ.

*Η περισσότερα tha t εις δαχρι/, χ μάζαν συνάζομε· 
οχ τταοα τ/ao αυτοχ$ένων δ/α τής εντομής, «δς τα λοι
πά ηομμεα* πρεπει xat αυτή να ha t £wpa', χαθαρα, 
#λ# μ§ οσ/*»? ας twp ο/λ ** χαλ«* awo*
τητα #

Εχε/ χρησιμεύει του δεοδρου τδ t̂/λοο δ/α β*αο/δας 
ναυπηγήσιμους, χα/' χ ρχτ/Vx δια πίσσωμα* εις χμας 
δβ χ* Ταχαμάχα δ/α τα ρ'εϋματ/χα α’ττδ χροολο^χμα, 
δ/α οδ πραυνγ τον οόοντοπονον, χα/' δ/α' βάλσαμον 
φελιμώτατο» εις τας πληγάς *

ΤΑ'ΛΚΟΣ, πέτρα ατ/λποχ, χα/ δ/α/ρ»μεοχ ε/ς <ράλ· 
λα ψ λ α , χα/' δ/α̂ αοχ «-‘ρ/ο-χομεοχ ε/ς τχ» Κύπρο», 
Καππαδοχ/α», *Ισπανίαν, χα/' βλλα μερχ* τα λεπτά

<ρολ·
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φύλλα της χρησιμεάπν αντί ύελίων εις ειχονας, χαί τά 
των Άγιοριτων γλυπτά εγχόλπια , ta t τά εγκαυστικά, 
xcci παρόμοια · Οι τρνφηλοί, χαί άσωτοι 'Ρωμαίοι μ*· 
reyetpt σΒησαν top Τάλχον Via νά χτίσπν όλοχληρα πα
λάτια , χαι ελιΒόστ^ωσαν τό Καπηωλιον ·

*Εγκρι νέτοι ό Ταλχος της 'Εητ/ας ha w  λευχότη- 
τάτπ* άλλ’ ό 'Ρωσσιχός, χαι Πίραιχσς ύποχόχχινος προ 
της %ιαιρεσεωςτπ εις φύλλα, οίνοι λευκότατος χαι ha- 
φανεστερος από top Ενετιχόν μετά τό χώρισμα ·

Είναι ζηροτάτη αυτό ή πέτρα, χαι μ  ολον τηγο ·\αυο· 
μόνη διίχνει ως αλειμμένη με ελαιον * με ^ασχολία* 
χαίεται, χαι dip τιτανόται * είναι λοιπόν έιόος αμίαντα 
ϊιαφίρασα χατά τον τρόπον της ^ιασχίσεως *. 1$β ΣΤΤ'- 
«ΗΣ ΤΡΙΧΩΤΗΣ.

ΤΑΜΑ'ΡΙΝΘΟΣ,. η Ταμάρινόος από του Jlvhxou* 
dsvVpov εκείνου τ η  Βερμό κλίματος ,  χαι της 'Αφρικής, 
μ έγα , χαι χωνοειίως με πλάτος ύ·\#μενον ,  με λεπτός, 
χαι πυκνός χλόνπς y χαι φύλλα πράσινα y ως πολύτρι
χο? . Οι 'όλλαχδοι τό φυτευπν εις τάς όχΒας των he*- 
ρόγαν της χατά την Ασίαν Βαταβίας ΰιά τό βαΒυ- 
σχιόν του ·

'Ο συνώνυμός τη καρπός γίνεται μετά τά  κιτρινωπά, 
καί ίνωΐη άνΒη τη , χατ άρχάς πράσινος, επειτα κόκ
κινος 9 χαι ωριμάζωντας μαυρίζει* περιέχει βολβόν μου- 
f w ,  atcei νποςυρορ ,  xeu σπορο? ομοιορ μ$ λα&νοι» 

Καλ« γνωρίσματα τό νά ρναι μαύρος, παχύς 9 νω
π ός , νπόζυνος, χαί νόστιμος εις την γευ,σιν ·.

*Έχει ενέργειαν hatyopnTtxnv, χαί χαΒαρτιχόν, χαί 
χρησιμεύει εις τός 'Ιατρός.

ΤΑΜΑΡΙ'ΚΗ, είόος βάτα με μικρά φύλλα, καί καρ
πόν υπόμαυρον* χρησιμεύει τό ζάλον της αντί της Κιχί- 
δος εις τός βαφείς, χαι εις την *Ιατρικόν εναντίον των 
σπληνιαχων* οι χυμιχοί όμοιας didnv εις τόν Φαρμακο
ποιίαν χαι άλας ταμαρίχης, λευχόν, κρυστάλλωνες· 

ΤΑ'ΠΗΣ, Tapet, ό Σ ιτ ζά ό ίς , ύφασμα μάλλινορ, 
με πτίλον έτερόμαλλον από τό thop μ α λ λ ί,  η χαί α

πό
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7tb μ ιτάζι <rtιρυφαινόμινο» ιίς  »ιΙος των ίηρομάλλω» ά
φαντων · ·

'Η M/*pct 'Atria , *«#' ΠιρτίΛ ύφαίνν τάς χαλητίρας , 
καί βασταχτηράς Τάπητας »ίς όιάφύρα μ ιγόδη , $το; /κι- 
χροδς δ/a τδ προσκύνημα τα» Μωαμ&ανων ,  ιπιμήχιις 
( τάς οποίας χαί κυρίως <ητζα!}ί%ς λ ίγκσ ι ) , xai χαλκ- 
r/ρ»; Λτδ τάς μι^άλνς^ πολύ * ομοίως δ? χαι δ/α ο·*#· 
πασμα τα ίφ ίππ ία  * « ιτ «  5r<y>«>»rdM μ» τδ κομμάτι *

Οι δί jjuydhot χρησιμιυαν h a  πτρωτιμο» ιίς  το ijx- 
βαόόν των κοιτώναν, χαι θαλάμων, (  eW$#/« «οχ» 
παλα ιά , ί&ιχ τδ τβδ Διύγόνονς, jr«r® r»V Πλ«τΛ?ρος 
Xfiwtore/oi) δ»ν γίνονται όμως μ ί  τόσο» χχλον ύφασ
μ α ,  ως οι μικροί, χαι πωλχνται μ ί  τον πηχυν ητρ& 
γωνιχως μίτρόαινοι.

Τίιονται χαί χατωτιροι μ ί  μαχρντιρον το πτίλο») χαί 
χωρίς πτίλο» υφαντά χ α λ ί a (  χαι' τβτβ τδ οιό/*λ δ/δ»« 
ται #/{ τ»$ μβγάλας τάπητας) «$ r*V 'Ασίαν, καί $ίς 
τη» Οκτσαλον/χην * όλα ποικίλα μ ί  ΰιαφόρας γραμμάς 
χρωματισμόνας , jxai άν&η χωρίς συμμιτρ/α» όντιλη, 
χαί από ολα ταυτα όαπανωνταί πλη§η ιίς  την Τουρ
κίαν ·

*Η Τμυρνη σ τ ίλλ ιι από τα  πρώτα όυω «δ» »ίς τη» 
Ευρώπην, οππ, υφαίνονται μ ί  χρώματα ζωηρόηρα, καί

τ ιχά , χαί Κατά τά όιαρκουντα πιρισσότιρον χρώματα, 
αάί χι$τά τδ ύφασμα, hapxiiv i n  πάμπολλα,^ ίά» όί» 
άμιλη&ΰΡ τδ χαλοχαιρι νά τά φ&ίίρρ η βοτριόα, ιίς  
τη» οποία» tha t ΰποκιίμ ινα, χα&άς όλα τα μάλλινα 
υφάσματα»

ΤΑ'ΡΙΧΟΣ. Ίδδ ΠΑΣΤΡΏΜΑ'Σ.
ΤΑ'ΡΤΑΡΟΝ . Ίδβ ΤΡΤΓΙΆ .
ΤΑΦΕΤΑ'Σ. Ίδ» ΜΕΤΑΗί1ΤΑ\
ΤΑΦΙΑ', δ 'Ραταφιά * Ίδί ΖΑ'ΧΑΡΙ π ιρ ί τδ τόλος 

τ ί  ‘'Αρ&ρν.
ΤΕ-



Τ £·

ΤΕ'ΛΙ. Ίδί Τυρμα.
ΤΕΝΣΟΤ ΦΙ. W  ΚΟΪ Ρ 2 Ι .
ΤΕΡΕΒΙΝΘΟΣ , δ/?δρ ον, καί Τ ε ρε β  ι ρ θ  ί  r η, η 

Τρεμεντίνα, pnr/Vn η κόμμι άποστάζον δ/α της εντομής 
από διάφορα ρητινωόη δβτδρΛ, ας μ χα$’ αϋτδ TgpgB/i'- 

μ Πη/χ*, » Ελαη?, χ** τλ ομαα yvcopt&rat 0$ 
με τρία ταυτα τα ονόματα, «το/ Τ fps/S/pS’/yn της 
X/w, της 'Ενετίας, και της Βχρΰηγαλης .

'Η  7»ς Χ /κ  φημίζεται δ/α καλητέρα * δ/οτ/ s/ to/  aV o 
χα3·’ aJrc τερέβινθον * δ/ηδροτ ς£«$αλβς, βλαστάνον εις 
ολο? τ δ Ν η τ /ο τ ,  χωρίς καλλιέργειαν^ με %υλον άκληρόν, 
χ α / μαΰνον, φλοιάν λεπι^ωτην στακτόμέλαιναν, ως του 
Μ α α τ/νοδ ί/'δρ»  , χ α /' χαρζτβ?* α ς  λεπτοχάρνα εις «δος 
πισταχιων , χ α / α λ λ α ? ,  α ς  τ « ς  κοκκπς της αρχευθου» 
Ο' περίφημος Βοτανικός ΑινναΊος συν αριθμεί υπό τό Π/· 
στ αχ ί  ας όνομα την Τερέβινθον y τον Σχινον , χ α / α λ λ α  
εως των δ /χ α *  α λλα ' ταυτα μεν περί τ η δετδρΒ.

'Η Χίος εκβάλλει έτησίως περί τάς 3οο όκάόας Τε
ρεβινθίνην) ποσότητα μικροτάτην 9 ως πρός τάς ^pf/ας 
της ‘Ιατρικής * έχει καί η Κύπρος Τερεβινθπς9 αλλ’ ο- 
λίγας* συνάζεται τό κόμμι παρά των Χίων χωρικών, 
καί πωλείται εις τον τόπον* είναι άντιόοτον, καί οι 
Χΐαι τό μεταχειρίζονται όιά τό π τ ίλω μα , ήτοι %νπείσ
μα των προσώπων εις εαυτάς,  και αλλας*

Εhat έζαίρετον πρός ένόυνάμωσιν τ η  στομάχχ , βαλ· 
σαμον (φυσικόν εκλεκτόν t κ α ί  ΰιχρνηχωτατον, δ/α τη το 
δ?ν πρέπει να δ/δητα/ εις οσους πάσχουν από λ ιθ ία - 
σιν * at λοιπαί Ιυω καταχρηστικάς ονομάζονται Teps- 
β ινθ ινα ι, έπειόη % εν είναι ρητίναι Τερεβίνθυ, αλλ’ άλ
λων Τενόρων* δηλαδη

*Η Β εν ε τ ικ ή  Τ ε ρ ε β ιν θ  ί ν η ,  είναι ρητίνη κυρίας 
άποστάζπσα από πειίχας, π ίτυας , καί ελάτας εις τάς 
ΰρυμχς της Π/λατρας, η φυσικώς* καί είναι βάλσαμον 
με τάς όμοιας ενεργεί ας μέ τό Ώερχϊανόν, η δ/α' της 
εντομής, καί αυτή είναι η εμπορική Τερεβινθίνη 9 » ό· 
ποίμ hah%Tcu εις όλην την Ευρώπην, καί εις την Τ«ρ-

κίαν
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χίαν ομοίως ̂  αναγκαία διά την Βερονίχην εις τής £&* 
γράφ*ς * πρέπει όμως να ρναι λευκή, καί νά μή εχρ 
Τερ εβιν$ίλαιον·

*Η Β«ρδ/>αλλιχ»' από Βπρδιγάλλης ( Bourdeaux ) 
ϊίολεως τήςΤαλλίας, » οποία και κοινή λέγεται , είναι 
λευκή  ̂καί πυκτή ως το μ έλ ι, και σύνθετος από ha* 
ψορα αλλα είδη , καί από υγρόπισσαν ( κατράμι) ·

ΤΕΡΕΒΙΝΘΊΝΗ ονομάζεται χαϊ τη χείρον τό από
σταγμα  , »τοι χόμμι, ’ΐδβ' ΚΕ'ΔΡΟΣ *

τεφτΊκη. ΊΜ πτΊλον. 
τζανφε'ςι. ψ  μεταηωτα' .
ΤΗΓΑ'ΝΙ, σκεύος διά μαγειρεία άβακες , ήτοι με μι

κρόν υ-^ωμα της περιφερείαςτπ χαϊ λαβήν μακράν· Γί- 
νέτοι δε άπο χαλκόν, το οποίον πολλάκις did την ε· 
νπσαν χάλκαν^ον του μετάλλου, πικρίζει το φαγητόν* 
από σίδηρον, και αυτά είναι καλήτερα, μάλιστα όταν 
γναι σφυρήλατα, οποία φέρονται άπο την Γερμανίαν hat 
τη Τριεστίου, και αυτά μονά, καί προς ολίγον, έμ~ 
βαίνπν εις το εμπόριον* τάλλα κατασκευάζονται εις τον 
τόπον, και άπο πηλόν* χρησιμευουσι δε τά τηγάνια 
h  ε^ημα φαγιών, καί ξηρών τινων ως ό καφές, και ια 
τρικά παρόμοια ξηρά %

ΤΗ'ΆΙΣ ( Foenugraecum, Fenugrec ) χόρτον γινόμενον 
εις 'διάφορα μέρη τής Γαλλίας, καί άλλπ όνομαζόμενον , 
και Αίγοκερας, και Senfigre, με φύλλα μικρότατα, ήμι* 
στρογγυλά, οδοντωτά, κα ί βαλμένα ως τη τριφύλλια, 
αν&ος μικρότατον λευκόν, καί από αυτό γεννάται λο- 
βός μακρύς, καί ακιδωτός, όμοιος με κερατον, από τό 
οποίον επωνομάσ&η* μέσα εις αυτό είναι σπόρος μι* 
κρότερος από τόν Κανναβόσπορον, στερεός, τρίγωνος, 
κα) βαρύοσμος* τό κίτρινον ^ρωμά του παλαιόνοντας 
κοκκινίζει, xat μαυρίζει σχεδόν* Οι βαφείς τό μετα
χειρίζονται διά τό ερυθρόν χρώμα * ομοίως οι ιατροί, 
και οι ίππστρόφοι διά νά δωσπν όρεξιν εις τής ίππυς*  
γίνεται αρκετόν εμπόριον εις αυτόν τόν σπόρον είς την 
Ευρώπην ·

τ  Ε. 279



T I.
τι'γρις. ’i$f παρ'δαλις .
TIPTl'PI. w  ΣΤ'ΡΜΑ .
ΤΈΤΑΝΟΣ, χαι Ύιτάνωμα, » παρά των χυμιχων 

διάλυσις ray πραγμάτων εις ά σβ εστη . Ίδί ’ΑΣΒΕ- 
ΣΤΗ ♦

ΤΟΜΒΑ'ΚΙ. Ίδί Ζΐ'ΓΚΟΣ, χαι ΧΡΤΣΟ'ΧΑΛΚΟΣ .
ΤΟΠΑ'ΖΙΟΝ, πετράδιον διαφανές μ ί  χρώμα χρυσοΰ 

χιτρινον, χαι αυτό upcu ray Αρχαίων Χρυσόλιθος *
tha t σχλγρορ, χαι στιλπνάται ωραιότατα * «/ρίσχονται 
εις τάς Ινδίας, τ»ρ Αιθιοπίαν 9 τχν Περοΰν, xat την 
Bor μ ι αν* το ’Ασιατικόν tha t εγχριτότερον 9 χαι το *ρό>« 
μ ά τν  κλίνει εις το λεμόνι μό ωραιοτχτα * τα Πιρκ/αηί 
«ται μαλαχωτερα, χα/ το χρώμα των , ως του χρυσό- 
μ ίλα  ( νερανσία ) ' το δβ Βο»μ/αχδ? i?m/ χιτρινον, υ- 
2τομελανον, χαι μαλαχωτερον 9 ha  τούτο χαι όλιγωτε- 
pop στιλβώνεται» xcw επομένως that κατώτερον από 
τά λ λα ·

Ένρίσχονται πολλά μεγάλα τοπάζια , xat ο Taj&p- 
νιερός γράφει οτι είδε μεταξύ ray πολλών τ» Μο̂ ολοι; 
πετράδι ων, τοπάζι i5 j·?  κερατίων, αγοραστάνον διά 
2?ι,5οο λίτρας Γαλλιχάς, ισοτιμχμίνας τώρα με τδ 
γρόσσιμας σχεδόν ·

Κατασκευάζονται ευχολωτατα τά ^ευδοτοπάζια , χαι 
εις τδ ομμάτι δεν διαφόραν παντελώς άπό τά  αληθι
νά . Λδε χαι ΠΕΤΡΑ'ΑΙΟΝ.

ΤΟ'ΡΝΟΣ, Μ»^αχ» άναγχαία εις πολλάς τίχνας 
διά νά χάμγ στρογγυλά, χυλινδροειδί, σφαιρικά, $ ωοει
δή πολλά πράγματα ,  οίς χρυσόν, άργυρον, χαι ταλλα 
μέταλλα * ελεφάντ,ινον, ξυλά f κέρατα , όστραχον χελω- 
νχς, καί άλλα , καί νά στιλβωσγ τά πετράδια > καί νά 
τά  εξομαλυνγ.

Ώολλοι των φιλονεοτεριστων φρονάν, οτι άλκ&ινά εί
ναι παλαιοτάττ τά τόρνα r εφευρεσις, άλλά διωρ&ω&χ 
μετά τχν άναγεννχσιν των τεχνών* άλλ’ όταν στοχασιάν 
τά σωζόμενα αρχαία σχευχ εις τά ταμεία των περίερ
γων στολισμένα με άναγλυφάς ωραίας t χαι ωραιότα

τα
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τ  ο. 2δΐ
τα τορνευμίνα, αναγκάζονται να ομολογήσουν, ow « ί 
βλ»? ιάν επίδονιντων τεχνών είς τον αίωνά μας ακόμη 
εϊμε&α μαχράν από του νά φ&άσωμβν τούς Αρχαίους 
εχείνχς "Ελληνας τεχνίτας tig το τόρνευμα.

Ο/ μεγάλοι Τόρνοι κατασκευάζονται από ζάλον * πε
ριδένονται ομ&ς χατ^ r«V χροιάν με σιδηράς, » χαΛχας 
πλάχας , η νόρματα* χαί οι δυω οβελίσκοι οι βαστων· 
τος εχατερω&εν τό τορνευμενον βίναι πάντοτε από σ ί-

Οταν τό τορνευμενον γναι βαρύ, β τόρνος εχει τρο
χόν από ον μέρος, χαί περιστρέφεται ο μου μό εχείνο 
παρά δύω άν^τρωπων, χαί τοιύτοι είναι οί κίονες από 
ξύλον , η απαλόν μάρμαρον.

"Οταν γναι ελαφροτερον γυρίζεται μό τό ποδάρι του 
τορνουτ» πατπντος είς πατητραν ο χάνον δεμόνον τό περι- 
τυλιγμενον οις τό τορνεύομενον ποαγμα σχοινίον, χαί 
δεμενον άνωθεν οις ελαστικόν ξυλον, τό οποίον μετά 
τό σήχωμα τη ποδαρίπ σύρει άνω τό νχοινί ον, και ση- 
κώνοι την πατητραν.

Διά τα αχλχρα, χαί λοπτά spyα εχαν τόρνας σιδη
ράς ο ί τεχνίται.

Τόρνος λήγεται χαί τό τζιχρίχΐ των γυναιχων, μό τόν 
οποίον χλω&αν τό νήμα, xai si ναι ξύλινος, χαί εύχρη- 
ντος ha  τά βαμβακερά νήματα * τό λήγουν χαί ροδά- 
νι as γυναιχβς απο του ιταλικόν ρότα , καί ρόδα, ο 
τροχός,

^ΤΟΥΡΚΙΚΗ' ΛΙΘΟΣ, ή χυανή χαί Ταρχιντί Πίρβ  ̂
ζός, πήτρα τίμ ια χρώματος κυανού, επίσχιος, καί 
νπανίως ολίγον διαφανής* ωνομάν&η δε Tapχιχή, οτι 
ή χαλητήρα εύρίσχεται §ίς τό Τπρχιστάν, πατρίδα, χαί 
πηγήν των Τόρχων.

ΕΪναι χαί αύτή^ πολλά από τά πετράδια, Άβνα- 
τιχή, χαί Δυτιχη* J  'Ανιατιχό υποδιαιρείται sic τάς 
από' παλαιόν ορυχτεί ον ( Ένχί Μ αδόν)  χαί εις νεον * ή 
πρώτη ήξορύσσεται εις τά ορυχτεία τη Νκαπάρου, χαί 
Καρανπ είς βχνόν κείμενον μεταξύ Ύρκονίας, καί Πapr



τ  ο .
δικής τεσσάρων ημερών δρ όμον (ΐαχρ&ν άπδ τ ήν Κ ασ- 
π ίαν*  ή δε vsa (Tew' MaSgV) ονομαστείσ α , δ/οτι eJ- 
ρ/.9τ» πολλούς αιώνας μετά τήν πρώτην, και' παλαιάν . 

ρ̂ τβλΗ'φ" **ζ τηρ iMperi**·
*Ολον το srpoji’oV ray παλαιών ορυχτείών, χατα το 

δικαίωμα εις τα μεταλλεία, ανήκει εις τον Βασιλέα τής 
ΙΙερσίας, δ οποίος άφ ή διαλεξ)t τάς κάλητερας πωλώ 
τάς λαπάς * μ  δλον τ«το οταρ τ/λχ$ £«*0$ , *αι άλλο* 
δα̂ ·»$ πηγαίνρ εις τά ορυχτεία εκείνα, ήμπορει ευχολα 
νά άγοράσρ χα/ εξαίρετης εις ευδυνάς τιμάς άπδ τους 
σφετερίζοντας αύτάς βασιλικής εφόρης, εις της οποίους 
συμφέρει τδ νά τάς πωλήσην εις της ξένης δια νά μη 
φανέρωσην ·

Διαφέρει ή 'Ασιατική επειδή κλίνει περισσότερόν εις 
το κυανήν άπδ την Δυτικήν, ή οποία είναι ύποπράσι- 
νος * εύρίσχονται εις την Γαλλίαν χαλα ι, καί εις άλλα
μερ» ♦

Η πέτρα αυτή •βλάπτεται ευχολα, καί οι Τούρκοι 
την μεταχειρίζονται κατά προτίμησιν ha σφραγίδας τών 
δαχτυλιών των * οι δε Ευρωπαίοι κατασκευάζουν κα ί 
σταυρής μικρής ήτοι εως 2 δακτύλων μηκης, καί άπο- 
δίδην εις αυτήν σνμπαδητικόν τινα ενέργειαν εις τάς ά· 
σδενειας * δτι δηλαδή άλλάσσει χρώμα, ή διαρρήγνυ- 
τ a t , καί σπα  κοντά εις τδν χινδυνευοντα άσδενή, τδ 
οποίον δ Κορ Βοήχιος ( Boece ) 'Αρχίατρος τή Αυτοχράτο- 
ρος 'Ροδόλφου Β\ σπηδάζει νά τδ άποδείξρ φυσικόν α 
ποτέλεσμα εις τδ περί πετράδι ων σύγγραμμά τη* άλ· 
Act os? t o p  π ι ι η π υ ω  ·

ΤΟΤΤΙ'Α , ή ΤΟΥΘΙ'Α ( Tuthie) χαπνδς μεταλλι
κός συναζόμενος επάνω άπδ τάς καμίνης τών χωνευτη
ρίων τή δρ ειχάλχη, σκληρός, στακτομελανος, καί λεπι
δωτός εις την επιφάνειαν με μικρά σπυριά* oi J3avau- 
σηργήντες τδν ορείχαλκον χρεμήν επ ί τητου επάνω εις 
τάς καμίνης των βώλης πηλίνης διά νά κολλήσγ εις αυ
τής ή Ύουδία·  ̂ ^

Χρησιμεύει εις την 'Ιατρικήν διά τδν πονόματον λυο-
με-

ζβ2



τ ο. 283
μΐνη εις ροόόσταγμα, χα/' ανακατωτήνη με νωπόν βού- 
τυρον * ομοίως καί εις τάς αιμορροΐδας , χαί άλλα 
πά&νι.

Κλτ άρχάς ή Ευρώπη ελάμβανε την Του&ίαν από 
την Άλιξαί’δρι/βα', αλλά τώρα ή Γερμανία εκβάλλει cep· 
χετην,  χαι πωλεί εις εκείνα τα μέρη ·

'Η TTpô opae-xet/w ( preparation ) tk<j Τ«$7«ς γίνεται 
βάλλωντάς την εις χωνειον επάνω εις κάμινον χοχχινί- 
ζωντάςτην τρ ίς , καί τοσάκις σβύνωντάς την με ρoho· 
σταγμα , μ στάγμα, τ» άρνογλωσσ* , επειτα τρίβωντάς 
την εις πορφυρούν μάρμαρον με τά ih a  στάγματα εως

γενγ -̂ /λος πηλός , καί σχηματίζοντας την εις, τρβ- 
y ίσκας την ξήραιναν,Λ «η\ V«#  ̂ ■*- / / \ V \ %Το Βξω χρωμ&τνς πρ$πα να γνα$ σπυρωτόν , χα$ 
στακτό μελανόν, εσωτερικόν κιτρινωπόν* ι>«
δ£/ο·κολοθραί/ο·τβς, και χωρίς χάνι*9'αυτά that τά γνω
ρίσματα της χαλητερας .

Τ ο ύ γ ι α ν ,  η Τ ο υ τ ί  α ν ,  όνομαζομεν καί τον Ζίγ- 
χον» Ίδί' ΖΙΓΚΟΣ.

ΤΡΑ', Χάρμα ελατόν, ήτοι λεπτόν, χαί ολίγον πλα 
τύ αργύρου περιχρυσωμένου * κατασκευάζεται εις την 
Κωνσταντινούπολή, χαί χρησιμεύει ΰιχ στολισμόν των 
πλοκάμων των νυμφών . Ίδβ ΣΥ'ΡΜΑ · Γίνεται ί>ε χαί 
αργυρά, χαί χιβόήλη χαδώς εκείνο * καί από αυτό 
σφυρηλατουμενη 9 η ΰιαπερωμενη εις τρύπαν επιμήκη 
στενήν .

ΤΡΑΠΕΖΟ'ΠΑΝΑ, Π ανία λινά μό ποιχίλον ύφασ- 
V* κατά ΰιαφόρχς γραμμάς, χαί ποικιλότητας από τό 
ιϊιον λευκόν χρώμα , χρήσιμα W  σκέπασμα τής τρα- 
πόζης ( επιτραπέζιους ό&ωνας )  χαί όιά χειρομαχτρα 
των εσ^ιόντων·

Ή ’Ολλάνόα υφαίνει τά εξαιρετωτερα, χαί ή 'Ρωσ~ 
σ ία  τώρα τά μιμείται εις τά τοιαΰτα υφάσματα * » 
Τχρχία προβλέπει οσα τγ χρειάζονται από αυτά τά 
μέρη, χαί την Γερμανίαν. Ίδβ ΛΙΝΟ'ΠΑΝΟΝ.

‘Η πωλησις αυτών γίνεται ha  τά κοινά με τόν πή·
χυν·



χυν * W  οβ τα μεγάλα μονόφυλλα μ ί  roV άρ&μέν, 3- 
το/ ?χ τραπεζόπανον, και 12 χί/ροααχτρα ·

ΤΡΕ'ΜΟΪΣΑ ( Paillette ) μικρότατα κυκλικά φύλλα 
χρυσωμένου αργύρου τρυτημίνα εις το μέσον, χα/' βύ· 
χριστά  δ/ae το κ ίνημα  εις -πολλά γυναικών, xae/ aree/* 
1/&>χενδύματα * shat δβ επίπεδο/, χα/' φχθολα/, χαΐ 
βαμμένοι μ* είίος εγκαυστικόν εις διάφορα χρώματα· 

Karaσκευάζονται εις τ»χ Αι/σ*τρ/αχ, oo*at/ p/pe/rxi 
εις τχ'χ Tapx/αχ, χα/' πωλανται μ ί  τχν δραχμέν παρά 
των λεπτοπωλων.

Κα&άς ειπομεν δ/at τα σύρματα , 3τ$> γίνονται καί 
κίβίκλαι Τρέμονσαι ιπάνω ιις  χαλχδν χρυσωμίνον, 3 
άρχυρωμένονρ χα/' γνωρίζονται κυρίως μ» το καύσιμον 
εις τχ'χ φωτιάν* » μεταχόμισίς γίνεται α ς  πυξίδας $μ· 
περιεχύσας δ/α?σρ»ς φαχ/λλχς χάρτινους με τρψχσας 4 
χα/' έπιγεγραμμένας το ζύγ ι α ς  λοτια Γερμανικά, κατ 
τον άρ&μον, δ/α' τ» οποία haxptvirat το μέγεθος τίίζ 
Τριμάσχς* at μικρότεροι ο ο , κατά πρόοδον δδο, 1 , 2 , 
3 , χα/ τα' λοιπά μεγάλύνωντας.τόν Ι/άμιτρόντων, 

ΤΡί'ΧΑ ονομάζεται το έπιφυόμενον ας τά δέρματα 
των ζωων, καί μκ συμπλεκόμενον φυσικως δ/α' «1/ τρα- 
χύτκτά τα , χαθ*»ς «χα/ τ©χ άν^ράπων , των αίγων, η 
χα ίτκ , καί » ουρά των ίππω ν, κ αρά των βοών, καί 
άλλων πολλών * Μ α λ λ ί  δ»' τδ »χ φύσεως συμπλεχόμε* 
νον, ως των προβάτων, χα/' Hr/λοχ τδ απαλόν τρίχω· 
μα Βίς τας μανχαλας τ&ρ tuycopj xat rcov χαμηλών* 

Τ ρ ί χ α  Κ ε φ α λ ή ς ,  την οποίον δ/aZ τδ άπαλωτε· 
ρ ον καί Μαλλί a ( καταχρκστικωτερον) Κχφαλχς λίγο* 
μεν, «χα/ γυναικών » αχδρβίχ τρ/£*$ κομμένοι, χα/ ^pr· 
σιμεύαν δ/ ο<τα| ι̂>χα/χας, χ α;τδ τ̂χχ φύσιν, κ από 
ασθένειαν δ/χ β̂ χχ «δ/xaVax, χ δ/at στολισμόν θέλουν 
ιά  δ«£χχ οτ/ Ι^χχ περισσότερα* ομοίως δδ χα/ δ/α' τας 
πκνίκας ( περούκας) των στενοφορεμένων γερόντων αχ· 
δραίχ.

*Η ίτρο^λί^/ς αυτών γίνεται %ιά τόν Τουρκίαν από  
τχχ Ενρωπκν, καί πωλαντat μ ί  τχχ δρα^ρχχ τα αδ$-
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τα , η 5ταρα των πηνιχοποιων ολ οχληρος πηνίχη μ» το 
κομμάτι ·

Καλά tha t τα μικρότερα με τρίχα ομαλήν , απα
λήν , xai βασταγερήν, σημείο» on  stvou από ζωντανόν 
άν&ραπον κομμένα* το It χρώμα κατ'άρέσχειαν τη ά· 
γοραστπ , ος r/ς είναι αναγκασμένος νά τας προσαρμο· 
σγ με το χρώμα των φυσικών της χεφαλης τη .

Τρ/^Λ A ι γ ό ς .  Ή n«A0J7omo-©$, χα/' ^ολλα μ/- 
ρ» της Ελλάδος, χβ< Ή^ί/pa τρέφόντα πολλάς α ίγα ς , 
χπρεύουν xai αρκετά» τρίχα 9 xai την μεταχειρίζονται 
*14 το ύφασμα χονδρά υφαντά μέ μαλλί προβάτων α
νακατωμένη» , αζτο το οποίον ράπτην επανοφωρια ( Χλα
μύδας , Κάππας όσοι οδοιπορούν , και οι ποιμένες, 
χα/ γεωργοί διά να φυλαχ&άν άπο τάς βροχάς, επειδή 
χαί μετά· το νεροτρίβημα τη ράχη τύτου έκβαίνπν έξω 
at at γ άτριχες εις είδος μικρά π τ ίλ ο υ , χα/' χύνουν την 
βροχήν* το ε π ί βλήμα τητο thou κοινόν και εις τούς 
Χχύ&ας ·

Ε/ς ολχο τάν Τπρχίαν διά την σπανιότατα ίσως του 
χαννάβεως, υφαίνουν πυκνόν. xsu apxio* ύφασμα από 
αίγοτριχα διά σακκ ία , xai διά το στελλάμενον εξω 
πλήθος των μαλλιών , βαμβακίων, καπνών, χχ< αλ- 
λα? αδ»λβι/τώ>ο, χα/ δηλευμενων πραγματειών χρειάζε
ται xai εξοδενεται μεγάλη ποσότης, ’Ιοβ ΒΑ'ΛΔΑ, χαι' 
ΣΑΚΚΙ'ΟΝ.

*Τφαίνονται ομοίως πυκνά αίγοτριχόρρπχα διά σκέ- 
πασμα των ίππων xai λοιπών ζωων, διά πέρας ( τρπ- 
βάδες) αναγκαίας διά νά φάγουν το χρι&άρι αυτά τα 
ζωα ̂  και διά  ̂όσα  ̂άλλα βλέπεις εις το , ΣΑΚΚΓΟΝ ·

Μ^ολον τούτο J  εντόπιος αίγότρι^α άρχει εις όλα 
αυτά , xai πολλά ολίγη φέρεται άπο τηνΤαυριχάν Χβρ· 
σόνήσονy και χατωτέρα*

Καλά τρίχα είναι η νεοχύρεντος* διότι πάσχει πολύ 
απο την pcrptba , χ*ι # au*£*p<wp« *5το ,
xai άπαλωτερα *

Ή αιγάτριχα της Άγκυρας είναι πολλά λεπτά 9 xai
άπα·
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απαλή, καί ανάγεται ιίς  το πτίλον ως Βιαφοριηκωτά· 
τη  εϊΒπς« ’Ιδβ Α Γλ  ·

Τ ρ ί χ α  " Ι π π ο υ ,  /πίτουρα, αλογότριχα , χρ*β·ι- 
/ce£t/« f/ς πολλά πράγματα, καί οι τεχνίται τής Εν- 
ρωπης καταΒαπανουν πολλχρ εις τά υφάσματα» 1δ*
rjinos.

Τ ρ ί χ α  Booς,  βοίΒοπρά, χρησιμεύει ως ή άνω· ’I* 
Βε ΒΟ*ΤΣ.

Τ ρ ί χ α  Χο ί ρ ο υ ,  γαροννότξίχα, άπο αυτήν ζατα- 
σκευάζονται Βιάφορα σάρωτρα, ήτοι σκυπαι ha  το κα· 
&άρισμα των ράχων, καί Βιά πολλάς άλλας τε^νας, 
ως η Χρυσοίχ η , ή Ζωγραφική, ή ’Ραπτική, καί άλλοι 
χρήσιμοι. ΊΒί ΧΟΤΡΟΣ.

ΤΡί'ΧΑ ΚΑΣΤΟΡί'ΟΤ. ΊΒε ΚΑΣΤΟΡΙ.
ΤΡΪΧΑ ΚΑΜΗ'ΛΟΤ. W  ΚΑΜΗΛΟ'ΜΑΛΛΟΝ.
ΤΡΙΧΙΑ' ,  ύφασμα άπο τρ ίχ α , ή καί άπο άκλωστον 

μετάξι* ή πρώτη υ φαίνεται άπο τάς ρχ&είσος τρίχας 
των ίππω ν, ή καί αίγων, αραιά, ή πυκνή κατά τήν 
χρείαν, καί με αυτήν γίνονται at σ ίτ ο ι,  ήτοι τά πυ~ 
κνά κοσκινά Βιά το καλόν άλβυρι, καί Βί ολα τά άλχ· 
δάμενα, 5 κοπανιζομενα ξηρά πράγματα, Βιά νά γ ί·  
νουν 4 <λ* χόνις, ως ο καφές, το π ιπέρ ι, κα ί πλήθος 
ιατρικών κονιών.

Ή Βεντερα άπο μετάξι άκλωστον γινόμενη τριχιά  
( G a z e )  υ φαίνεται εις τήν Ευρώπην αραιά, ομαλή, καί 
μονόχροος, Βιαφανάς, ή με σειράς, ή καί μή χρυσόν, ή 
άν&η, χρησιμευυσα Βιά βνΒυματα γυναικών»

Τοίκτον ύφασμα γίνεται καί ειςτήνΏρυσαν, οχι Βιά 
ενΒυματα, αλλά Βια κωνωπεωνας, καί τάς καλάς άπο 
τάς είρημενας τρ ίχας. %

Τ ρ ι χ ι ά  λεγεται βις την Ηπειρον, καί *ΕλλάΒα 
σχοινί ον άπο αιγότριγα πλεγμενον, ή κλωσμίνον, Βιά 
νά αναπλήρωσαν τήν ολλειφν τ» Καννάβεως · *ΐδβ ΣΧΟΙ- 
Μ'ΟΝ.

ΤΡΙΧΙΆΣ, ο Τριχιάς χοινότερον, θαλάσσιον ο^άρι 
μικρότερο? άπο τήν άρίγκαν, καί μεγαλήηρον άπο τήν

αυ·
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αύσόγαν, μ ί  απαλά κόκκαλα, τρ ίχας, άφ η καί 
i πωνομάσάη, γνωστότατον είς ημάς,  χρυσοκίτρινον τό 
κεφάλι, λευκόν την κοιλίαν, καί στακτοπράσινον είς 
την ράχην ·

Είναι καί αυτά άπό τα αγελαία , ήτοι κοπαδιαστά 
οράρια., πιάνεται μβ τα δίχτυα την νύκτα, επειδή τρβ- 
χζι εις το φως, καί άλιεύεται τον ΐάν/ον* η ΠρΟπόν 
τ ις , καί ό Βόσπορός μας ευτυχεί βις αυτό το o\apt* 
τρώγεται ωμόν, «4>ημενθν εις τά φύλλα μβ την i l l  αν 
του παχύτητα* καί tha t νόστιμον·

"Οταν δε αλατιού η αλλάζει τά όνομα, καί λόγεται 
Σαρδέλα ( ίσως ύιοτι βπρωτοταριχευδη εις την Σαρδω 
Νησον τη Άρχιπελάγας)  καί οί άλιείς, η άλλοι μετά· 
πράται τάς αλατίζπν κάμνοντες γάρον, ήτοι άλμυρίδα, 
μβ τά νερόν, καί άραδιάζοντες τά  ̂οράρια με κοκκινον 
χρώμα διά νά τά φυλάςρ άπο την συγκαυσιν εις τά  
βαρύλλια, προερχομίνην από το πολύ πάχος* δαπανά· 
τat πολύ εις τον τόπον, καί μόλον τούτο οτβλλεται 
αρκετή ποσότης διά τά εζω μέρη»

Ή καλή Σαξδε'λλα είναι μετρι» μεγε^βς, όχι πολ
λά άπαλη, ούτε κίτρινη, αλλά λευκή, καί κα&αρά, 
καί με καλήν μυρωδιάν * τρώγεται χωρίς το κεφάλι, 
καί είναι εύστόμαχος καί εις τάς άρρωστης.

’θ-\,αρεύονται Τριχ/αι εις πολλά παράλια τη Άρχ ι- 
πελάγης, αλλά περισσότεραι εις την Αισσαν Νησί ον τη 
ΑδριατιχΗ κολππ προς την Δαλματίαν, καί κάμνην με 
τ<χς σαρδελλας αρκετόν εμπόριο? οί Νησιωται εκείνοι μό 
τά πλησιόχωρα pep η, stow μβ το Αρχιπέλαγος* ομοίως 
καί εις τα παράλια της *Ισπανίας εσω, καί εξω από 
τόν Πορθμο» των Γαδε/ρων , Strerto di Gibilterra.

Πλπσιωτερον όμως από τά ρη$/ντα ό^άρευμα γίνε
ται εις τάς παρωκεανίπς αίγιαλάς της Γαλλίας, οππ 
ταριχεύονται κατά τάς άκολύ&Ης τροπής .

α· *Αλατισμένοι ως ανωτέρω , άλλ' η παντελώς, η 
πολλά ολίγοι διά τά βαρέα δοσίματα, τά όποια κά- 
μνην ακριβόν τό άλας εις την Γαλλίαν·
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/S'. ΪΙατημίναι εις τά βαρυλλια, καί εις αυτός γ ί 
νεται μέγα εσωτερικόν, atai έξοπεριχόν έμπόριον, στελ- 
λόμεναι 8ας εις το ’Αρχιπέλαγος, Αφ ν στα^όν μερι- 
awi ημ*ρας ας tup αλμ*ρ τας **βαλλw % τλ$ 3’λ€Μ*ρ, 
p t rm s v  τα κεφάλαια , καί τας πατάν  ̂ εις βαρυλλια χω- 
ρόντα περί τας 6 χιλιάδας το έν * από την πολλά? rax 
συν&λι-^ν έκβαίνει το λίπος , ί  έλαιόν των, χαί συνα
ζόμενο? πωλείται χωριστά, χαί μίναν at σαρδέλλαι ά
παχοι διά νά μό συγκαάν,

γ ,  Βηραίνονται εις τόν καπνόν, ήτοι καπνιστοί,
If, Ταριχεύονται με τον γάρον εις πυξίδας , χαί βα- 

ρυλλάχια δ ί έγχριτοτέραν μεταχείρισίν,
To eΛάιον, ήτοι πιμελδ του Τριχιού συναζόμενο? ως 

ανωτέρω, και βαλλόμενο? εις βαρυλλιον, χρησιμεύει διά 
χανδήλας, χαι αλείμματα , χαί χθίλίχ είναι εύχρηστο- 
τερ ον, άν δεν ητον, άλατιιτμένον δ μα με την σαρδέλλαν, 

ΤΡΓΧΟΥΛΟΝ, άπο τα τρ ίχ α , καί άλον ( τδ σγπ- 
ρόν)  διότι νφαίνεται άπο μεταξότριχα πολι} κλωσμέ
νη?, χαί γίνεται σγαρδν, χαί αραιόν ύφασμα, «το/ /Taw 
μεταξωτόν * οι Ιταλοί τό λεγαν Velo, β/ Γάλλο/ Cr£- 
pe, τό οποίον δηλοι σγουρόν, «το/ «λοχ, ο/ δ* Λατι
νίζοντας Crispura Bombycinum, «το/ ουλον μεταξωτόν , 
χλ/ ο/ Τ«ρχο/ Βαραντζαχι *Ενετιχόν , «το/ Μεταξόπανον 
Έίνετ/ας,

Διαφέρει τό ύφασμα τάτο από την τριχιάν * δ/οτ/ « -  
raw νλον, καί χωρίς σειράς ̂  η άν$η, άλλ' απλόν, και 
μονοχροον* εκείνη δε ταναντίον.

Τα χαλί τέρα, τα' όποια μεταχειρίζονται εις την Tap* 
χ/αχ, φέρονται από την Βονώνιαν της ’Ιταλίας εις στε
νά καί πλατέα, λβοχα' τα περισσότερα, χα/' βαμμένα 
μερικά μονόχροα* η δε μεταχείρισίς των είναι εις υπο
κάμισα, καί άλλας στολισμός γυναικών, χα/' τα /u«t7- 
ρα δ/α περίδεσμον εις την κεφαλήν , η εις τόν βρ&ΧίθΛ 
να τά ν  $λιβομόνων διά θάνατον συγγενάς.

Ολα είναι εις κομμάτια πηχών περίπα ίβ  τύλιγμά- 
νΆ χάρτην κυλινδριχως, χα/' « ί  σύμβολα της

Β ο*
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Βονωνίας% και τδ όνομα τη χαρωναχτος επιγεγραμμ/? 
να , ομοίως χαι top άριθμδν των πήχεων, χα) τον δη
λωτικόν τη πλάτπς αυτών* ο αριθμός ι8 φανερώνει τα 
στενά , χαι ό 22 τα πλατυτέρα , χαϊ εφεζης ·

ΤΡΤΓΐ'Α » υποστάθμη ( τδ χαταπάτι) τη χρατίπ , 
χολ o yT t  τοιητο κολλά si ς τούς χάδους, χαι βαρύλλια 
αυτά τη ποτά} μ» χρώμα λευχδν η χόχχινον κατά τδ 
κρασί* ̂ Ελληνιχωτεφον Τρυγίας·

Καλή Τρυγία είναι otrn εις τά μεγάλα χάδι a , χαι 
βαρύλλια χολλα επάνω , χαι σχληρύνεται ως πέτρα* 
εύθραυστος , στιλπνή y χαι ολίγον γαιώδης * μ λευχη 
είναι προτιμότερα.

Χρησιμεύει εις τούς βαφείς, ως αχροος βαφη, άλλα 
προετοιμάζουσα τδ βαπτεον πράγμα διά νά βαφρ χα- 
λα* χ χορυφδ τί$ Τρυγίας προτιμαται,

Ή δβ Kopc/φχ «το/ το Κρ/μιοχ τ«ς Tpt/^/ας, το «Vo 
του Λατινικού δνομαζομενον Κρεμωρ Τάρταρον, γίνεται 
βάλλωντας την Τρυγίαν εις χοχλαστδν βραστόν νερδν, 
χα/' χτυπώντας τ ο , χα/' άφήνωντάς το εις τον Κάδον συ
νάζεται επάνω μιχρά λευχά χρύσταλλα.

Οι δε Χυμιχοι εκβάλλουν άπδ την Τρυγίαν ταύτην 
άλατα , το φυτικόν , » εύδιάλυτον Solubilc , το Χαλιβδ, 
« τη Αρεως Martiale, το τ» *Apfo/$ ιοδιάλυτον * το Ετ 
μ̂ τ/χο* Tartaro Emctico, το Τρνγιδπνευμα» Τρ&>β- 
λα/οχ, Ba£nV τ» Τρυγιάλατος, το Χαλχανθισμενον Vi* 
rriolaco, το' Πτητ/χορ, χα/' άλλα εύχρηστα εις τύς Ια» 
τρ»ς, χα/' διαγεγραμμενα εις τάς Φαρμακοποιίας * ^

Ms Τρο>/α* βράζοντες οί χριισοχόοι τά αρνορα έρ
γα των τά χαθαρίζυν y χα/' τά λευκοίmv άπδ τδ κοκ
κίνισμα της φωτιάς ,  ̂η καί άπδ άλλας ακαθαρσίας , 
και ι ό ν f χρησιμεύει η Τ ρυγία , χαι διά τδ λεύκασμα 
των όδόντων, όταν τριβά» μδ αυτήν , καί πλυθούν 
συχνά ·

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, η τίχνη τη νά τύπωσή τινάς β ιβλ ία  
με χαρακτήρας y ήτοι γραμματα κινητά. 'Εάν ποτέ ηθε- 
λο.· έχγ δικαίωμα οί ηωτεραι νά χαυχωνται εις τάς έ- 

Τοηι* II* ιρ φευ-
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φευρέσεις των , υτι υπερβαίνει· τός ΓΙαλα ιός ,  β έβα ια  εις 
ταυ'της της τέχνης τήν εφεύρεση' ημπορων νά έπιστηρί-  
£ηγ τα δικαιολογηματα των .

*Α;' ρ/ς τ«ς καιρός των μεγάλων εκείνων αιορών της 
Ε'λλάδος ή$έλεν γναι έφευρημίνη ή τ τ̂τσ -̂ραφ/κ» τέχνη 
πόσον πλήθος  β ι β λ ί ο υ  δεν μ&ρΛρ φωτίζγ τώρα τον Κό
σμον εις άπαν  είδος επ ισ τήμης ,  τέχνης κα ί  γνωσεως j 
&/α τ^ττο^ραβ/ας κόαολο^ίΐ'τα/ εις όλον τον Κόσμον 
εν ταυτω , χα/' χωρίς μεγάλα, έξοδα, αι π ο λ ι τ ι κ ο ί , κα/ 
φιλοσοφικοί ειΰήσεις, κο ί  διά τό πλήθος  των τυπωμέ
νων β ιβλ ίων  δύσκολο ήμ.πορεί ό πανδαματωρ χρονος νο 
τάς εξαλε ί\γ  , κ ο ί  νά τος κόμη νο λησμόνησαν .

II Τυπογραφία των Σινων κατά τήν γιώμην των ά- 
ξ ιοηστοτέρων περιηγητών εφεύρε&η 3οο έτη προ X. Γ.^ 
α λ λ ά  δεν έχει ομοιότητα άτε εντέλειαν, ως ή εδιχήμας* 
επειδή εκείιοι τύπωναν με σανίδας εγχαρασσόμενος  τά  
γ ρ ά μ μ α τ α ,  κα ί  οχ ι  με κινητός χαρακτήρας .

Είναι πιστευτόν ότι ή τέχνη αυτή εφεύρεση εις την 
Ευρώπην περί τήν ΐ £ .  'Εκατονταετηρίδα , ά λλα  μήτε  
π ό ,  μήτε διά τ ίνος ,  μήτε άκριβω; εις πόίον έτος , ήμ- 
ϊτορωμεν νά ιξευρωμεν με ολην τήν περί τότω ερευνάν, 
καί  πολυλογ ίαν  πολλών φιλολόγων * πι^ανώτερον όμως 
είναι ότι κατά τό ιμ5ο  έτος, κα ί  μετά  ταυτα  ερυπώ-  
σησαν β ι β λ ί α  άπο τρεις Γερμανός Ίωάννην Γουτεμβέρ- 
ynv, Ιωάννην Φωστον, κα ί  Πέτρον Οπίλ ιον  πολ ίτας  της 
Μ ογωη ιας  Maycncc , κα^ως μ α ;  βεβαιώνουν πολλο ί  
’Συγγραφείς , ότι ειδον τυπωμένον εις τούτην τήν έπο- 
χήν Λεξικόν Λατινικόν επιγραφόμενον , Κα ιο λ ικ ό ν  .

Διέδωιιαν αμέσως τήν εφευρεσίντων οι τρείς ώτοι εις 
τως πλησιοχώρως των  ̂ κα ί  ό πρώτος έπεμελήση νά τήν 
τελειοποίηση , όσον εδυ'νατο εξοδευων ά π ό  τήν περιου
σ ία ν  τω , καί ε τύπωσε τήν Ιεράν Γραφήν Λατ ιν ισ τ ί  * ά 
πό  τήν Μογωντίαν εμαΓϊον καί ά λ λ ο ι  π ο λ λ ο ί  Πόλεις 
της Ευρώπης ι ά  τυπογραφώσι ,  κα ί  ατμό τό  1^63 τυ 
πώνω ν β ι β λ ί α  εις τήν Α γγλ ίαν  .

Η Φιλοσοφική, καί  Οεολογιχ,ή ε π ι θ υ μ ί α  ή ιάγκασ? τός
Ιτα-



Τ 1\

ΓτΛλ«ς να κάυ.χν 'χωρίς αργοπορ ίαν  Ελλην ικός χαρακ -  
τηρας t και να τυπώσουν  β ι β λ ί α  Ελληνικά βοηΒ’χμενο ι , 
και πάραινχμενοι α π ό  τχς εκεί καταφυγόντας  ελεεινούς 
Ώρογόνχς μας  * ώστε α π ο  του 14?^? w 14^1 >ί Ε νετ ια , 
μ Φλ^ρ^ϊ-Ζα, κα/'τλ MeWAara εφ/λονείκχν π ο ι α  νά τύ 
πωση  περ ισσότερα* τω \5o j  ε σ υ σ τ ή δη  Ελληνική Τ υ π ο 
γραφ ία  εις τ ά  Γίαρίσ ια* και εις την Γερμανίαν ε τ ν π ω -  
ναν π ο λ λ ά  Θεολογικά β ι β λ ι  α  Ελλην ιστ ί  συγχρόνως y κ α 
τά  τον Μαρτίνον  Κρόσιον προς Θεοδόσιον τον Τ^υγομα- 
λαν  Τίρωτονότάριον της Μεγάλης Εκκλησίας * α λ λ α  τ α υ -  
τα  μεν y ως εν παρόδω π ερ ί  τη^Ευρεσεως της Τ υ π ο γ ρ α 
φίας* μ ο ί  φαίνετα ι δε άξιοπεριεργον νά εκΒ’ί σω  με την 
συνήθη συν τομ ία ν  , κα ί  την με&ύδον της κοινωφελέστα
της ταυ της τέχνης ·

Π ? ρ / Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ς  Τ έ χ ν η ς ·

Ά φ  x ετοιμασ&χν οι τυπογραφ ικο ί  χαρακτήρες y π ε ρ ί  
των όποιων  Ιδ? ΧΑΡΑΚΤΗ'Ρ, κ α ί  μ ε τακομ ισ^ουν  εις 
τό τυπογράφε*ονy άναδεχοντα ι  την φροντίδα του τ ύ π ο υ  
δύω τ ά γ μ α τ α  τυπογράφων ε ρ γ α τώ ν , οΐ Σ υν^ ετα ι  , καί 
οι Τ υ π ω τ α ί  ·

Κα-φα του Τυπογραφ ιου  ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι , ταμε ίον  κατε- 
σκευασμε ιον  α π ό  σ α ν ί δ α ς y τετράγωνον y επ ίμηκες  προς  
ύ^ος  , op&ιον y ο λ ι γ οβ α ρ έ ς  , κ α ί  διγρημενον εις π ο λ λ ά ς  
&εσεις * ε'ζ ών α ς  μεν τάς  ανωτέρω β ά λ λ ο ν τ α ι  τ ά  κε
φαλαιώδη γ ρ ά μ μ α τ α  7 κ α ί  τά  σ ύ ν θ ε τ α  * εις δε τάς  κα-I ‘ / \ \ / \ tτωτερω y ντετονται τα  μ ικρά  γ ρ α μ μ α τ α 1 και at προσω-ν ' \ ι· \ <ο ι α ι , και  at σ τ ι γ μ α ι  ο να εν γ ί ν ε τ α ι  φανερόν οτι  at
% εσείς είναι ι σ ά ρ ι θ μ ο ι  μ ί  τ ά  γ ρ ά μ μ α τ α  y ήτοι χαρακ -  
τηρας , και π ο λ λα κ ι ς  υποό ια ιρχντα ι  με σταυρωτόν σ α 
ν ίδωμα διά τήν διαφοράν των μικρότερων , κ α ί  μ εγαλη -  
τερων γ ρ α μ μ ά τ ω ν , κ α ί  ε π ιγ ε γ ραμμ ε να ι  προς οδηγίαν  
τχ συν^ετχ ,

Συν&ετήριον λήγετα ι  ή π λ ά κ α , ή σαν ί ς  α π ό  χ α λ -  
κον y σ/όηρον, η ζυλον y ανάλογος κατα  το μ ή κ ο ς , και  
πλάτο ς  μ» τό τνπω&ησόμενον * εχε ι δε κ α τά  τ ά  ά 

κρα
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τ  r .

χρα χείλος y *&* κατά πλάτος κινητά δάω χρησιμευον· 
τα. εις το νά βαστάν τους χαρακτήρας, xai να ham· 
ραν τά αποστήματα των στιγμών , παραγράφων, χ· τ. λ, 

#*0 συ&ίτχς χα^ήμιρος αντίκρυ τής Κά\ης^ ε^ων ε
νώπιον τα το αντίγραφο? , βάλλει χατά σειράν τής χα 
ρακτήρας , χα/ «V » τελειώσρ την γραμμήν την »πι&$- 
rtt εις άλλην σανίδα μεγαλητίραν, έχασαν xat λαβήν, 
χβ« »τ6?ς Λχολ»θ^/ ρώ?ς ρα τελειώσρ το χαταβατον, χ- 
τα  την σελίδα* εννοείται δε στ/ τλ γράμματα αρμόζον
ται αντίστροφα y ώς a t σφραγίδες·

Δ#λ ρλ (ττα̂ ΗΡ στερεά οι χαρακτήρες άφ ά γεμιστήν 
μβ ξνλα χαμηλότερα απο αυτόνς ολα τα χρρλ, εσω· 
&εν, χαί εζω$εν της σελίδος, οτλρ σημειώματα , 
» παράγραφα,  τά όποια ονομάζονται τετράγωνα y ή ζύ* 
λα προσθήκηςy τστ̂  συσφίγκει με ζυλίνας χαμηλάς 
γραμμάς, και' από τά τεσσαρα μέρη τής χαρακτήρας y 
διά νά μίναν ασάλευτοι, δοχιμάζωντας πρώτον με σα· 
v ita  ομαλήν νά είναι ισοϋψή κατ' επίπεδον ολοι οι χα 
ρακτήρες της σελίδοςy χλ/ «δώ> τελειώνει του σνν&ετου 
τό εργον·

* θ δ ί  Τί/^·6>τ«ί βρίχωντας τά χαρτί a , δ<τ« £·/λ#/ 
ρλ τυπώσγ ολα ομοίως, και πλαχώνωντάςτα με βα
ρεία* πλάκα , διά νά βραχαν με ισότητα , re βάλλει 
εις τον λεγόμενον τυμπανον τ» κάτω μέρας , επάνω εις 
περγαμηνήν χάρτην, τά πιεστήρια y εχωντας επάνω ση- 

πλάκα διά τα κοχλία · 
ίφει τάς είρημίνους χαρακτήρας με τό με

λάνι εις τατον τον τρόπον * δ ο «  πλάκας από ζά
λον εις σχήμα κώδωνος, μρ λαβήν επάνω y xat γεμά- 
τας κάτω άπό αιγότριχα σκεπασμίνην με δέρμα χαρ- 
φωμίτον * βάλλει επάνω εις τό μελάνι ( 57ρρ<' τίς
συν$ίσεως αυτή ιδε ΜΕΛΑ^ΝΙ) * xe# rec ττρΛτχβλλΛ 
τυ? fi/ΛΓ μ* τϊιρ αλΛΜ οι* ra κτοβαψΗν y χαι μ* αυτ 
τάς αλείφει άπαζ y χαι δις τούς χαρακτήρας εως νά 
βαφήν χαλά * και προσαρμόζω? με ακρίβειαν τάς σε
λίδας εις τό χαρτί ον y καταβάζει διά του χοχλιού μό
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τ τ.
την επ ί τάτου λαβήν τήν άνω πλάκα , χαί πήζει δίς 
το χαρτίον, επειτα εκβάλλωντάς το το δίδει εις top 
συνθέτην, ο οποίος ενασκώντας λάθη , καί παροράμα
τα ( xat είναι αδύνατον νά μη εύρρ κατά πρώτον ) 'λαμ
βάνει τάς σελίδας, εκβάλλει τά  κατά λάθος γράμματα 
μ ί  σιδηράν εργαλείο? ) προσαρμόζει τά άνηκοντα, και 
πάλι» δίδει εις το» τυπωτήν τάς σελίδας νά άχολαθή- 
σιι το έργο»του· 'Η επιθεωρίa , xat διόρθωσις γίνεται 
παρά λόγια Διορθωτά·

Ο ντοςδί εχωντας ισάριθμα χαρτί a , μ ί  τά ζητάμε· 
να β ιβλ ία  τά τυπώνει κατά σειράν ολα, καί τά ha· 
ϊτερα εις σχοινί ο» h a  νά ξηρανθάν · Τάς δε σελίδας 
βάλλει εις κονία» χαλάν διά νά πλυθούν άπο τά με
λάνι ,  τάς σπογγίζει καλά, χ<*/' τάς επιστρέφει εις τον 
συνθεηtv , ο οποίος τάς λύε ι, *α/' βάλλει τά στοιχεία 
εις τάς % εσείς των, χα' τελειώνει ή τυπογραφία· Vl β ι
βλιοδεσία 6S άχολαθει την αποτελείωσtv των βιβλίων · 
IV ΒΙΒΛΙ'ΟΝ, καί ΒΙΒΛΙΟΔΈΤΗΣ· ^

Ή Τυπογραφία εχει τόπον μεταξύ των πρωτων, καί 
καλύτερων τεχνών εις όλη» την Ευρώπην, καί απαντα
χά τύπωναν τώρα β ιβλ ία  εις ολας σχεδόν τάς όμιλου- 
μίνας διαλεχτπς, καί τάς παλαιάς9 καί τάτο άποοεικ- 
νύει, OTf καθώς οι λοιποί τεχνιτα ι, κερδίζουν καί ο/ 
Τυπογράφοι · Κατά τον υπολογισμόν τά Βολταιρα , ή 
πωλησις των τυπωθίντω» πρωτων βιβλίων δ/α μιας 
της Μεθοδιχης ’Εγκυκλοπαίδειας Γαλλιστί επίασε τίσ· 
σαρα μιλλιόνια λίτρας Γαλλιχά νομίσματος, χαί 8 π  α
νατύπωση , χαί π άλ ιν , χαί επωλήθη*

Εις την Βάνναν της Αυστρίας, εις την ’Ενετίαν, χαί 
την Λειψίαν, χαί την Μόσχαν τύπωναν τώρα ’Ελληνι
στ ί με χαλάς- χαρακτήρας * των ΪΙαρισίων όμως οι δ/ορ- 
θωθεντες παρά τά πολυμαθάς Κύξ Κοραη εις την εχ- 
δοσιν της ’Ελληνικός Βιβλιοθήκης είναι ωραιότεροι, αλ
λά χαί της Βρετ τα νίκης Οξω νιας δεν είναι κατώτεροι ·

•Από αυτάς λοιπήν εχομεν εις τήν γλωσσά? μας β ι
β λ ία  , διότι από κακήν τύ χ η ν , μήτε το παλαιόν, μήτε

το
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Τ

to  rim τυπογραφείου ra Πατρ/ap̂ e/a K^po-rampa» 
πόλεως, »̂Tg a i ονστηδείσαι Tiers εις to  Baxapετιον, 
x«< g/ς to "Αγιον ’'Ορος ήμπόρεσαν να. βαστάσαν, χαι 
μ* top χοίρον να χαλητερευσχν , ίσ ο ς . W  τ»ρ σπάνιο· 
τητα, χαί άχρίβειαν τ» χαρτί** πλήν αυτό το μετά» 
χομίζόμενον τυπωμένου μήπως δεν αγοράζεται , «at/ δ&ρ 
γίνονται τά έξοδα τής μεταχομίσεως εις β ιβλία τά ί 
σα με το άγραφου χαρτί ον, άρα χρειάζεται το τυπο
γραφείου πρόνοιαν, χατάδεσιν μετρητών, όχι χωρίς κέρ
δος , χαι χαλορ τυπογράφον, χαι tots « ρλ/ βυχολορ pee 
συστηδή, χαι pee' τυπώνωιται τά β ιβλ ία  μας εις την 
πατρίδα μας , χαι με την επίχρισίν ομογενών, χαί μ ί  
οφελός μας ,

Τύπωμα, χαί Τύπος λεγεταΙ το νά συνδλιβγ εν 
πράγμα από άλλο, χαι νά λαβγ τήν εικόνα τής επιφά
νειας c  ου , ή χατά άναγλυφήν, ως το κηρίου ά π ο ' την 
σφραγίδα, χαί το νόμισμα από τά σύμβολα των βοι· 
σιλίων* ή με βαφν,ν, ως α ί εικόνες εις τά β ιβ λ ία , χαι 
χαρτία διάφορα, χαί τά πανί a , χαί άλλα υφάσματα, 
από τά όποια διαφέρει ή τυπογραφία, ως είδομεν, μό
νον διότι εχει δ ε τά , χαί χινητά γράμματα, τά δε λοι
πά είναι χαραγμένα εις εν χαί το αυτό επίπεδον·

ΤΤΠΠΜΕ'ΝΑ ΠΑΝΙ'Α, διαφόρων είδάν. Ίδε ΠΑ
ΝΙΆ .

ΤΤΠΏΜΕ'ΝΑΙ ΕΙ’ΚΟ'ΝΕΣ, τά λεγάμενα Κχάδρ* χα* 
ταχρηστιχωτατα, Χαλχοχαράσσονται τώρα εις όλα τά  
τυπογραφεία, αλλά διά στολισμόν παλατίων , χαί οι- 
χιών, προχριτότερα είναι τά ’Αγγλικά, χαί δεύτερα των 
ΤΙαρισίων, Εις αυτάς τάς'Επικρατείας εφδασεν ή τέχνη 
αυτή εις την δυνατήν σχεδόν τελειότητα, χαί σχιαγρα- 
φιχως, ήτοι με μόνον το μελάνι, χαί χρωματισμένα, 
Οί πολυμαθείς Έγχυκλοπαιδισταί εξεδωχαν ακριβή πε
ριγραφήν τ* χαλχοχαράγματος εις τάς λεξεις Imprime- 
rie, χαί Sculpture, τήν οποίαν ήμπορεΊ να άναγνωσγ ό 
περίεργος* εδω μοί εφάνη περιττή » κοντά πλάτος εχ* 
δεσίς της *

Τ Τ -
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ΤΥΡΙ'. Γάλα, πηγμειον, ξηρά μόνον, χα/' άλατ/σμέ- 
νον, χρήσιμον διά φαγί * Οπ οί αραΙοι τόποι τής Tapx/ας 

τα χ«λ>πΓ?ρα γάλατα αναι βέβαιον * άλλα κατά 
δυστυχίαν διά την ανεπιτήδε/ο'τητα, αποτέλεσμα τ , , , ,  
£gV έχομεν χαλά τυριά, επειδή οί Ποιμένε; ευχάριστά ν? 
ται νά προφ^άσαν να πήξουν τό γάλα των, ως τύχει , 
κα/ ρλ το πωλήσχν,

‘Η Et>p<w ττα/χ» Tapχια τρέφουσα ολίγα Botha λαμ
βάνει τό γ ά λ α , χαί επομένως τό Βατυρον, χαί τυρί ά· 
τιό α ίγα ς , χαι τό :τερισσότερον από πρόβατα·

’Η ’'Ηπειρος χαί Θεσσαλία χάμναν δύω ειδών τυξ}α, 
τό μεν με χαλαρόν γάλα Ξ&βχτυζάαστον, χα$ως έχει 
η  όνομάζαν , είναι παχύ  , χαί νόστιμο» εις τή» γευσίν * 
τά ΰε άλλο Κοπανιστόν, ήτοι από γάλα χοπανισμένον, 
χαι εχβαλμενον τό βατυρον, χαι είναι ξηρόν, χαί άπα
χόν * και' τά δύω τά φυλάτταν εις δέρματα μ» άλμη» 
βαλμένα, χαί τά μεταχειρίζονται ·

*11 Πελοπόννησος χάμνει άρχετόν, χα$ως χαί η Κρά
τη , χαί τά π  ούλου ν εις κομμάτια στρογγυλά επίπεδα 
εις τό 'Αρχιπέλαγος, χαί Κωνσταντινάπόλιν, πλήν χαί

* \ *  9 η w ν % .  \  /  > ιαυτα straa απαχα , zcti μ% ττολν αλας βξω μορορ αντο 
μεριχά Κρητιχά επ ί τατου καμωμένα χαλά , τά όποια 
χα$ως χαί τής Ηάξα πλησίαζαν εις τά της 'Ολλάνδχς f

Ξένα τυρία ολίγα φέρονται εις την Τουρκίαν, 
μ τρυφή της τραπέζης δεν κυριεύει τας χατοίχπς εις τά 
τοιαύτα * μ  όλον τάτο ξύρίσχονταί εις την Κωνσταντίνα- 
πολιν της 'Ολλάνδας στρογγύλα, χαί χόχχινα εξω&εν, 
κα ί κίτρινα έσωθεν ( τα όποια είναι τά καλύτερα εκεί
να τα τόπα ) από τά μιχοά χομμάτια ι γ  εως Ζ οκά
δων, 'Ομοίως χαί της Παρμας, χαί της ’Αγγλίας με- 
ταχειριζόμενα τό περισσότερον από τούς επιδημουντας 
Ευρωπαίους.

*Η πόλις μας εχει διά χοινά τυρί α από ra ρ ndcvmt 
απόπια χαί τά λεγόμενα 'Εβραϊκά , διότι τά χάμνουν 
οι 'Εβραίοι, χαί τά πέριξ της ’Ραιδεστοΰ εις πλάκας 
στοογγύλας, άπαχα y χαί εσφραγισμένα *Εβ ρα ίσ τ ί.

Φε-
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φ/ρονται δ$ καί από την Δακίαο εις το αοιο σχή
μα  , πλίνό μεγαλύτερα χαί χονδρότερα, κομμάτια Κ ασ - 
χ α β ά λ ι α  ονομαζόμενα, αλλά χαί αυτά άπαχα·

Μ ι σ ί  &ραι ονομάζονται τυριά πρώτον, ως φαίνεται, 
γινόμενα εις τον Μισ$ράρ ( την παλαιόν Σπάρτην ) , 
χαι μα&πτεύ^εντα εις την 'Αλβανιτίαν, χαι *Ηπειρον, 
τυριά στρογγυλά, ως τά μικρά 'Ολλανδύσια, παχύτατα 
λευχοπελιδνά ϊσω$οο y χαι χωρίς τρύπας * αυτά είναι 
τά  εξαίρετα, χαι καλύτερα της Ταρχίαςι

ΤΓΦΕ'ΚΙ, "Οπλον πυροβολικόν γνωστόν εις ολους, 
χαι εμποδισμόνον εις τό εμπόριον, χα&ως όλα τά πο
λεμικά όπλα .

Φ/ρονται μόλον τάτο από την ’Αγγλίαν ( ta  οποία 
καί προτιμωνται) χαί από την Γαλλίαν διά τό κυνή
γ ι ,  με e ra , η χαι δυω κυλινδρικές σωλήνας, ητόι κα· 
λάμχς, χαί ζητάνται από τας φίλο κυνηγός»

Είς την Ταρχίαν κατασκεύαζαν, χαί μεταχειρίζονται 
όλοι οι *Ασιατικοί τυφέκια κοντά με σειράς ευ&είας 
εσω$εν τα τρυπητά κυλίνδρου Σισανεδες ονομαζόμενα4 
τά οποία ρίπταν ευστόχως, χαί μακράν, αλλά προς 
τό πολύ βάρος γεμίζονται αργά, χαί δύσκολα.

Οί Κάτοικοι της Θράκης, ζα ί Βουλγαρίας εχαν παΛ 
λαιάς Ααζαρίνας, τυφέκια μακρά, κατασκευής της Ν#α- 
πόλεως.

Οι 'Αλβανίται λαμβάναν τά τυφέκιά των από διάφο
ρα βαναυσαργεία διά της Ενετι ας *

"Ολο/ εχαν υπόλη^,ιν εις τά παλαιά τυφέκιά δοκιμά- 
ζοντες-τα νά γ.ναι  ̂γερά με  ̂τό νερόν, όξειδι, η ουρος , 
ήτοι γεμίζοντες τον καλαμοντων, καί χτυπωντες επά- 
νω με τύλον χαλ.α προσαρμοσμένο» εις το στ-μιον με 
στυππεια , χαί άν δεν εκβρ ηρόν από μέρος αυτόν, 
είναι γερός,

 ̂Οι Τυφεχοχυλινδροι δολευμενοι με σίδηρον χλωσμενον 
είναι προτιμωτεροι, διότι φυσικά βαστάν καλύτερα την 
ορμήν τά πυράς * διά τάτο χαί εχαν τοιαότην επιγρα
φήν , Canon Tordu ·

Τ<*
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To vfav 'Οπλοποιείον της Κωνσταντινουπόλεως κατα
σκευάζει στρατιωτικά τυφέκια εξαίρετα, διά τάς νεοσν· 
<ϊη%όντας ταχτικά ς στpar ιώτας·

Τ
"ΎΛΙΝΑ ΜΤΡΟΦΟ'ΡΟΣ, £ «« ,. Ίο» ΖΙ'ΒΗΘΟΝ.
"Τ Atν Α) κυρίως ζωον αμφίβιον χα&ως ό Κροκόδειλος , 

ευρισκόμενον εις την 'Αφρ/χην, χαί μάλιστα έίς την Ά- 
βυσσητίαν, χαί δλην την Α ιθιοπίαν, όπα 5τολλάχις xa- 
μvet μεγάλην φθοράν εις τάς χατοίκας, χαί τα πράγ
ματά των* ανάξιον νά καταγραφή εδω.

ΤΑ'ΚΙΝΘΟΣ, ̂ πετράδιον χατά τάς Παλαιάς πορφυρήν 
ύποχυανον, χαί ομοιον χατά το χρώμα με το άν&ος τα. 
ναχίν&α, χόρτα ωραίου ευρισκόμενα εις τάς χηπας δια 
στολισμόν, χαί ευωδίαν.

Οι δε Νεωτεροι ονομάζαν 'Τάχιν&ον πετράδιον κιτρινο- 
χόχχινον ομοιον με το χρώμα τ η ς  φλογός, η τα πολύ 
βχ&οχρόου ήλεκτρου (  χεχριβαρία ) * είναι δε δυω ειδών 
χατά το χρωμάτα, ήτοι το Π ε λ ιδ ν ό ν , χαί το Β α- 
& υχροον , 70 όποιον χαί ωραιον λέγουν οι Πετράδι-

Χτ α ί,  χαί οι ’Αρχαίοι επ αν αριθμού σαν εις το g/δβς τα 
ν&ραχίτα.
’Εκβάλλονται *Τάχιν&οι εις την Καλικάταν , χαί Καμ- 

βοί'αχ της ’Ινδίας, είς την Πορτογαλλίαν, χαί εις την 
Βοημίαν ερυθροί, ως η βαφ» χοχχου , κίτρινοι , «ς ό 
κρόκος, α$\0/ «ς τον ηλεχτρον, χαί τέταρτοι οι λευκοί 
με όλιγην ερυδρότητα* γλυπτονται ευχολα, ά?λά πολ- 
λαχις η γλυφή ζητεί περισσότερα έξοδα από την τιμήν 
της άγορας τα πετράδια.

Ή εύχολοπιστία, χα< δεισιδαιμονία των Παλαιών τάς 
εκαμε νά φορουν ως φυλαχτόν διά τό θανατικόν, χαί 
δί άλλα εναντία τον *Τάκιν&ον·

Οι δ? Φαρμακοποιοί τα αίωνός μας χατασχευάζαν εχ- 
λεγμα υακίνθου υγρόν, και καρδιακόν, σύνθετον από

διά-
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Wpopa 7ΐ or air a πετράδια κοπανισμένα*) tat ttaxtp&op 
ψλοΓ, χαί άλλας y a iας, σποράς, χαι ρ7£α$, p̂ye-oV , 
κοραλλιού, χα/ συράττιον) χαί αποδίδουν εις αυτό τάς 
ενεργεί ας της Παναχεί ας δί ολα τα πά$η . Οι ε’λαφρό- 
ροες, χαι φιλονεοτερισταί Γάλλοι πιστεύοντες ολα ταυτα 
χατχνησαν εις την 5ταρ$λθ£ο·ακ 'Εκατονταετηρίδα να ε- 
χ»ν ολοι οι ευκατάστατοι, χαι εύγενείς επάνωτων πυ
ξίδα με αυτό το εχλεγμα, φ'ς aWSoro* e/ς ολα τά 
tram j λαλά τοο$α ολιγν uvat » £ΡΜ07ςη* ·

'ΤΓΡΟ'Ν, τάοποίον χαι Νά μ α  ημπορζμεν νάεϊπω- 
μεν , σώμα ρευστόν, και χυνάμενον ως το νερόν, τά 
χρασί 9 το $λαιον9 χ. τ. λ.

Ονομάζομεν με αυτήν την yevtxnv λεξιν χαί τα **α- 
ρά τ$>κ’Ιταλο^άλλ®!’ Aixaaps (Liqueur) λεγάμενα, τά 
οποία είναι π ο τά , σύνθετα άπά διαφόρνς ρ ίζα ς , 
τα 9 αρώματα, χ. τ· λ . βάσιν , χαί πρώην συν&εσιν ε· 
χοντα ον άπά τά υγρά , ήτοι οινάναμα 9 κρασί 9 η νε- 
ράν ’ χαθ*)ζ eme/ « ραταφιά, ροδ/λαια, υπόχρασον 9 λε
μονάδες , x'fpcV T6>y κρασιών, φρα^χοτταφάλ&κ, χαι' 
άλλα, χαί αυτά τά παγωτά 9 GJaces, « Ghiacciate I- 
ταλιχωτερον ·

"Or/ χ μεταχςίρισις9 μάλιστα  η χατάχρησις των τοιά- 
των ποτών βλάπτει την σωματικήν οικονομίαν) ολοι οι 
Ι ατροί τά φωνάζουν* χαλ£ν τά α ίμ α , χαι' δ/arapatrcrav 
τά σωματιχάμας όργανα * άλλα μολον τούτο χ κατά- 
χρχσις α ΰ η  αδύνατον είναι νά παύσρ διά την άσυλλάψ 
y ιστόν μας ορεξιν.

Ει$ τά 'Εμπορίαν εμβαίνουν χ ραταφιά, το ροδέ
λαιο?, χαι άλλα, arepi τι?κ οποίων γράφομεν εις τά ι· 
δια ’Αρθρα.

ΎδΡΑ^ΓΤΡΟΣ , ήμιμεταλλον, i»̂ poV, βαξντατον, ^ 
λίυχσρ, διά τούτο χαλως ωνομάσ&η υγρός άργυρος * ο/ 
Χυμιχοί τά ονομάζυν Έρμην (  Mercufium) χαί σπχδά· 
ζυν νά τά συγχατατάξουν εις τον άρ&μον των μετάλ
λων ) αλλά δεν είναι στερεόν, μήτε σφνρήλατον* τωρ* 
ημπορ^ν ευλάγως νά βάλλχν εις τον τόπον τ »  toV λευ*

ηάρ*
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χάργυρορ tiot pa αναπληρώσουν top αριθμόν των έπ τά> 
χωρίς ret συγχύνουν τον υδράργυρον * πλήν πάλιν οι 
πλανηται si ναι περισσότεροι, h a  την άναχαλυφθεισαν 
Δημητραρ, οθεν καλόν el ναι να παύσχν πολεμχντες μά 
τους 'Αστρονομίας y επειδή ή μ ία  μ* τήν άλλην at επι- 
στημα ί των δέν έχχν σχέσιν ·

Ό υδράργυρος s i ναι X φυσικός , όταν δηλαδή χύνηται 
χαλαρός άπο τα, ίδ ιά τα μεταλλεία , X τεχνητός, καθείς 
οίνοι ο εύ&σκόμονος εις τά άλλα μέταλλα , και ορυα
τά σύμμιχτος. και καθαρίζεται 6 φυσικός ονομάζεται 
Παρθένος, διότι ̂  ή τρέχει φνσιχως εις σπήλαια άπο τχς 
βράχχς, ως βρύσις διαρκούσα μ ία ν , ή δύω ημέρας ή 
πλυνόμεναι at π ίτρ α ι, χαι το χώμα τχ ιδίχτου με
ταλλείου . *«/ χοσχινιζόμένος καθαρίζεται ο ύδράα\υ· 
ροζ χωρίζ νλ *μβρ ίίς  το *ropf χαι ctorct γλ uoti *ι· 

τά χαλήτερα* ο δβ τεχνητός, X κοινόςy καθαρίζε
ται με τΧν βίαν τχ πυρος εις τάς χαμίνχς y άφ χ χαΧ 
πολύ X μεταλλιχή υλ», χαί πηδήσρ επάνω 6 υδράρ
γυρος ·

‘Η Ισπ α ν ία , » Ούγχαρία t χα ί το Φριχλον έχχν α
πό εν μεταλλειον υΰραργυρχ, άλλα διαφέρχν κατά την 
πρωτην ύλην ·

Το Ισπανικόν Μεταλλειον είναι πλησίον τής Άλμα- 
δ/*»$ ( Almaden ) πόλεως, χαι εκδίδει παρθένον φυσικόν 
εις πέτρας μεταλλικός, χοχκίνας, μά χηλίδας λεύκάς, 
*α/ν «'«λιιροτατας, aoTf χρειάζεται νά τάς άποσπάσχν 
με τήν πυρίτιδα χόνιν9 το δδ ολλο, χαί κατώτερον εκ- 
βαίνει άπο χώμα χόχχινον υπόγειόν ·

Το της Ούγχαρίας είναι εις πέτρας σχληράς , χαί τά 
περισσότερόν εις γην μούρην, *«/ ολίγον κοκκινωπήν' 
το δδ τχ Φριχλου έχβαίνει χαί άπο απαλήν γην παρ
θένον εις μιχράς ρανίδας, χαί άπο πέτραν σκληρόν τά 
κοινόν* είναι δε πλχσιον το μεταλλειον τχτο 9 
r«V ποιότητα υπερτερεί τά Ισπανικόν ·

Οι Χυμιχοί καμνχν σύγχρασιν υδραργύρχ μά τά μέ
ταλλα όρομάζορτέςτπρ ’Α μ ά λ γ α μ α } παραγόμενον άπο

τ»
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νικά Μ ίγμα, και τά Ά λ, vAp$py Αραβικά ( ι ) 
χαί όταν $ελχν ί>α τα χώρισαν βάλλχρ το μ ίγμα  εις 
χωνείον, χα/ με τηρ κάμινον φεύγει 6 υδράργυρος, χαί 
μ ίνα  τάλλο μεταλλον τιτανώμενον , »το/ δ/ς xeW δ/α- 
φοροτ« χαι ο/α m pew χάσουν τον υδράργυρον ν.άμνουν 
την άνάλυσιν εις χωνείον σχεπασμενον με μακρύν σω·
λϋνα. Ίδ?’Άργυρος .

Δαπανάται πολύ υδράργυρον είς τα μεταλλεία τού 
άργνρα διά νά τον χωρισρ από την λοιπήν μεταλλιχην 
ύλην · ’Ιδβ ^ΑΡΓΥΡΟΣ · χαι τα πλασια μεταλλεία της 
I!gpy$ εις άργυρον έχουν εις την Γουαγχαβελίχαν πλη
σίον μεταλλειον υδράργυρέ, το οποίον δίδει δσον χρειά
ζεται διά τά μεταλλεία τού αργύρου* εύρίσχεται δε 6 
και Ί ποοας υπο την επιφάνειαν της γης πετροχωμα, 
με χρώμα των χαχοεψημενων πλίνθων, ήτοι χοχχινο- 
λευχον ·

Βαλλκ ρ το πετρά χώμα τάτο εις χάμινον με &όλον ά
πο πλίνθους χαλά σφαλισμόνον, χαι με χάρτον ονο
μαζόμενο ν εκεί *Ιχον το χαίαν* δ δε καπνός επειδή αλ
λά δοι) εχει νά φύγγ, εμβαινει εις τρύπας τά $όλου , 
χαι διαπερα από διαφόρους $oj μαχρείς σωλήνας , χαί 
εις την αχραν ψυχραινόμενος άπο αγγεία με νερδν, 
κρυώνει, χαί χύνεται ό υδράργυρος* επειδή όμως οι σω
λήνες ζεσταίνονται, τάς βρεχαν συχνά οι εργάται.

Το μεταλλειον τούτο είναι βασιλικόν, χαί οί εργα
ζόμενα εις αυτό είναι σχληρά εμποδισμένοι νά μη σφε
τεριστήν το υδράργυρον, αλλά χαί διά λογαριασμόν των 
δαλεύοντες πρεπει νά τον δώσουν εζ ανάγκης εις τούς 
βασιλικές εφόρας προς 6ο τάλνρα τό εχεί καντάρι* ή

τοι

3οο

( ι ) Δια νά ypettfn Άραβιστΐ τό Μ ίγμα tlvai tuKoXcv * Siort 
άρχούσι τα τρία σύμφωνα μ. y .  μ. μόνα* αλλά τροφιρόμινον μι 
της γλάσσίως τό αρ$ρον ίναναΧαμβάηται τό ά φννόιν, χαι ά- 
νοτβλΰται Άλμαγάμα' χαι μιταδίσιι Άμαλγάμχ χατά τά( 
pm u iw t .
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γοι δέ, το* ί/ς τ« Λρ^ρομδταλλβ/α προς 8ο ά-
μίνας .  ̂ e

.Em« ομοίως αύατηρως έμ*τόδισμενη ή ί/ο·ο$ο$ £/j>oo 
οδρΛρ̂ ι/ροί/ « ς  tjjV Xlep^, μ,όλον τούτο διά το μ/>α 
κ/ρδοζ ( έπειδό πωλείται ίσοβαρως μέ τον άργυρον ) 
πολλοί χάμνχν αυτήν την χλε^εμποριαρ άπό τούς Ευ
ρωπαίας ·

*0 Ευρωπαϊκός υδράργυρος λοιπόν έζοδεύεται όλος 
είς τον τόπον )tat εις την Τνρχίαν φερόμενος διά Τρ/{- 
στίου , χαί 'Ενετίας είς άσκύς έμπερικλεισμενας βίς βα- 
ρύλλ/Λ διά χαλητέραν προφύλαξη.

Ό καλός εκλέγεται λευκός, ρευστός, καθαρός , πολ
λά ζωντανός, χα# p<2 /wm χολλρ είς^τάς χείρας, « m  
να ηναι πελιδνός, ^ολϋ/5δο'̂ ρθϋς, w ?α κομματιάζεται 
εύκολα, διότι ό τοιχτος είναι άχρηστος, καί ανακατω
μένος μέ μολιβι .

Ειπομεν οτι από τό μεταλλικόν Κιννάβαρι εκβάλλε
ται υδράργυρος. Ίδό ΚΙΝΝΑ'ΒΑΡΙ,

Μεταχειρίζονται τόν υδράργυρον οι Χρυσοχόοι, οι 
Χρυσωταί, οι Καθρδτττο̂ ο/ο/, καί οι 'Ιατροί εναντίον 
μάλιστα των αφροδισιακών παθών * οι Φαρμακοποιοί κά- 
μνπν από αυτόν *Τ\ωμένον ( Sublimatum ) την μίλτον, 
τό κρημνισμένο?, ήτοι πριτζιπιτάτον, λευκόν, χόκκινον, 
και πράσσινον, τό μυστηριώδες χοράλλινον ( Arcapo Co- 
rallino) τό υδράργυρελοαον, καί άλλα .

τ ^ ω μ^ ρ ο ς  Ύ ο ρ α ρ γ ο ρ ο ς ,  xctrct ιην ΧυμέΚΜ $χ- 
φρασιν, είναι ό κοινώς λεγόμενος*Κβιφος, φαρμάκι δρα- 
στικωτατον συνθεμένον από υδράργυρον, κιννάβαρι, νί
τρου πνεύμα, χάλχανθον λευκασμένον, καί άλας θ α 
λάσσιον , όλα ανακατωμένα, κα ί χώνειψένα μό τά υ* 
Σωματικά αγγεία των Χυμιχων (  I )  ·

‘Ο

5οι

<ι)Οί d i u y i i a T c t i, ( t e a s  χ μ ί  t t v r o t  ό Τu v o y p d p o f ) a u t t r
it τ tt ut Tttt fod v 5 ή yfttfvr tv s  Χνμιχηι veepd τ i  M«r«- 
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Ο καλός είναι λευκότατος, στιλπνός, ελαφρός * χα/ 
μονός , wrw αραιός,

Αεγεται ό αυτός γλυκασμενός ( Mercurio Sublimato 
dolcificato ) χα/ κατασκευάζεται εις την Όλλάνδαν, και* 
Ενετίαν ό καλός, καί εις την Σμύρναν κατώτερος * όταν 
διά τής Χυμιχής παλιρ με τόρ ihov υδράργυρον γλύκαν- 
3]ί εις τρεις επαναλήψεις τό όλιγωτερον * είναι γεμά
τος από αχτίνας, ή ακίδας, σκλαράς , και στιλπνάς, 
και δοκιμάζεται, ή τρίζόμενος με τό Τρυγιάλας, 5 /κ£ 
»χχ σταλα^βχ ολίγου Τρυγιελαιου' αχ χιτρινίσγ είναι 
καλός, χα/ αχ μαυρισγ αχρείος ·

Κ ρ η μ ν ι σ μ  ε νος  ' Υ δ ρ ά ρ γ υ ρ ο ς  ( Precipitato ) 
Ονομάζεται , καί γίνεται παρά των Χυμιχων εις διά* 
φορά χρώματα , axa * «χα* φθαρτ/χΰς rax φθ?;- 
pax αλιιφόμονος με οίνοναμα εις τάς τρίχας τής κε
φαλής *

Ό ζωντανός υδράργυρος πλυμένος καλά με νερόν εις 
φιάλην , καί λαμβανόμίνος πρωί χαθ’ εβδομάδα είναι 
προφυλαχτικός από διάφορα πά&η, και άν&ελμιν$ιαχδς 
μάλιστα εις τά βρέφη* ή δόσιςτου είναι όσον ρεβίνδι 
διά τάς άνδρας, καί όλιγωτερα διά τά παιδία* έμπα- 
4$ζ*τΜ CB €ίς τας $γχαστραμενας ·

Μας βέβαιουρ εφετύς αξιόπιστοι άνθρωποι ότι ία - 
τρεν&ησαρ, καί ίάτρευσαν πολλάς από τό όξυτατορ τής 
πανωλης πά&ος ίίτως* εψάσαντες μολίβι χα&αρόρ εις 
χωνείον^ καί εις άλλο τόρ υδράργυρον εως άποτεφρω- 
σεως, επειτα άνακατωνοντες y  μολίβ ι f καί y  υδράργυ
ρον τά έκαμα» κόνιν, καί ί/$ τάς 24 ώρας άφ ζ  εχτυ- 
πόθησαν από την πανωλνν επιαν άνά 3 δραχμάς με 
τό νρός των, καί εφυλάχδχσαν αβλαβείς · ΕΪ&ε νά δο-

χι-

3o2

νήι χρήαιάς μον * «λλα φίλος μ*ρ Τίλάταρ, φικτάτη ϊ« » «λΐί- 
3»« * ή διά τον ΰ ορθογραφική t i y x i  χλ !  φροχριτ»τίρ» > χκι ίτν· 
μολογιχατίρχ. Οι Γ«λλ·< γράφνρ Chyjnie .



κιμασθρ ακριβέ στερον αυτό τό άντ/Βοτον, καί νά δ/α* 
Βοθρ η χρησ/ςτα^ Βιά να μη θυσιάζωνται εις την Tap· 
κίαν τόσα πλήθη ανθρώπων!

'ΤΔΡΟ'ΜΕΛΙ, ποτόν σύνθετον Χατά το όνομα , απ» 
£δ®ρ, xaJ με'λ/ μεταχειριζόμβνον εις τα Βόρεια μέρη 
ha  την σπανιότατα τών χρατ/ων* γίνεται Bs τρ/»ρ εί- 
Βών *  ̂ ^

α. ' Α π λ ο ύ  ν * Me pepoV, χαί χαλόν μ ίλ ι άναχατα* 
μενα^ χαί βρασμένα εα^ νά μη βυθίζηταί τό aovy έ
πειτα βαλμένα είς βαρυλλι να βράσουν, ας τό χρασί 
2 χαί 3 ptnra$ με προσοχήν νά τα εξαφρίσνν χαθημε- 
ρίνα,.  ̂ ^

Οι νώδ ε ς »  Me χραβ·/' χβλο'ρ 7«ς *1σπανίας με· 
τριον χυνόμερον εις την ανα σννθεσιν.

γ .  Α ρ ω μ α τ ι κ ό ν ,  Me διάφορα θερμά αρώματα 
χατά την όρεζιν τ« μεταχειριζομενόν χατασχευαζόμενον » 
Hep/ δ#' ^  Ίδ«' ’ΑΒΤΣΣΗΝίΆ λ»£//> «ς  το Β'. Β/- 
βλίον,

“ΤΕΛΟΣ} σώμα Βιαφανίς, εύθραυστόν, δ/α της τ ίγ 
ρης χατασχευαζόμενον χατά μίμησίν του φυσικού κρυ
στάλλου *

Οι Χνμίχοί λεγασιν οτι όλα τά σώματα ύελόποιήν- 
τα ι) χα/' at/το'ς ο ρ̂οβ̂ 'ς με την Βύναμίν της πνρατι· 
κης εσχαρας h a  των ηλιακών αχτίναν γίνεται νελος * 
αλλ’ εΒω οεν είναι λόγος περί των χυμιχαν ύελων Ύ αλ- 
λα περί των πολνχρήσταν ιώταν εις την οικιακήν οι
κονομίαν , τά όποια η χοινη γλώσσα δ/ ελάττωμα προ
φοράς Γ/αλ/α, ας Γyov τίχΤ/oV, Γιαμα τό "ίαμα, χαί 
άλλα πολλά τοιαυτα λεγει,

Τλη, την όποιαν μεταχειρίζονται εις τά υελε^ύια Βιά 
κατασκευήν ύελίαν είναι μερικοί πυρΐται λ ίθ ο ι , άμμος y 
Βιάφορα φύχη9 στερροστάχτη 9 χαί της πτίρης , χαί αυ
τά τά σπασμένα κομμάτια ύελων,

‘Από τάς λοιπάς στερροστάχτας εγχρίνεται η της 
Αλιχάντας, Βιότι αύτρ μόνον σννενάτat με την λοιπήν 
ύλην 9 αύζάνει τόν υελον χατά τό ήμισυ τύ βάρ ας του*

at
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at άλλαι δε ώφελαν μεν εις τήν υελοποιίαν, άλλα δεν 
προσθεταν από τήν ύλην των χαί βάρος*

Εις ττίν Γαλλίαν κατά το παλαιόν σύστημα μόνοι οί 
ευγενζίς ημποράσαν να εχαν9 χαί vat διοιχάν Τελεθεί a , 
χαί νά φυσάν με τον σιδηράν σωλήνα , ή κάλαμον διά 
νά γόναν τά σκευή, δ/α' rare #er«; κ σχεδόν βαναυσι- 
χ» αυτΜ τ/## συναριθμεϊται με τάς ελευθερας.

Εις ολην τήν Ευρώπην είναι ’Τελεθείa * $/; *»V ’Α- 
σίαν παντελώς, «χτδ; τ»; Περσίας, οτγβ Ιταλό; r/ς e- 
δίδαξε τχχ τέχνην εις τό Σιρας 9 καί κάμναν υελον από 
την δενδροστακτην f ά&ά ποταπά , καί ποταπώτερα «- 
χόμη εις τό *1 σπαχάνιον * ο/ Π/ρτα/ δμ&ς t̂oVw <£«/* 
pet/y χα κολλήσουν τά υελ ία , χα/ τδ* αρ̂ /λλσχ , όταν 
σπάσουν ·

Ε/; τ»χ Κωντταντινάπολιν είναι εν ύελε^είον , χαί 
x>ko εις την Θεσσαλονίκην 9 άλλί οι δουλεΰοντες ’Εβραίοι 
λυαν μόνα τά κομμάτια ύελων, χαδ χάμνουν ποταπά 
πράγματα, φιάλας όιαφόρων μεγεθών, ποτήρια, χαχδχ- 
λ α ;, χαι παρόμοια«

Α/α χα few επιβαρύνω τον αναγνώστην παραιτώ την 
καταγραφήν τής υελε^/ας 9 αρκά μένος εις οσα εις τό ΗΑρ- 
θρον Καθρεπτης έγραφα, χαί οδηγών τον θελοντα να 
μάθ^ ακριβέστερα εις τά είρημενα εντόπια 'Τελεγεία* 

Έιπομεν οτι εις ολην τήν Ευρώπην κατασκεύαζαν υε* 
λ/α, αλλα τά μεταφερόμενα εμποριχώς ειςτήνΤχρχίαν, 
είναι τά χαλήτερα από τήν Βοημίαν, βαλλόμενα εις κι
βώτια μεγάλα με αχυρον, χαί χαταβαίνοντα διά του 
Αανάβεως, εις τήν Μαυρην θάλασσαν, χαί εις τήν πό’ 
λ ινμας .

ΤΙρο ολίγων ετών ήρχισε τό τοιάτο εμπόριον καί με 
τήν 'Ρωσσίαν, χαί χατά τό παρόν φέρονται εχειθεν διά
φορα υελία εξαίρετα ποιότητος, χαί καλής κατασκευής * 
α· πλάχες όμως διά ̂ τά παράθυρα νομίζονται εύθραυ
στοι t χαί a t περισσότεραι χλίναν εις τό ύποχυανον · 

Τ»; Ένετίας τά Τελεθεία χατασχευάζαν πολλά χα- 
ιωιερα,ν νελορ, κλ$ διά τατο ποώλάνται καί εΰθυνώτερα ,

Τής

3©4



Υ π . Ζο5

Τής * Αγγλίας κοντά εις την χρ νσπαλλ^δη καθαρότα
τα τής ύελχ,  είναι καί με κοίλητέραν συμμετρίαν χα· 
μαμάνα τά σκευή σχεδόν όλα .

Εις το ύβλινον σκεύος εννοουμεν χολήν ποιότητα το' 
νά fva t σύμμετρον, ««λα δνλενμενον, χοιρίς πομφόλυ
γας y ήτοι κρυσταλλώσεις, καί χάρις στρεβλωμα, ή ε
ξοίδημα ( φούσκα μα ) ,  αλλά με καθαράν υελον, και 
ισοπαχή .

‘Ο εμπορευόμενος εις υαλικά πρεπει νά δάση προσο
χήν καί από τό ύελε^είον νά μή βάλλουν ραγισμένα 
ύελία αντί διά γερά , καί νά f t  at καλά στιβασμενα με 
άσχετόν άχνρον, καί τρίτον νά ερρν όσον περισσότερα 
είναι δυνατόν χαρίσματα τά κιβώτια διά νά προφυλαχ- 
θάν από τό ράγισμα .

Ποικίλα καί πολυειδή είναι τά ύελινα σκεύη, αλλά  
κυρίας φέρονται πολλά ποτήρια, φιάλαι, ήτοι γαράφαις 9 
ύελοπλάκες ( τ ζ ά μ ι α )  καθρε'πται, χύαθοι ( τά σσα ι) , 
πολυέλαιοι, δίσκοι ( ταβλάδες ) , κρατήρες, χ. τ. λ .

'ΥΠΕΡΙΚΟΝ ΧΟ ΡΤΟΝ . W  ΚΟ'ΡΙΟΝ .
'ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, διά τής φοράντας μαχρά ράχα , εις 

την Κωνσταντινύπολιν κατασκεύαζαν υποδήματα εξαίρε
τα κίτρινα. κόκκινα, ερυθρά, γαλάζια , χα/ μαύρα* 
J ^»λα f καί κοντά y xaw ο̂ / μοιο? εξαρκαν διά την χρή· 
σιν των κατοίκων, αλλά s/ς r»V Τοορχ/α? * 6>ς 
6>χρ/τοτβρα στελλονται μάλιστα καί διά την Δακίαν 
αρκετοί ποσότητες κίτρινα, καθώς καί κρηπίδες ( πα- 
πύτζια  στρωτά) καί έμβάδες τά  γεμενία^ καί ότι γυ
ναικείοι χόθνρροι, καί παρόμοια ·

Ο̂οό; φορί? στενά ράχα προκρίνουν τά * Αγγλικά υ
ποδήματα άπό τά εντόπια Ι/α την μαλαχότητα τής 
βύρσης, καί πολλοί αγαπάν τά  Γαλλικά κατά την ό- 
ρεξίντων* άλλ' άν φερωνται μερικοί ζυγοί άπό τά ρη- 
θεντα μέρη, η καί άπό την 'Ρωσσίαν ως εύθυνώτερα 
ταύτα , διά την όλιγότητά των δεν έχουν τόπον εις τό 
έμπορον , άτε χρειάζονται μακράν περιγραφήν. ^

Τά εντόπια όμως κίτρινα οιά νά ρναι &αλά, πρε- 
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πει νά ρναι από ζάλον τεχνίτην y καί έγκαιρα f ήτοt να 
μη yvat παλαιά  * διότι χανχν τό χρώμα y καί την τι
μήν των ·

ΥΠΟΚΑ ΜΙΣΑ y φορέματα ενδυόμενα κατάσαρκα α
πό π  αν Ια μεταξωτά ,  ή μικτά με βαμβάκ ι ,  νη&όμενα y 
ύ φαινόμενα y λευκαινομενα, και ραπτόμενα εις τον τό
πον * φοράνται από τάς ενδυομενας 'Ασιατικά * οι δε φο· 
ράντες Ευρωπαϊκά ράπτην τα υποκάμισά των από πα 
νί a λινά τής Ολλάνδας , καί βατίστας * 'ίδε Π A NIrA .

'ΤΠΟ'ΚΡΑΣΟΝ, ( Hypocras ) νόστιμον ποτόν γινόμενον 
από κρασ ί, ζά χ α ρ ι, κυννάμωμον, μοσχοχάρφι, π ιπ έ - 
ρόρριζαν m κα ί αλλα  τοιαύτα κατά την τέχνην τη κα- 
Tcurzivctcms y και τ#* ope&v των πινοντων  ̂ άλλο ce μ* 
νερόν y ζυ&ον1 κα ί μηλόζυ&ον9 κα ί ετι αρώ ματα , ως 
άμβραν y μόσχον , κα ί άλλα .

*Η συνήθεια ηνάγκαζεν ετκσίως τούς εγκρίτους των 
ΊΙαρισιωρ νά εμφανίζωνται εις τον Βασιλέα με τό υ
πό κρασον , τό όποϊον πολύ ενοστιμεύετο Αουδοβίκος 
ό ΙΔ'.

Μιμάμενοι οι λοιποί άνθρωποι τό επινον, καί εδα- 
πανάτο πολύ , ώστε εγινε χρήσις αυτά τη ποτά εις ε
κείνην την Μεγαλόπολιν y καί τό μεταχειρίζονται εως 
τu>pay όσοι αγαπάν την τρυφήν y καί εχπν τόν τρόπον ·

"ΥΦΑΣΜΑ, τό μάλλινον λινόν, κανναβίσιον, βαμβα
κερόν y τρίχηον y zrihvovy καί μεταξωτόν νήμα διαπε- 
ρασμενον εις στημόνι, καί υφάδι με τόν εργαλειορ* ό- 
τον οε ταυτα σνμπλακαν9 η με την βελόνην9 η με ο- 
μοίαν μνχαρήν λέγονται πλεκτά y καί όταν τελευτά!ον 
πτιλω$άν7 ήτοι χωρίς νά γεναν νήμα9 αλλά μ α λ λ ί , ή 
τρίχα όντα ( επειδή τα λοιπά δεν εμβαίνπν εις ταύτην 
την εργασίαν ) πατήσουν βρεγμένα πολύ , καί γενουν 
·\>ιλόν στερεόν σώμα , καί καλά συγκολλη&άν f λέγονται 
πτιλωτά * ώστε εις πλεκτά , υφαντά, καί πτιλωτά διαι
ρούνται ai χειρωνακτικάί τεχναι κατά τά αποτέλεσμα- 
τά των ·
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Φ ακή'  , είόος οσπρίου γνωστή , μαγειρευόμενον εις 
τάς νηστείας, χαί με το έλαιο? εσθιόμενον* βρασμένη 
χαλά,  χαί επιτιθέμενη εις έμπλαστρον είναι μαλακτι
κή νις τά πρίσματα τη λαιμού , Εις Is τον στόμαχον 
είναι όυναμωτικη, καί χαλη hct της αναλαμβάνοντας ά- 
πό ασθενεί ας .

*Η χαλη φακή πρε'πει νά p a t  τη /δ/» *τ»ς εις σπυ- 
ρία πλατέα, κ«/' λίΐ/κοκ/τρ/;Ί*, κα/ εύκολομάσσητος* η 
στρογγυλή, μαύρη, χαί μαυρωίηρή είναι αχρεία, καί ΰεν 
βράζει * εμπόριον εξωτερικόν εις αυτήν όεν γνωρίζω ha  
τά μέρη μας ,

ΦΑ^ΛΑΙΝΑ, η Αατ· Balaena, το μεγαλήτερον Κήτος, 
όταν οιά Κήτη εκλάβωμεν τά μεγάλα οράρια, ήτοι τά 
θηρία τής θαλάσσης · At μεγαλήτεραι Φάλαιναι ευρίσ· 
χονται κοντά εις την Σπιτζβεργην Νήσον ύπερβορειοτά- 
την * το μήκος των είναι 2οο πόόων, χαι το πλάτος ά- 
νάλογον * τής ’Αμερικής είναι εως ιοο πόΰας μεταξύ η- 
ρας, χαί κεφαλής, και at μιχρότεραι εύρίσχοιται εις 
την Μεσόγειον θάλασσαν.

Διΰει ή φάλαινα εις τό εμποριον τά τρία ταύτα ’ την 
πιμελήν, ή όποια χαί ελαιον ονομάζεται εις την Ευ
ρώπην, τά γε'νεια, ονομαζόμενα κόκκαλα φαλαίνης, χαί 
τό σπέρμα χρησιμεύον εις την ’Ιατρικήν, Σ π έ ρ μ α  Κ«- 
τ η ς  λεγόμενόν·

H Tit μ έ λ η ,  ήτοι το πάχος ,  χαι ελαιον αυτή του 
θηρίη είναι άνάλογον κατά την ποσότητα με τό μεγεθος 
τη , hoTt αυτή τό φυλάττει από τό νπερβολικόν 4-ύχος 
εκείνων των θαλασσών , εις τάς οποίας ανατρέχει προς 
ησυχίαν τη, καί εκεί με τάς νιτρ$εις αναθυμιάσεις δ/s- 
γειρεται « εσωτερική θερμότης, μ ζωογόνησα τόσον με* 
γάλα σώματα, καί ΰίόησα Ιυναμιν χινησεως άναγκαίαν 
ha νά μή παγωσην. Αυτά όεν ήτον δυνατόν νά ζήσην 
εις θερμότερα κλίματα κατά τόν Kt/'p 'Ρatov ( Ray ) εις

την
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την περί ύπάρζεως QeoC, φανερημενης νις τά δημιηργύ- 
ματά τη , πραγματείαν.

Ε/ζ ολα τα Δί/τ/χα τίζ Eup&sn̂  παράλια δαπανά- 
7αι μεγίστη ποσότις από πίν πιμελην ταυ την y εις της 
λύχρης, χαί εις τάζ πολλάς χαί διάφορης τίχνας, η· 
τοι διά να. xaSaplcmv το θειάφι, δ/ά τ»ρ βυρσοδεψίαν 9 
διά νά απαλύνουν την π ίσ σα ν , εις το πίσσωμα των 
χαραβίων, διά τα ρούχα 9 διά σμήγματα , χα/ν άλλα 
πολλά ·

Γόνε ι α ,  ή φάλαινα εχει αντί όδόντων τό είδος τητων 
των γενείων9 χόχκαλα ευλύγιστα , {λάστιχά , fiaxpa 
ta g  15 ποδας9 μ» τρίχας tig τάς άχρας παρομοίως μ$ 
τάς χοιρινάς. Χρ»σιμευην τα χοχχαλα ταΖτα διά τα »- 
πίσχια," ( όμβρίλας) χαί άλλα πράγματα * zrpo χρόνων 
όμως όταν η μανία των γυναικών η^ελε νά σφίγχουε 
την μεσην των μ* αυτά , εγίνετο μεγάλη ζητησιςy χ β- 
πο ία  επαυσε τώρα·

Σ π έ ρ μ α  Κ χ τ ο υ ς  (Sperma Ceti) είναι ο μυελός 
άλλα tiling φαλαίνης με οδοντια, y iw a  , όνομα·
ζομενης Κ α χ α λ ω τ ο ν  ( Cachalot) λβοχ^χ, χα/ 5τλν· 
νόμενον πολλάχις μετά την μίταχόμισ/ν του βίς την Εν- 
ρωπην ·

'Η χαλη ποιο της συνίσταται tig τό νά η vat λευχόν· 
χα&αρορ, διαφανές, χα/' /ue οσμήν χολήν, ύ οποία το 
διαχωρίζει από το λευκόν κηρό οτα* pro/ νο&ευμίνον* 
πολλάχις πωλάν τον ΪΙαστόν τη Κύτους αντί Σπέρμα
τος , αλλα φαίνεται y διότι τό πάχος εχεινο όταν άφε9ρ 
εις τόν αέρα κιτρινίζει.

*Η αεταχείρισις των ιατρών εις αυτό τό είδος ητον 
πολλά μικρά y διά νά τό εξοδεύσγ9 αν at γυναιχες δόν 
τό μετεχειρίζοντο πολύ εις τα πράγματα των χειρων 9 
και κοσμητικά τη πρόσωπα των .

Ό ψ ά ρ ε υ μ α  τ η ς  Φα λ α ί ν η ς ·
*Αξιοπεριεργότερον, ίσως δ* και επικινδυνωτερον από  

όλας σάς άν&ρωπίνας εκστρατείας είναι τό όψάρευμα
των
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f#; φόλα!ρμ εις top πε^ί την Boost αν Ρροενλάνδαν Ώ- 
Μονόν· Τρόμον προζενουν εις τους εκεί προσπλίοντας 
άλιείς τα άπειρομεγιστα κομμάτια tup πάγων> συμ- 
περιαγόμενα εις την επιφάνειαν της θαλάσσης * ως jμ* 
ητάτιν'α Hre·/** *βι επαπειλουντα το νά κατασυντρί- 4̂ορ τ α  καράβια εάν τ α  χτνπήσόυν κινούμενα άπό των 
άνεμων την βίαν  ̂  καθώς έκαμαν εν τ&ύτψ εις ι3  *Ολ- 
λανδίΚα · _ ^

*Οτορ οϊ άλιεϊς ναΰται ilSv την Φάλαιναν, εΰθυς t f -  
tap σύνθημα , καί έκαστος πηδ£ εις το πρΰσδιωρισμενον 
"Σκάφος, άπο τά οποία έχει συνήθως ή. έως 5 έκαστη·» - »*✓ »<# ο * * < > '/ro t/ ς ,  ^<υρ«ρτα αρα ο εως ο ανύρας * ta t εμφεροντα κα
μάκι σιδηράν , χαλυβωμίρόΡ) με όξυτάτην λόγχην ,  καί 
ϋίμίνον εις το σκάφος με μακράν χαμηλόν, Πλησιάζον- 
τες λοιπόν εις την Φάλαιναν την καρφώνουν με το κα
μάκι* η δό αισθανόμενη τόν πόνον περιτνλίσσεται μ* 
τό&ην βίαν , καί βυθίζεται ̂  ώστε ήμπορει νά άναπ ο- 
δογυρίσρ το σκάφος, εάν δεν ηναι έτοιμοι οι ναυται νά  
άφησαν σχοινί ονί καί άλλοι να βρίχπν αυτό διά νά μη 
άνάψρ το σκάφος με την σφοδράν συνθλιψ ιν . Άφ » ό
μως φθάσρ ή φαλαινα εις πολλών οργίων βάθος9 α
ναγκάζεται ?α εκβγ εις την επιφάνειαν δία νά άνα- 
ΐτνευσρ* καί ό κυνηγός την πληγάνει με δεύτερον κα
μάκι * καί επομένως με τρίτον» καί τέταρτον ώστε τό 
περί αυτήν πέλαγος κατακοκκινίζει άπό το α ίμ α , καί 
τό κήτος θνήσκον γυρίζει  ̂ μ ί  την κοιλία» επάνω · Τρο
μερά εϊναΐ' η ταραχή τής θαλάσσιες όταν άναβαίνρ η 
φάλαινα άπό τά βάθη^ κα ί ό κρότος της ομοιάζει μ ί  
βροντάς κανονιών* όμοιας καί όταν ψυχορραγάσα κτυ- 
π$ τά νερά με τά  πτερυ^/α, καί τόν άράντης, *α£ ά- 
φρίζνν τά κύματα · Μ’ ολ* ταυ τα οι τολμηροί ναυται 
tnv άκολαθάν έως νά άπανδίσρ , καί νεκρωθρ παντε
λώς) καί τότε την στ/par, η εις τόν at γιαλόν , εάν γναι 
πλησίον * η εις τό καράβι, άν ρναι μακράν της ζηράς9 
καί κόπτοντε ς την κομμάτια την βράζπν , καί συνάζουν 
την παμελην, h o t όψαρελαιον * εάν όμως δίν εχνν τά-

ναγ-
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ναγκαία σωρεύουν εις βαρυλλια τα κομμάτια, και τά  
μετακόμιζαν e/ς την κατοικίαν των ·

"Έκαστον κήτος , ήτοι φάλαινα δίδει 6ο εως ιοο βα- 
ρυλλια ελα/ον, τιμώμενα κα& εν άπο 54 εως 64 χράσ- 
σ ια  * χωρίς του κερδουςτων άπο τά κάκκαλα, και τά 
σπέρμα) και μολον τατο ή 'Αγγλική Διοίκησις πλη- 
ροφορημενη ότι τά ο\άρευμα τατο κάμνει τας τολμηρό
τερες ναυτας, εμψυχώνει τάς άλιείς με προσάιωρισμέ
να βραβεία πληρωμής αυζανάσης το όφελάς των, καί 
την προζύμι αν των* οι 'Ολλανδοί εστελλον πολλά κα
ράβια δι αυτό το ο\άρευμα , ωσαύτως και οι Δανοί , 
οι οποίοι εζασιάζαν την Γροενλάνδαν · Ιδε περί τατου 
Βιβλίον Β\ τάς λεζεις Αγγλία , Δανία 9 καί Ολ» 
λανδα ·

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΊΑ, η Σπετ^αρία, τέχνη της κατα
σκευής των Ιατρικών, την οποίαν πολλάκις άνεφεραμεν 
εις το Βιβλίον τατο .

'Συνώνυμε!ται δε και η αποθήκη , ήτοι το εργαστη- 
ριον των φαρμακοποιών* άλλα τούτο πρεπει νά άνομα- 
ζηται κυρίως Φ α ρ μα κ οπ ο ι ε ι ο ν  ·

ΦΑ'ΡΜΑΚΑ δε τά Ιατριχά , aVo τα οποία όσα εί
ναι άσιωδεστερα όιά το εμπάρiovy καί φέρονται άπο τά
πας εις τάπας μακρυνάς. η στελλονται * καταγράφομε? 
&ς τ α  iota Αρθρα, xat Cures exu · Κα/ τα τρ/α τχς 
φυσεως βασίλεια δίδουν εις την Φαρμακοποιίαν* και η 
διά την εύπιστίαν των άν$ρωπων, η διά την αμάθειαν 
των ’Ιατρών όλα τά υλικά όντα σχεδόν, εμβαίνουν εις 
χρησιν y καί με τούτο χαταλαμβανομεν τά ατελές της 
ιατρικής τέχνης* αλλά μόλον τα το εις τάς άσ&ενειας 
μας αναγκαζόμενα νά προστρέχω μεν εις αυτάς, καί η 
πολύ , η ολίγον νά ωφελη^ωμεν * μακάριος είναι εκεί
νος , ός τις καί δεν βλαφ$γ ·

ΦΑ'ΡΟΣ, Κρι&άρι κοπαησμενον διά φαγητάν, *lBe 
ΧΡΙΘΑ'ΡΙ.

ΦΑΣΟ'ΛΙ Α , οσπριον δυω ειδών, ήτοι χονδρά , καί 
4/λα* τά άποια καί Σμυρναία λέγονται* άμφάτερα γνω

στά  ,



Φ Ε. 3ιι
ατά , καί εις χρήσιν ha  τάς νηστείας 9 οί Ευρωπαίοι 
προτιμήν τα χονόρά, χ.αι ή Κωνσταντινήπολις ‘λαμβάνω  
<τα λϊτο τ»? Ρωσσιαν στελλει οια την Ευρώπην , όταν 
τερισσεύσπν , ή BeV ευρονν τιμήν 9 καλά */*α/ τ$ $νχο- 
Κοβραστα, χα/ καταλαμβάνονται με την δοκιμήν*

ΦΕ'ΣΙΑ, aVo το Φέ'ς Βασ·<λ$/« τίς Βαρ$αρ/α$, ητο* 
Μαροχ» % Ίδβ' ΠΙ'ΛΟΣ.

ΦΗΓΟ'Σ, ή οξεία, όε'νόρον μεγα των όρυμων, με 
πολλής, και μεγάλπς κλόνας χρήσιμον W  ξυλικήν, ως 
σανίδας, όόγας, πλαστήρια μαγειριών, κοχλιάρια, καί 
άλλα τοιαυτα ξύλινα σκευή· Α π ο τον καρπόν τη, ό ο
ποίος είναι ειόος καρυόίου, ή βαλάνπ πολλά ελαιψόης, 
εκβάλλουν εις την Ευρώπην ελαιον με μόνην τήν σ υ ν  
&λ/4>/ρ τη πιεστηρίπ, καί το μεταχειρίζονται εις τούς 
λύχνπς, καί οι πτωχοί τό τρωγπν* προξενεί όμως εμ
φράξεις, και πόνπς των εντοσ$ιων* εις ήμας τ η  το εί
ναι άχρηστον·

ΦΕΡΝΑΜΒΟΤ̂ ΚΟΝ ξυλον βαφικόν ( βακάμι ) χβ- 
πτόμενον, καί μεταφερόμενον από τό Φερναμβπκον πό- 
λιν τής Βρασιλλίας, όπό&εν λαμβάνει και τό όνομα9 
th a t καλήτερον άπο τα λο ιπ ά , ήτοι Κάμπε χ ιον, καί 
K y i  ας Map&ας εις τάς βαφάς, όιά τ η  το κα ί άκριβά- 
τερον ,

Τό όενΰρ ον τ η  το γίνεται μεγα ,  καί ό κορμός τη ^ον· 
όρος, μ ί  πολλούς κόμβους, κα ί στραβώματα, μ  ολον 
ί η τ ο  άφ ου' πελεχη&ρ τό .εξωτερικόν, καί ή φλοιάτου, 
μενει λεπτότερον, όσον μηρός αν&ρωππ, χωρίς εντερά- 
νην, βαρύ, καί σκληρόν 9 ώστε χαιόμενον τεινάσσεται εις 
τήν φωτιάν, καί καπνόν όεν κάμνει h a  τήν άκραν ξη
ρότητα του .

Καλό'? είναι, όταν γναι χονόρά ξυλά,  γερά, ήτοι £ω- 
ρίς σαπ ί σματα ,  καί σχ ίσματα  * σχιζόμενον νά γναι 
κόκκινον μέσα,  καί μασσωμενον νά εχγ γλυκύτητα·

Χρησιμεύει ha  τής τορνευτάς εις πολλά έργα, επει
δή στιλβώνεται καλά* εις τα' μέρη μας όμως όιά βαφήν 
κοκαΐνην, μ οποία κα&ως καί όλων των όμοιων τη, όίν

hap-



Φ I.
διαρκέί* ο$εν εις την Γαλλίαν ήτον εμποδισμέvov δια 
7ας (jayάλας βαφάς rap έργοχειρείων·

Οι ζωγράφοι έχβάλλουν βαφήν άπδ αύτδ, χολ το 
λενχδν τής 'Ρχένης'  βαφομενον μεταβάλλεται εις χρώμα 
άμαράντΗ Κιμωλία Κοχχινωπη ( Crayc Rouge; it re) 
τονομαζομενον * λέγεται οτι ο ζωμός η  είναι δυναμωτι- 
χδς τ« στομάχχ, χαι άντιττυρετιχός * πωλείται μδ τδ 
καντάρι ·

^ΦΙΑ'ΛΗ, ν βοτίλλια j σχευος υέλινον μιχρον διά χρα· 
σ ! α ,  χαι άλλα υγρά, με στενόν λαιμόν , χλ/ στόμιον 
διαφόρων χρωμάτων , *«/ ποιοτήτων χατά την ύλην του 
ύελε-ilx . Ιδε "ΤΕΛΟΣ.

ΦΙΑΛΟΣΤ'ΡΙΓΕ, α$ δνομασ&ρ ο Ναργελδς, είδος 
καπνοσυριγχος, εφεύρημα ΠεροΊχδν διά νά μεταχείρ ισήν 
τον δριμύν καπνδν (τχτχνι )  τχ τόπχ των, Τυρπγχ/ o' 
νομαζίμΛνον. Ίδέ ΚΑΠΝΟ'Σ.

Τνντί$εται r ΦιαλοσυριγΡ άπδ φιάλην με μαχρυν λαι* 
fcojr m apyiAAimPy ν xcts avro χαρυον τη Ιροί*
χχ χόχχχ, χαι τελευτά!ον άπδ γανωμένον σίδηρον ( τε- 
νεκέν )  ολα χατά τδ ειρημένον σχήμα τής φιάλης* το 
στόμιον αυτής έμφράσσεται με όρειχάλχινον, ή αργυρά ν 
κατασκευήν ταυττημένην, κα ί με λεπτήν σωλήνα, μαχρυν 
€0>ς pet Wvacp βρ οαχτνλορ μ€<ηζ ας το pepop, το ο- 
ποιον είναι ολίγον κατωτέρω άπδ τδν λαιμδν τής φιά- 
λης* επάνω τής κατασκευής εκείνης ( σεργχι )  βάλλε- 
rat τδ χαμινίδιορ, πηλινον, προσαρμοσμένον, δεχόμενον 
τδν βρεγμένον χαπνον, χαι πλαγιως άλλη τρύπα, μδ 
σωλήνα χαμπυλον δέχεται τδν μαχρυν δφιδωτδν σωλήνα 
( μαρπ' ιτζ)  ήτοι μιχρον δφίδιον δ/« το σ^ήμα του όνο- 
μαζομενον Ώερσιστί, χαι εις την αχραν εχοντα παρα- 
στόμιον, δπχ προσαρμοζων τδ στοματχ δ μεταχειριζο- 
μενος, χαι ροφωντας εις τδ χενδν τής φιάλης, λαμβά
νει άπδ τδ χαμινίδιον διά του πρώτου μαχρου σωλήνος 
τδν χαπνδν πομφολίζοντα, κα ί πλυνομενον άπδ την 
πολλή ν τχ δριμυτητα εις τδ νερδν τής φιάλης·

Ή τιμή τής Καπνοσυριγχος συνίσταται εις την φιά
λην ,
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λην, άν γνα* δ&λαδ« από άργιλλον της Έίνας παλαιού 
όρυκτείου (  εσκί fxaliv ) » από χρύσταλλον της Αγ
γλίας that ακριβή, αν δβ από τάλλα εο&υνωτερα, καί 
εις το επιστόμιον, αν γναι χρυσάν, άργνράν, πετρα,όο* 
στόλιστον ̂  χ· τ. λ»

Το δβ οφιόωτόν γίνεται απο βύρσαν μνην χυχλουμε- 
νην, χαί χολλκμίνην εις το πλάτος της επάνω εις στρογ
γυλήν ράβδον * στερείται δ*, χαι βαστάζεται, χαί γ ί 
νεται ρυτιόωτόν, με σύρμα όρειχάλχινον, βαλλόρενον 
εσα&εν ελιχοεώες, χαί εξω&εν ομοίως άλλο χα& ολον 
το μήκος τα ώστε το εν αποτελεί εξοχας, χαι το άλ
λο κοιλώματα, καί είναι ευλύγιστα * από τα τοιαυτα 
προημαται η Περσική κατασκευή, μ ’ ολον τούτο είναι 
ευδυνά χαί εκείνα, χαί τά εντόπια·

Το παραστομιρν καί ταύτης είναι ως της απλής Κα- 
πνοσύριγχος, και α ί περισσότερου έχουν ξύλινα» ’ΐδβ 
ίίΑΡΑΣΤΟ'ΜΙΟΝ.

Εις την μεταχείρισίν η ,  τητο της τρυφής το μάταιον 
εργον, χρειάζεται πολλην φωτιάν, όιοτι είναι βρεγμέ
νος ό καπνός* χαί χωρίς χψνεν καλόν, προξενεί πά&4 
στη&ιχά δ/α' την βίαν τά πνεάμονος εις τό άναφύσημα^, 
καί μ ’ ολον τούτο η 'Ασιατικό επιόειξις τό μεταχειρί
ζεται ·

ΦΛΑΝΕ'ΛΛΑ, ράχον * ήτοι μάλλινον ύφασμα, αραιόν, 
απαλόν, κα ί ζεστόν με περισσότερον πτίλον από τά  
ρνχα το πλάτος, και μηχος αυτών είναι αίτροσόιορι-
στον »̂ Εις την 'Αγγλίαν ύφαίνονται at χαλήτεραι, χαί 
εις την Γερμανίαν κατωτεραι j κα&ως χαί εις αλλα μέ
ρη * όλοι είναι άβαφοι λευχαί ·

 ̂Πολλοί 'Αγγλος μεταχειρίζονται τάς πολλά λεπτάς 
%ί υποκάμισα * οι λοιποί όσοι ενόάονται στενά ύπεν- 
ϊύην με αυτάj  δ/α θερμότητα τά ράχατων, χαί άλλοι 
Χαμραν χιτωνισκας ( χαμβιζάλας )  τόν χειμώνα«

Ωφελεί ΤΟ ρ5χον τούτο εις τούς ρευματισμούς, χαί 
ίσ κ ιο ν , τυλίσσαντας τό άσδενες μέλος, η ενόύον- 
τάς το »

Etc
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Έέ'ς την 'νοτομάγον ( 'Ραεν ) πάλιν της Γαλλίας, ύ- 
φαίναν Φλ αν ελλάς p i  μάλλινον στημόνι, χαι χανναβί- 
σιον υφάδι εως 2 πήχεις πλατείας, λεύκας, χαι χρη- 
σ ι μας δι ενδύματα παραχοιτωνια ,

'Επειδή χαι 'όσοι φορούν μαχρά δεν μεταχειρίζονται 
τάς φλανελλας, ολίγη είναι η χρησίςτων, καί επόμε
νες ολίγον χαι το εμπόριον αυτών εις την Tapχίαν*

Οι Ασ-κηταί, χαι άλλοι Μ ον αχοί των Μοναστήρι ων 
δί αρετήν φοραντες μάλλινα υποκάμισά, ύφαίνχν αυτά 
εις τον τόπον, χαι είναι είδος φλανελλάς * τό μ α λλ ί - 
των όμως είναι τραχύτερον.

ΦΛΟΙΑ', ή φλούδα των δένδρων, επ έχασα εις αυτά 
τόπον δέρματος9 επιδερμίς δε τό μεταξύ της φλοιάς 
χαι τα χορμά λεπτόν φλοιάδιον,

Από την σειράν τα παρόντος Αεξιχα μανθάνομεν την 
χρησιν πολλών φλοιών εις τάς βαφάς, εις την ιατρι
κήν, χαι εις τά χαρυχευματα της τραπεζης, χαι θυ 
μ ιάματα , χαι άλλας χρείας των ανθρώπων.

ΦΛΟΙΑ' ΠΕΡΟΪΓΑΝΗ' (Cortex Peruviana) ονομά
ζεται παρά των Αατινιζόντων ιατρών ή γνωριζόμενη αν
τιπυρετικό Κίνα· Ίδβ ΚΓΝΑ.

ΦΟΙΝΙΚΙΑ', δενδρον, ό Φοίνιξ, βλαστάνον εις τά θερ
μά  κλίματα με χοομόν υψηλόν, εύθύν, χωρίς χλόνους, 
αλλά χατά χορυψην εχον τά φύλλα,  χαι τον καρπόν 
τα , τά φοινίχια, αειθαλές, χαι διαιραμενον εις άρσενι- 
χόν, τό οποίον χάμνει μόνα τά  άνθη, χαι εις θηλυκόν, 
τό χαρποφοραν* οσον περισσότερον είναι κοντά τό αρσε
νικόν με τό θηλυκόν, χαι όσον τό κλίμα είναι θερμό- 
τερον, καί η γη ξηρά, χαι αμμώδης, άλλο τόσον γ ί 
νεται ό χαρπός πολύς, παχύς ,  χαι γλυκύς, Τό Βιλε- 
δουλγερίδ, τόπος πολύ εκτεινόμενος όπισθεν της Βαρ- 
βαριας προς νότον, εχει τοιάτο κλ ίμ α , χαι ελαβεν αυ
τό τό όνομα, τό οποίον δ»λοΓ Άραβ ισ τ ί, Γη Φοινίκων, 
διά τό πλήθος αύτων των δένδρων, καί τον εξαίρετον 
καρπόν των, ό οποίος καί τρέφει αντί άρτου, καί δ/ο- 
ρίζει τας"Αραβας χατοίχας νομάδας.

ο;
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Φ ο .

Ο/ χαλλ/ιργύντες τούς Φοίνικαβ$ διά νά μη καταργη * 
rax το* τόπον μ ι  τύς άρσενιχύς εχκν όλ ίγνς , χαι εγ- 
χαοττρωναν τάς θηλυκός χόπτοντες χλονάρια με avSn εις 
τον καιρόν ̂  χαι δΐνοντες τα εις τύς θηλυκός f χαι εύδο- 
λιμύν εξαίρετα ·

Οι παλαιοί Βοτανικο) μη γνωρίζοντες την φυσικωτά- 
τχν τον Αινναίου εφεύρεση, δχλαδχ δτ/ ©λα τα' φοτα , 
χόρτα , χ δί'χδρα είναι άρσενιχά > » θχλυχα, χ eppea- 
φρδδ/τα> χτ©/ αρο·ί*/χ©3’χλί>χα ( ac/Va είναι περισσότε
ρα ) καί με συνχσιασμόν καρποφορούν τον άπορον της 
διαρκείας των * βλεποντες δε τχ$ φοινικιάς τό άπατο· 
λεσμα οις την Αίγυπτον , τό άπεδιδον εις ίδιον φυσικόν 
αντ£ τ« δένδρα y χαι τό ωνόμαζον έρωτα, προσ&ίτον 
τες οτι κλίνουν προς αλλχλα, η μόνον τό θηλυκόν χα· 
Τ άλλας οις τόν καιρόν των ερωτων * αλλά τητο δεν a* 
λχ3ευ οι»

Μετά τόν 2ο μοίραν προς τόν 'Ισημερινόν lev  εύδοχι- 
μύν at φοινιχιαί δια τάς πολλάς βροχάς , άλλ' are ύ· 
πόρ τάς 3ο διά την ψύχραν * το' καλήτερον δί αύτάς 
κλίμα είναι μεταξύ ταυ της εως τύ Τροπικύ τύ Καρχί· 
να , όπα σπανίζκν at βροχαί *

’Εάν η προβλεπτική φύσις δεν η&ελε δωσρ εις τούς 
αμμώδεις χαι ξηροτατνς γόπας της Α ραβίας, χαι ’Αφρι
κής αυτό τό δε'νδρον διά τροφόν, χαι τόν χαμηλόν διά 
μετακόμιση, χαι οδοιπορίαν, βέβαια δεν χτον δυνατόν 
νά χατοικκ&ύν, χαι η&ελον είναι αδιάβατοι, καί π α ν  
τελης ερημιά* ως εμεγαλύν&η τά εργασα Κύριε! πάν
τα εν σοφία εποίησας! χρεωστύμεν νά βοωμεν όλοι μας , 
και εξαιρετως οι Φυσικοί διά τά τοιαύτα της θείας 
Upονοίας έργα·

Φ ο ι ν ι κ ι ά  τ η ς  *1 ν δ ί  α ς ,  τό δενδρον τύ Κόκα · lit 
ΚΟ'ΚΟΣ.

Φοι ν ι κ ι ά  τ ύ  Χρ ι σ τ ά  ( Palma Christi) χαμόδενδρον 
γνωρισ&όν εις τάς ’Αντίλλας παρά τού Ααβατου, xai 
ονομασ&εν ούτως άπό αυτόν, ίσως διότι δίν ίξευρεν 
ότι τύτο εύρίσχεται χαϊ εις τά παράλια της Μεσόγεια
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Φ ο *

^αλάσσκς μ ί τάς ίδί<ας ενεργειας διαγεγραμμόνον από 
τός °Έλληνας Βοτανικός, Οεόφρourrov, Aiorxopthr, Κιχ* 
π  αό αυτών ονομαζόμενο? , τπχρ̂  ταχ Λατίνων RicinuS, 
χαι 77αρα τω? Γάλλων Ricin, από το' όπόίον εκβάλ
λεται τό 'Ρικινόλαιον ( Oglio di Ricino) ττολι/̂ ρχοτοχ 
xara τρρ με&οδον πολλών Ιατρών·

Τ» ^αρίοδ/^ρ» τητη ό κορμός χονδραίνει οσον 6 σφυ
ράς τη ποδός * τό Ρόλον τη είναι ελαφρόν * μ* πολλούς 
χομβας, xcw xeiw με ολιγην apcuav ενηρωνχν χφλοια- 
τη στακτόχρας, λεπτό και ομαλό* τα φύλλατου κομ- 
μόνα ως τη κλήματος, /twxporepa, καί τραχότερα * χ<*ρ- 
ποφορεί λοβάς εμπεριέχοντας είδος κυάμων 9 » αμυγδά
λων , μ* επιδερμίδα ομαλόν· στιλπνόν, **/ όπαμαυ
ρόν , μάνα εις τα οποία σχιζόμενα φαίνεται με γραμ- 
μάς εικόνα μικράς φοινικιάς* δίδαν δε τό ακόλουθον #- 
λαιον αυτά τα αμύγδαλα ·

Το ε λαιον τής φοινικιάς, xrd/ τ<νχ κυάμων, χα/' α- 
μ υ γ δ ά λ ω ν ε κ β ά λ λ ε τ α ι  κατά δόω τρόππς* ή αχ/ψ** 
τοχ  ̂ 70 οποίον εγκρίνετa t, ως καλύτερον, με τό πιε· 
στηριον, aV» κοπάνισαν καλά καί βαλ&ουν εις βα
σταγερόν σακκίον* ή με τό βράσιμο? τής κόνεως των 
αμυγδάλων με νερόν ̂  και λαμβάνωντας τό ελαιεν με 
κοχλιάριο? από τχν επιφάνειαν* αλλά τηΤο είναι πολύ 
κατώτερον,  χ«μ το μεταχειρίζονται οι ιατρο ί, οταχ λιΑ 
srjr το πρώτον · χρησιμεύει όμως διά τά  λυχνάρια .

Γλο«^, χαξις κάμμίαν άνοστον γευσιν, η οσμήν, εί
ναι αυτό το ελαιον, διαφανές * ως τό ελαιελαιον, χλ/ 
f/ς τονς λύχνους φωτερόν, ως τό καρυίλαιον, Χ&ρίζ νά 
κάμγ καπνόν* κάμνουν πολύ εις τάς ρν&είσας Αντίλ* 
λ α ς , άλλίεις την Μεσόγειον παραβλεπεται διά τάς πολ* 
λάς ελαίας ̂  καί την συνό&ειάν μα ς .

Οι ιατροί τό μεταχειρίζονται εις τά ρευματικά άπό  
κρυον, τρίβοντες τά άσδενή μόλη με αυτό ανακατωμέ
νη  με οι ν όραμα, ομοίως δε και τάς συν&λι-^εις των 
μελών 9 ζεστενωντάς τα όσον νά ύποφίργ ό ασθενής * 
καί ετι ωφελεί εις τους χωλιχας, πινόμενον άττό μ ία f

Χ0»
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περισσότιρον προξενεί εμετόν, 

\§gaua ·
§>?υ* πολύ από αυτό , χαιν 

e i  Ινδοί αλείφονται συχνά διά προφύλαξη? τής υγιβίας 
των ·

Το αλβψμα με έλαια , χαι μόρα «τον χο/νον #/ς τ»ς 
παλαιός ανθρώπους y καί μετά το λουτρόν  ̂ άλειφόμενοι 
συχνά είχορ περισσοτεραν νγιείαν από ημας9 καί όλι- 
γωτερους ’Ιατρούς* «/ι»?ς ο ι̂ας λατρευοντες τρόποντινα 
την χαλαρότατα των ενδυμάτων» ύποκείμελα εις πάλα  
πολύ περισσότερα, χαι άπολνήσχομεν όγλιγωρόηρα.

Φ ο ι ν ι κ ι ά  ’Α γ ρ ι α ,  Daum.
ΦΟΓΝΙ3, το φοινίκι, ο %νρμάζ» καρπός τής φοινι

κιάς δαχτυλοειδής y παχύς y ήτοι μελωδης y γλυκύς y καί 
λρεπτιχός y με πυρήνα λευκόν, βχοντα κοίλωμα γραμ
μικόν από το #ν μέρος* εις ημάς φέρονται οί χαλήτεροι 
από την ’Αλεξάνδρειαν της Αιγυπτα όλάκαιροι εις τάς 
σπυρίδας y η χοφίνας ·

Εις TtV Bap/Saplavy μάλιστα εις τό Βιλεδαλγεριδ γ ί 
νονται εξαίρετα φοινίκια y και διά νά τά φυλάξουν πο
λύ , εκβάλλαν τόρ πυρήνα y καί τά πατγν εις τας κο
φινάς , ας τα σοχα τ»ς Σμι/ρνΗς, χαι α^ο αοτα λαμ- 
βάιει ή Ευρώπη.

Καλα φοινίκια είναι τά σωματώδη y ρητινώδη y ήτοι 
μελωδη, χαι' γλυκά * νωπά διά νά μη γναι όξυνά y καί 
άκαίρεα διά νά βαστάσαν περισσότερον* εννοώ με τα το 
τό τελευταιον γνώρισμα y τά της Α ιγυπτα.

ΦΟΙΝΙΚΙ Α"Σ ΦυΆ λ α . Αυτά είναι μακρά καί στε
νά , χρώματος λευχοστακτηρα , καί χρησίμευαν διά χα- 
λαλ ιδ ια , καί διά νικητήρια σύμβολα τής εορτής των 
Βαίων, πλέκόμενα εϊς διάφορα σχήματα ·

ΦΟΡΕΓΟΝ , όΤεζχερίς Ταρκιστι , χαί Ίταλιστί Πορ* 
τατ ίνα , ή Χεδια ( Scdia ) ô rov καλή μένος ό άνλρωπος 
φερεται βασταζόμενος από δύω άλλας  ̂σηκωτός * Φορείον 
δε y και τό Ταχτιρβάνι προσηρμοσμενον εις την ράχην 
δύω ημιόνων, κα ί φερον τας σατράπας, καί τοιατας.

ΦθΤ

κοχλιάραν, δ καί ολίγον 
διάρροιαν, χαι ιατρό «  β 

At ’Ανατολικού Ινδίαι
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ΦΟΤ**, χατά τον Διοαχβρι δ«» παρά τφ Μα&ιολφ y η 
Βαλλίρ/αΡΜ * καί /δβ' εκεί. .

ΦΤ'ΚΟΣ, χόρtop χνωστδν γινόμενον εις ολα τα πα* 
ράλια των θαλασσών , χαι ο^θας ταρ ποταμών, χα/ 
λιμνών 6 π άνω εις τάς πετριάς, και βράχους τη νερού, 
ας τα χοράλλια* χοινοτερον Φοίχια πληΒνντιχως.

Είδος αυτών είναι χαι η άν$ελμιν$ιχη Κοράλλινα * 
τα δ£ λοιπά χρησιμευπν εις την Βόρείαν 'Ολλάνδαν διά 
*α χάμπν τας δε σεις , χαι φραχμπς των ποταμών · Εις 
την Γαλλίαν δια χόπρισμα των χωράφιων, χαι « ς  τχκ 
Νορρίαί’δ/αχ' δ/ά mV χατασχευην σποδού, χτοι στερεός 
στάχτης ( de Varcch) ονομαζόμενης.

Τα φί/xw επιστοποίησαν τ π ζ  ναυτας τη περιφήμπ Κο* 
λόμβπ , δ« γην πλησίον των, χαι' διέσωσαν χα)
αοτοχ χαι' εχεινους άπο την απελπ ισ ίαν , χαι' τας ορ- 
μάςτης, δ/οτι ο5τ» gliO/ ψυχή είναι χαι αι^ιαλος.

ΦΛΑΕΑ', χαι'Φαλβος λίχεται ηχατοιχια των ζωων, 
χαι' μαλιστα των πτηνών , β^» αναπαύονται, χαι 
νοβολπν * g/ς τα παράλια των 'Ινδών είναι φωλεαι πε
τροχελίδονων χινόμεναι επάνω εις τάς βράχπς^ χαι βα- 
«ις* χα$ως χαι εις τάς άντιχρύ εχείνων Μολόχας, χαι 
Σορδιχα'ς, χαι Φιλιππίνας Ν m#$, μιχραί ας χο^λιαρια * 
λευκά) ,  χαι διαφανείς ολίχον * επειδή το πτηνδν αυτό 
τάς χατασχευάζει άπο είδη χόχχων μικρών , καί τη λε- 
χομενπ δαλασσιπ άστρπ, τα' οποία άφήνπν at ίταλ/ρ’- 
ρ'οιαΐ g/ς τ»ς αιχιαλάς,  χαι' τα άρπαζαν at πετροχελι- 
δόνες εκείνοι.

Οι ’Ιχδοι, χαι' οι Είναι άχοράζπν πολλά ακριβά τάς 
φωλεάς τούτος , χαι τα'ς τρωχπν με πολλνίν νρεζιν y ως 
ίξαίρετον φ αχ ί, δια τ«το χίνεται εις εκείνα τά μερ» , 
χαι' îfVa εμπόριο? εις αύτάς, χαι συνάζονται πολλαι 
ποσότητες ·

ΦΛ'ΚΗ, χα/ Φα χα ι?α ,  » Φ ώ κια , Ζωσν αμφίβιον. 
επιπλέον εις τον υπερβόρειον 'Πκεανδν, το οποίον̂  χαι 
/3«ς θαλάσσιος ονομάζεται * το κεφάλι τη είναι ως τη 
σχυλπ , pig χόρτα «τ/a ( δια τ£το χαι χυων θαλάσσιος

άνοι-
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άνοιχείως ωνομάιγ£«, άλλο δί είναι τάτο το ζωορ) £«- 
νεια , ολίγος τρίχας εις το πρόσωπο?, χα/' aW τρ«ς, 
» τέσσαρας τις τοπον όφρυδίων, όμμάτια μεγάλα , χ«/' 
όδόντια κατά jr a y a v , χα/' σκληρά, τό^χρωμα της χορ- 
της τρίτος τ« δερ/χατόςτ* ποικίλον, «το/ μαοροί», λέο- 
xoV, xnptpov, χαί σταχτηρόν* η ουρά του tha t χοντη , 
χαθας χα/' τα ποδάρια του * fa st πέντε 'δάχτυλα συνε
χόμενα με μαύρη? μεμβράναν, ως των χηνών* όταν πε- 
ριπατρ τις την ζηράν, ομοιάζει μεσοχομμένον όπισθεν, 
χαί μ * όλον τη το τρέχει οσον ο άνθρωπος · «* χραυγητου 
ομοιάζει ολίγον του σκυλου, χαι των μιχρων της γα 
λής * at μεγαλητεραι Φωχαι tha t 8 πόδας το μ»χος, 
χα/' χρησιμεύουν διά το δέρμα, χαι την πιμελην ( άλειμ
μ ά  των ) ·

Kt/ŷ ap τα'ς φωχαιρας ρε  τα ρόπαλα εις την ζηράν 
χτυπώντάς τας εις τό χεφαλι, χαι εις την θάλασσαν 
με το χαμάχι, χα$ως τάς φαλαίνας % δυ σχολά όμως ά· 
ποείιησ'Μ αυτό το ζ&ο? *

Ά -̂ο ο λ ας το»? οραρίων τάς π ιμελάς, «το/ έλαια,  
τί»ς φωχαίνης είναι χαλήτερον 
στδς τ» χοίρου , 4 δα'χτολα 
το σώμα *

Το δβ δέρ/αατης εργαζόμενον με τάς τρίχας , χρησι
μεύει διά σκέπασμα , «το/ επ ένδυμα κιβωτίων, χαι διά 
ζωνας.

Ενρίσχονται φωχαιναι, καί εις την "Μεσόγειον θάλασ
σαν,  χαι εις αυτήν την Προποντίδα, χαί τον Πορθμοί 
τ«ς Κωνσταντινουπόλεως, αλλα σπάνια ι, και ολίγαι 
πιάνονται · Άνάγνω&ι τδ Β'« Γεωγραφικόν Βιβλίον ·

3 ι$

, ευρισκόμενόν, ως ο πα- 
μετά το δβρμα επάνω εις

Χ αβια 'ρι , τα Λα' τ«ς Κτοριωνος, ήτοι τη Κιλου- 
λ » » χαί της Μυράνης , « οποία ό\αρευεται εις τάς με- 
γαλπς ποταμός άάναβιν, χαί Βόλγαν, χαί άλλνς των

μ*'
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co< W  προφόλαξιν από τον ήλιον, καί την ψυχραν κμ·* 7 V f * \ *\ ' A rf » < \τασκευαί,ομενον απο ύλην οια.φορον, η το̂  αρμόν της 
χειρός , w και ‘έως τον άγχωνα, άλλ' αυτά τά υστερινά 
μεταχειρίζονται μόνον από τάς γυναίκας.

Κατασκευάζονται τά χειρωτια εις τήν Ευρώπην από 
δέρματα βνρσοδεψημενα, δορκαδος, άγριαιγος, αιγός,  
προβάτου, apr/cu, αλκής ̂  ελάφου^ εριφίου, βαβάλεως, 
και σκύλου * « /3ορ<τοδ5·φ/α των γίνεται με τό ελαίαν. 
ϊ&ί ΒΤΡΣΟΔΕΉ'Α.

Γίνονται δε καί πλεκτά με μηχανικόν ύφασίαν, με
ταξωτά , βαμβακερά, λ ινά, κανναβίσια, μάλλινα , και 
από τρίχας καστοριού νησμάνας, κ«/ ί τ ι  τρίτον από 
μεταξωτά ετερόμαλλα, καί άλλα,  καί από p'ey^ep,

Κατα δε την ποιότητα εύρίσκονται χειρωτια, μό μό 
ρα, πλυμένα, κηρωτά, λευκά, μαύρα, στακτηρά, κ ί
τρινα, καφεχροα, καί άλλων διαφόρων χρωμάτων α
πλών,  η ποικίλων, ομοίως κεντημένα με χρυσόν άργυ
ρον, μετάξι, καί άλλα νήματα, καί τελευτά!ον με ωας, 
καί κράσπεδα, από συρίτια διαφόρων ειδών, καί ύλης ·

Διετρεχε παροιμία εις την Ευρώπην , ότι διά νά γέ
νη καλόν τό χειρωτι χρειάζεται νά βυρσοδεψήση ή Ισ- 
π ανία το οερμα, vtt το χωριση η Γαλλία,  και να το 
p*4j> w ΑγγλίΑ) τύορα όμως xcti vt Γέρμα?/*, zcu 
πολλά άλλα μέρη ευδοκιμούν,

'Η Τουρκία λαμβάνει τά χρειώδη διά τάς γυναίκας, 
καί αυτά ολίγα από την Γερμανίαν δεμίνα εις δώ>&- 
κάδας ζυγών , καθώς καί χονδροπωλύνται * οι δε λεπτό* 
πωλαι, ή πραγματευταί περιοδευοντες, τά πωλουν μ ί  
7ήν ζυγήν .

Χ#<ρ6>'τ/α α π ό  ε π ι δ ε ρ μ ί δ α * εις 7ην ‘Ρώμην, 
καί τά ΤΙαρίσια ίξευρουν την τέχνην νά εκβάλουν τήν 
επιδερμίδα των προβάτων, και αίγων, ήτοι τό μεταξύ 
του χονδρού δέρματος, καί τής σαρκός δερματίδιον, τό 
οποίον βυρσοδέψουντες ράπτουν ψ ιλά χειρωτια διά ταξ 
γυναίκας .

Είς τήν ίδιαν ‘Ρώμην μεθοδεύονται νά εργάσουν το
δερ-
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'δέρμα, των ορνίθων, από το όποιον ράπτουν ^ιλωτατιέ 
χειρωτια, ώστε χωρει ή ζυγό μ ίν α  εις τό χαρυδι, άλ· 
λ' αυτά χρησιμεύουν περισσότερον διά περιέργειαν, ή 
διά φόρεμα ·

Χ ε ι ρ ω τ ι α  Κ α σ τ ό ρ ι  ο υ 9 ονομάζονται οΰτω διά 
την απαλότητα των, αλλά γίνονται από πηλόν ,  ήτοι 
τεφτίχι, η χαμηλέ μάλλον εις διάφορα χρώματα , δί άρ· 
δρας. και γυναίκας 9 χρήσιμα top χειμώνα διά την λε- 
πτην -ψύχραν και την βλάβην του αερος εις τα απαλα 
των τρυφηλαν χερακια·

Χ ε ι ρ ω τ ι α  Δ ι φ θ ε ρ ω τ α , οσα έχουν εσωθεν ύ- 
πενδυμα από τρίχας,  η μ α λλ ί διά περισσότερόν θερ
μότητα·

Χ ε ι ρ ω τ ι α  Κ υ ν η γ ώ ν ,  όσοι τρέφουν ίεράχια διά 
τό χυνήγι των πτηνών * επειδή χαί είναι άναγχασμενοι 
νά βαστούν τό όρνεον εις τό χέρ ι, φορουν χειρωτια μα- 
χρά , από χονδρόν, jtat χαλα εργασμόνον δέρμα (λό
φον , η βουβάλεως, διά νά μη τους πειράζει μό τα ο* 
νύχια f ή τό ράμφος ό ίόραζ ·

Εις τά ύπερβόρεια μέρη φοράν χειρωτια από μηλω
τήν , ήτοι διφθόραν , από δέρμα προβάτου με το μαλ
λ ί  της · Π λάχουν δε χαί χειρωτια χονδρά από μαλλ ί , 
χαί φορουν διά τό αυτό τέλος, ήτοι την προφυλαζίν 
απο την -ψύχραν, το οποίον συν εθίζεται χαι εις τα 
μίρη μας ·

Τα χαλά , χαί προς επίδειζιν χειρωτια είναι μ ί  δά- 
χτυλα , η χαι εως του ημισεωf  της παλαμης, χαι α 
φήνονται εζω τά δάχτυλα 9 ταχα διά νά ή μπορούν νά 
δουλεν'ουν α ί γυναίκες* τά δε χονδρά9 χαί από^ δ/- 
φθόραν δεν είναι χωρισμένα εις αλλα δάχτυλα, άλλα 
μόνον εις τό μεγα.

ΧΕΙΡΟΘΗ'ΚΑΣ, χυριωτερον ήμπόρχμεν νά ονομάσω- 
μεν τα παρά των Γάλλων λεγάμενα Manchons, σρογγν- 
λον, χαί κυλινδροειδές ένδυμα από διφθόραν, ή μετά* 
ζωτόν ύπενδυμόνον με τά <1/λα πτερά του κύκνου όρου 
με τό δέρμα, χαι μακρύ, όσον νά χωργ τά δυ'ω χέρια

εως

3 4 4



X Ε.

ίως τό ημισυ του π ήχε ως , εύχρηστον rip χειμώνα ltd  
rag ψύχρας πόλεις^, χα/' χωρία,

Ώροσ&ετέύν $ §  on  οσοι φορούν κατά t o p  Απόηχόν 
τροπον μαχρα, dev μεταχειρίζονται χβιρωηα, ντε χάρο· 
&ήχας, tire/μ τα φορέματα των έχουν άρχετόν πλάτος 
να τάς σχεπάσουν Τα χέρια  ̂  χα&ως χαί οι χειρόόοτοι, 
ητμ τύέ μανίχιάτών, βιραι άρΧετά μαχρείς, χαι' sW* 
χ«ιχ roVo* έχεινων * μόλις «Jp/tf-xofTai pepixoi' σπανιω· 
τατοι, oi όποιοι συνε&έσαντες εις την Εύρωπηρ, τα pef 
χ«ρ/£β*ται  ̂χαι' εις r»V Tct/p/ar, χάρις *α ττοχα- 
σ&οΰν on  » α’λλά^» του ενόυματός των τούς ελευθερώ
νει από  txV φροντίδα τβΐχ χειρωτέων·

ΧΕ'ΑΙ.’Έ γ χ ε λ υ ς , οφαρι τ« ^λι/χ» «ρ» παρόμοιον 
σχεδόν με άφέοι της ςηράς * β ποταμός Ττρυαων πλη- 
σιον τής παλαιός Άμφιπόλεως τής Μαχεδον/ας τρέφει 
πλήθος, αλατίζονται, χαι πωλχνται h a  πολλά μέρη * 
τά μεγαλήτερα, χαι χονδρότερα χέλ ια  της Ύουρχιας 
ο ψαρεύονται εις ̂ r«V Ai/um τλχ *1 ωαννένων {'Αχερου· 
σ ι αν της Κασσιόπης ) α’λλ’ όλα έζοδευονται εις τον τό· 
π  ον, χαι οι χάτόιχόι h r  ιΐςεάρουν νά τά αλατίσουν hd  
τό πολύ πάχος των · η Λίμνη του Κομάχου εις την *1* 
ταλ ιαν , την χορταίνει χέλια ·

Το φαγίτων είς την γεύσιν είναι γλυχύ , άλλ'εις τον
στόμαχον δυσπεππν ·

ΧΕΛΛ'ΝΗ, ζωον αμφίβιον, τετραπουν, eVrpaxo&p- 
μον* είναι δε δυω ειδών, χερσαία, χαι' θαλασσέα,

'Η χερσαία χελωνη είναι τριών ειδών* α« Μαχρα εάις 
δυω πόδας, χαί πλατεία εν a πόδα, χάρις οστραχον έ· 
πάνω, άλλα ποιχίλη με χίτρινον, χαι μαύρον* εύρέσ- 
χονται εις τ\)ρ 'Αμερίχην, χαί Οι έχει αποιχοΰντες 'Ισ
πανοί τάς τρωγχν, τρέφοντέςτας ως όρνιθας, 0* η εύ· 
ρισχομένη εις όλα τά  μέρη, χαί εις ημάς γνωστή, χαί 
γ ,  η μιχρά, οσο» η δράζ (φούχτα της παλάμης)  χρη· 
σιμεύυσα διά τό όστραχόντηςj  γινόμενον σχευη διάφορα,
ως πυξίδας, πυριτοθόχας (ήτοι h a  τό βαροΰη) χαι 
άλλα τοιαυτα άπό επιτηδείους τβχνίτας, οι όποιοι τό

Ιέ-
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lit troop μέ χρυσούς, καί αργυρούς περιδέσμους, χαί τβ 
χάμνουν ευμεταχείριστο? ,

Τό κρέας των Ευρωπαίων χελωνών χρησιμεύει εις 
τους Φαρμακοποιός δ/β ιατρικό? στη&ιχόν εις ο σας πά 
σχουν από έκτιζα π ά$η , και ως γλυκαντικόν του α ί
ματος" εις δέ την Ευρώπην, το τρώγζν ώς χα&ώς καί 
τούς βατράχους.

Η &αλασσία χελώνη του 'Ινδικού 'Ωκεανού χρησι
μεύει πολύ περισσότερόν, και έμβαινει εις το εμπό
ριο?* ταυτης τά είδη είναι τέσσαρα ονομαζόμενα Φρα̂ - 
χα , Κάρητος, Καουάνα, και άλλη όμοια κατά τι με 
αυτήν.

Φ ρ ά γ κ α , τό χρέας αυτής είναι χάλλιστον εις την 
γευσιν, και δρεπτιχώτατον, μεγάλη βοή&εια διά τούς 
νανπλοαντας εις τον μακρύν εκείνον 'Ωκεανόν, άς αντί* 
δοτον εις την φθοράν του αίματος, τής στομοκακχης 
( σκορβούτο? ) , καί τό καλήτερον διότι ζούν και εις τά  
καράβια βρεχόμεναι μόνον με νερόν τής θαλάσσης, και 
ή μπορούν νά διαρκέσουν τρείς εβδομάδας χωρίς νά φά· 
γαν, 8ο οκάδες κρέας δίδει εκάστη χωρίς την πιμελήν, 
κα ί τό πλή&ος των ώών της , τό όστραχόρ της όμως όν
τας λεπτότατον- χρησιμεύει μόνον διά φανάρια,

Κ ά ρ η τ ο ς ,  μικρότερα από την πρώτηρ" το κρέας της 
cev είναι καλόν , αλλα το ο(ττρακον της είναι το εξαιρε* 
τον ( βαγάς ) χελωνόστρακο?* ι3  είναι τά κομμάτια τ« 
οστράκου εις έκάστην, τά  8 ίσ α ,  καί τά 5 κοίλα ο
λίγον* από τά 8 πρώτα, τά  4 είναι μαχρά εως cνα 
ποδα, καί πλατέα 7 δάκτυλα* τ άλλα μικρότερα.

Το καλόν χελωνόστρακό? πρέπει νά ^veu χονδρόν, 
καθαρόν, διαφανές, χρώματος μελανού, με κηλίδας κα
στανάς , κα ί λεύκάς * τά  φύλλα τής ράχης τά  εκβάλ
λουν με τό ζέσταμα εις την φωτιάν, χωρίζονται ά· 
φ' εαυτών, κα ί συνάζονται,

’Από αυτό γίνονται διάφορα σκευή, κτένια, Snxai, 
πυξ ίδ ες , ποικιλώματτζ κατ' επιφάνειαν πολλών ξύλινων 
πραγμάτω ν, κ. τ . λ , πωλείτα ι με την όκαν * οι Iταλ.

Tar-



χ ε.
Tartaruga, xal οι Γαλ, Tortue το ονομάζουν, όηλούν 
δ’ άπλως Χελωνην άμφότερα ,

Κα ο υ ά ν α ,  χαι » ομοίατης^ χαθως χαι το χρέας 
της Καρήτου, χρητνμξύουν μόνον όιά r»V πιμελην, *«/' 
δ/δΰϋΡ χαλο'ρ ελαιον ha τούς λύχνους,

At χελωναι αύται βόσκχν φύχη θαλάσσης 8 έως ίο 
οργιάς εις το βάθος των αίγιαλων, γεννούν εις τάς 
άμμους τά ωά των, σχάπτουψαι με τα ε μπροστινά των 
ποδάρια* εις τρις ι5 ημέράς άνά go 'έως ιοο ωά γεν- 
νωσαι, χαι τά παραχώνουν εις την άμμον * μετά δβ 
24, » 25 ŵt/ρας εχβαίνουν τά χελωνίσια των y xai πε
ριπατούν .

Kc/PHjOppra/ χλτλ τρεις τρόπους* ά, με ράβδον βάλ
λομε νην εις την άμμον > όπόθεν είναι νά περάσουν at 
χελωναι %ιά νά γεννήσουν* εις το περασμάτων σηκοί· 
νουν rviv ραβόον *νας, # ύυω zvyvtyoi } χαι τας αναπο- 
Ιογυριζουν. β .  μέ όίχτυα ριπτόμενα εις το βάθος των 
α'ιγιαλων, χαι συμπεριλαμβανόμενοι, γ .  μέ χαμάχια.

ΧΕΛΏΝΐ'ΤΗΣ, πετρahov γινόμενον με την άπολί- 
θωσιν των οζόντων οραρίου της Βρασιλλίας ονομάζο
με νου Βροντολωνος, άχρηστον xai εις την ’Ιατριχηνj  
χαι εις άλλα πράγματαy άφ ον άνεχαλύφθη λανθασ
μένη ή των παλαιών γνώμη * μ  ολον τούτο  ̂εύρισχεται 
εις τάς πλούσιας φαρμαχοποθήχας τής Ευρώπης.

ΧΕΛΏΝΟ'ΣΤΡΑΚΟΝ, ό Βαγάς. Ίδ« ανωτέρω εις 
τον παράγραφον Κ ά ρ η το ς  .

ΧΗ'Ν, ή Χήνα , πτηνόν μ έγα9 μέ μακρύν λαιμόν, 
αμφίβιον, ήμερον, χαι άγριον, άπρ το οποίον h'hrat 
εις τό έμπόριορ τό λεπτόν t χαι απαλόν πτερό ν ha  
προσαεφάλαια , χαι στρώματα. Ίδί ΠΤΕΡΟ'Ν · Εις 
την Ευρώπην μανίζουν ζωντανάς τάς χήνας y τρις τού 
ενιαυτού* ά. τον Μάϊον μετά την πρωτην των γένναν. 
β . περί τά τέλη τού Ιουνίου y χαί γ . κατά top Αυγχ- 
στον* πάντοτε όμως παρατηρούν y on  αυτά τά πτερά· 
χι* νά jvat' ώριμα y ηαί γνωρ(ζέονται από τό νά αρχί
σουν νά πίπτουν μόνα των* αυτά είναι τά χαλητερα

Μ-
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διότι τής έσφαγμενης9 η αλλέως άποθαμμήνης έχουν 
δυσοσμίαν.

Δίδουν at χήναι χαί τα πτερά των πτερύγων ha  
τής γραφείς, περί των οποίων προεγρά^αμεν 9 καί ίδ ί 
ΠΤΕΡΟ'Ν.

Το άλειμμά της χρησιμεύει h a  την ’Ιατρικήν 9 ως είσ- 
χωρητικο» , διαλυτιχόν 9 xat άραιοποιητιχόν των χυμών*

ΧΗΝΟ'ΣΚΑΤΟΝ, Merde d’ Oye, χατά τους Γάλ- 
λους, χρώμα χίτρινον άναχατωμίνον με πράσινον, και 
παρομοίαζα» με τήν κάπρον του πτηνού χατά τι * ως 
φαίνεται χάνεις Γάλλο? θέλει το μετάφρασε» έζηγού* 
μένος με Ύουρχορ χατά λεξιν , xat ουτος παραξενευ
τε ίς  διεδωχε την παροιμίαν Κάζ βοκχ ρεγχί * επ ί των 
μη οντων) η αχρείων χρωμάτων λεγάμενη», ίδ ί καί
χρχΓμ α .

ΧΗΝΟΒΟΣΚΟΎΣ, ο βόσκω» τάς χήνας*
ΧθΓ”ΡθΣ^ ζωον τετράππν γνωστόν, χαί ήμερον* το 

θηλυκόν του υς , χαί κοινώς Σχροφα, από τον Βλαχι- 
ταλιχου *

*Η Σερβία στέλλα πολλούς χοίρους εις την άντιχρύ 
αυτής Γερμανίαν, χαί ευδοκιμεί εις αυτά το έμπορον* 
η λοιπή Τουρχία δεν ή μπορεί να το χάμρ , διότι όντας 
βδελυχτον το ζωον τούτο εις τούς Μουσουλμάνους, χαί 
εμποδισμένο» από τό Κοράνι τό να φάγευν το κρέας 
του , SiV ανέχονται νά εύρίσχεται εις τάς πόλεις, χαι 
χωράς τής χατοιχίας των * ολίγα είναι τα Χριστιανικά 
χωρία , e/ς τα όποια εύρίσχονται χοίροι y χαθως χαί 
εις τά νησία τη Αρχιπελάγπς, wore ?α εμβουν
εις τό εμπόριον χρησιμεύπ» προς μόνη» τροφήν των τρε- 
φόντων αυτούς.

Τα Χριστούγεννα με συνηθισμένο» φόρο» 1τρός τούς 
χρατπντας λαμβάνουν την άδειαν οι Χριστιανοί εις τάς 
πόλεις, xat αυτήν την Βασιλεύουσαν νά εμβάσνν χο ί
ρους έως τής Αποχρίω, χαί εξοδεύονται πολλοί *

’Από τό» χοίρον λαμβάνει τό εμπόριον τά ακό
λουθα ·

ά* Τό
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ά· To δερμα, χρήσιμον δ/α πάτας υποδημάτων, *«/ 
άλλα , βτωτοοι̂ ο.αοΐ’ο»' ·

0 . T»V τρ ίχα , διά β·αρ4>9ρ* ( σκούπας) τβ»κ ροο- 
£<wy, xai άλλων ενδυμάτων,' δ/a πλύσιμο» των μετάλ
λων παρά των χρυσοχοων, xai hi άλλα πολλά , « ς  
το,ΤΡί'Χ Α .

>Λ Toy παστόν, «το/ το μεταξύ του δέρματος, χβι' 
τοο χρίατος χονδρόν, ate# στερεόν άλειμμα, το' όποιον 
άλατισμένον φνλάττεται, xai μεταχειρίζεται εις τά  
μαχειρεΐα, χαι εις μερικάς τέχνας της Ευρώπης* aVo 
aoroV κ»ρ/α δβ'ρ γίνονται, χαι όταν διά κακίαν των 
χειρ οποίων voSev&cov με το άναχάτωμάτου τά άλειμμα· 
τοκγ,ριa , χαταντουν αχρεία, χαι λύουν·

δ*. Τλ Χοιρομηρια, τά όποια ταριχευμενα, χαι με 
ολίγον νιτρον, τρώγονται ωμά, χαι μαγειρευμενα εις 
των πλχσίων τάς τράπεζας * τα καλύτερα της Τνρκίας 
γίνονται εις την Οεσσαλονίχην ·

ε· Οι 'Αλλάντες, σαντζούχια, η λοχάνιχα · *1δ* ’ΑΛ· 
AA'S.

Ό αγριόχοιρος είναι μεγαλύτερος, μ ε  χρεας νοστιμω- 
τερον, χαι επειδή ομοιάζει με τον ήμερον, χρησιμεύει 
χαι εις. τά ίδια·

ΧΟΙΡΟΜΗΡΙΑ. Ίδε ^ΑνωτέρωJ  
ΧΟΡΔΗ', το φλοΓ εν τερον των ζωων, άπό τού ό· 

ποιου ελαβον την ονομασίαν ταύτην χαι τά εργασμενα 
έντερα των προβάτων, ξηραιρόμενα, διασχιζόμενα εις 
λεπτά νήματα, xai συγχλω$όμενα·

At χορδαι αυτοί χρησιμεύουν κυρίως εις τά  Μ*ο*/χα 
όργανα, λύραν, κιθάραν, χαι τά διάφορα αυτών είδη, 
χατά την νεωτεραν Μυσιχύν, Κατά τό χρώμα βάφονται 
χόχχιναι, χαι χυαναί * κυρίως όμως at πολλοί πωλχν·  ̂
ται με τό ίδιον των εντέρων κιτρινωπόν χρώμα, χατά 
δε τ ό'Χλωσιμον, ήτοι ^ονδρότητα γίνοιται άπό εν^έως 
So νήματα συγχλωσμενα, καί διαχρίνονται άπό ίσους 
αριθμούς επιγράφομε νους εις τούς φιάελλους των πω- 
λύσεων·

Ά-
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χ ό.
'Από τάς -^ιλάς at χαλητεραι κατασκευάζονται εις 

την 'Ρώμην, χαί at μεν δ/α τάς λύρας , χαι κιθάρας 
συντίθενται από 6ό χυχλίόιά « ;  toV φάχελλον* at μ 
όιά τας μεγαλητερας λύρας ( Violoni} από 3ο χυχλί· 
δ/*, ολα συμπεριτυλισσόμενα εις 8 χόχλους*

Εις το Αούγοουνον της Γαλλίας "γίνεται πολύ πλή
θος, άλλί όχέ της αυτής τελειότατος με τας 'Ρωμαϊχάς, 

Χονΰραι χόρΰαϊ κλώθονται χαί εις την Τovpxtavy 
χρήσιμοι εις πολλά έργα, χαί εργαλεία των τεχνιτών 9 
ας ροδάνια , τοζάρια δ/α τούς μικρούς τόρνους, xai 
α λ λ ά *

Καλό λήγεται α χορόή εις όλος τας ρηθείσας μετά- 
χαρίσεις, όταν f ναι καλά κλωσμένη, ε\ημίνη, ϊhot ερ* 
γασμενη, χαί βαστάζγ εις το τ  άννα μα *

Ε/ς̂  ημάς φέρονται απο την Γερμανίαν, χαί πωλόύν 
rat με το όχτάηυλον κομμάτι, at δ»λαδ ό ·

ΧΟ'ΡΤΑ, φοτα οο·« /μ» εχοντα ξυλινον κορμόν ξεραί
νονται rev χειμώνα, » χακ ζωντα , ας εις τά θερμά 
κλίματα τρώγονται ολόκληρα·

*Αγρ ι α  όνομάζομεν όσα παρά της φύσεως βλαστά· 
vHVf χωρίς γεωργιχην βοήθειαν·

°Η μ ε ρ α , όσα καλλιεργούνται παρά των Γεωργων  ̂
χαί χηπωραν δ/α φαγί, βαφάς, ιατρικά , χαί άλλας 
μεταχειρίσεις των άνθρωπων'  οι ιατροί τά ονομάζουν 
βότανα} χ«/ txV ^βρι τούτων φυσιολογίαν *

"Ο λα  χατα twV άπόόειξιν τού σοφού Λ twain 9 καθώς 
χαί τά όόνόρ« ,  « χ«* άρσενιχά, η θηλυκά, η ερμαφρόόι* 
τα , χαί d/ά τούτο χάμυν σπόρον, χα/ «Vo αυτόν βλα- 
στάνουν τά ίόια ,

’Ο λίγα είναι τά μέρη της επιφάνειας της γης ,  χαι 
αν εξαιρεσωμεν τάς αμμπς της Αραβίας, χα/' ’Αφρ/χχς 
χα< τοί/ζ χιονοσχεπάστους τόπους των κορυφών των υ· 
ψηλότατων Βουνών  ̂ χαί αχρα των χατε\υγμενών Ζω· 
νων, δλχ σχεόόν είναι σκεπασμένη από χόρτα πο ικ ίλα , 
χαί πολυειόη , «<ττι οι άχϋυξαστότεροι περιηγηταί χαί 
οι επιμελέστεροι Βοτανικοί έχουν άχόμη πολλά νά ά·

να·
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ΜΧαλϋ- ν̂Ρ f και εις τά τεσσαρα τής σφαίρας μας μέρη.
Οι “Ελληνες ελεγον Λάχανα, οσα τρώγονται αϊτό τπς 

ανθρώπους , Καί μάλιστα τά ήμερα j και Βότανα y οσα 
hoi βαφάς , αραιότητα των κόπων , καί χρήσιν της ’Iά
τριχης μετεχειρίζοντο, και τροφήν των ζωων ·

XOrTONj και κοινότερον χορτάρι, λεγομεν τόσυνα· 
ζόμενον ίο &ερός, ξηραινόμενϋν, χαι σωρευόμενον εις 
θημωνιάς, h i  ρά &ρε\ωμεν τά ήμερα ζωα τον χει
μώνα .

Χόρτο ν  Κ α π ν ό ν ,  τό οποίον ωνομάσαμεν εις την 
σειράν του Βιβλίου τούτα σνν&ετως Καπνόχορτόν , e l vat 
τό Τουρκιστί Δοχάν, « Τούτονvt άμφότερα σημαίνοντα 
απλώς καπνόν *

X άρ τον  Κί τ ρ ι ν ο ν ,  και κατά συν&εσιν Κίτρινο- 
χόρτον τό παρά των Γάλλων Herbe jaune, και Gaude f 
χρήσιμόν δ ί αυτό τό χίτρινον χρώμα εις τους βαφείς · 

Γίνεται εις όλην την Γαλλίαν σχεδόν ήμερον σπειρό- 
μενον y τό οποίον είναι και καλύτερον ότι δε και ά
γριον* τό θ/ρίσμάτου τό κάμνουν τον ΙΛ άρτιον, και 
τον "Σεπτέμβριον* όταν γναι ξηρόν, και λεπτόν είναι 
ποιότητας καλήτερας ·

Χόρ το ν  βυ^ρσ οδ ε 4>ι *°ν,  με̂  τό οποίον εργά^αν 
τά Μαροχίνια, ήτοι Σαχτιάνια εις ελλέι\ιν ταΣομακα.

Χόρτον  τής  Βεγκάλης^ όχαυλόςτα είναι χονδρός 
εν δάκτυλον. καί εις την κορυφήν χάμνει άν&ος, ως π ίλον, 
το οποίον νηνοντες υφαίνουν εις τ ας I νοιας, και είναι 
ύαλιστερόν, άλλ* άβάσταχτον* αυτά είναι τά Μαλδεχια, 

Χόρτον  Μ ε τ α ξ ω δ ε ς  (Herbe de Soye) εις την 
Βιργινίαν τής Βορείου Αμερικής ονομάζουν ούτως ίΐδος 
άγριου Καννάβεως γινόμενόν χωρίς καλλιεργίας *

Νή&εται πολλά καλύτερα από τό καννάβι, χαι λ ι
νάριι καί εχεί στιλπνότητα* οι αυτόχ$ονες Άμε^ικοί 
ϊξεοραν να κάμψ  μόνον σχοινιά , οί αποικοΖντες όμως 
Αγγλοι τώρα υφαίνουν εξαίρετα πανί a ·

Είναι κα ί άλλα τοίαυτα χόρτα, χα&ως εκείνο τής 
Μεσημβρινής *Αμερικής, τυ όποιου τά σπα&ωδη φύλλα

χο·
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X A.
μερών εκείνων * το νωπόν χαβιάρι s i vat λευκόν did τάς 
γαλακτώδεις i t  ας , με τάς οποίας είναι συνδεδεμενα τα 
σττυρία τη* το εμπόρων γίνεται εις αλατισμένο? ή εις 
σπυρωτόν, καί τητο είναι το εξ αιρετόν * λέγεται άνα- 
λυμενον, χαι δεν διαρχει h a  μαχρυνής τάπας

Εις το Ααττραχάνι, πάλιν εις τάς οχθας τα Βόλγα, 
γίνεται τό περισσότερον * βάλλεται εις μεγάλα βαρυλ- 
λ ια  από πεύκινος δογας , χαι πωλείται h d  πολλά μέ
ρη y εξερχόμενον h d  της Μαιωτιδος εις τόνΕυζεινον Ros
tov y χαι ha  τα Άρχαγγελ a y εις την Α ευχήν y χαι h d  
της Ώετραπολεως εις την Βαλτικήν τάς θαλάσσας · 

Καλάν είναι το μανρον, σπυρωτόν, χωρίς λευκότη
τας y τα th*a έτας, χαι με μετριον^άλας.^

Χ α β ι ά ρ ι  Κά χ χ ι ν ο ν ,  από άλλο είδος ποταπον 
ό\αρία του Βόλγα y  άνοστον, καί h d  τόν ποταπόν ό
χλον χρήσιμον.

ΧΑΛΒΑ'ΝΗ, χόμμι. *ψό ΓΑ'ΛΒΑΝΟΝ. 
ΧΑΛΙΝΟ'Σ,̂  το χαλινάρι, g -ε το οποίον χραταν, καί 

όδηγπν χατά θ ίλησίν των τας ιππας οι έφιπποι με σ ι - 
δηρον εμβ αίνον εις τό στομάτων, χαί χατά τα το διαφέ
ρει από τόν Κιμόν ( το' καπίστρι ) * όλα αυτά κατα
σκευάζονται εις τήνΎαρχίανy  καί μάλιστα εις τήν Κων- 
σταντινάπολιν, χατά την θίλησιν καί χρήσιν των *0- 
θωμανών * οι Ευρωπαϊκοί διαφερπν, χαθως καί ό λοι
πός των ίππων στολισμός ·

ΧΑ'ΛΚΑΝΘΟΣ, χαί Κ α λ κ ά ν θ η ,  χαί  Χ α λ κ ι τ ι ς  
χατά τόν Ίπποχράτηρ, ή Καρά Βάγιά 9 ήτοι μαύρη βα- 
φή, Τουρκιστί* εύρι σκέτοι είς^τά μεταλλεία τη ^αλ- 
χου , χαί καθαρίζεται πλυνομενη με τόν ίδιον τροπον, 
καθώς ή στυ\ ις , και το νίτρον πολλάκις με τήν κο
νίαν ( θερμοστάχτην ) ·

Τινεται εις τήν Κύπρον, Ουγχαρίαν, Γερμανίαν, Ιτα 
λ ία ν , χαί ’Αγγλίαν, χαί ολαι είναι όμοιοι χατά τήν 
ενεργειαν, άλλα διαφορετικοί χατά τό χρώμα.

Τής Γερμανίας είναι λευκή τιτανωμενη, χαί βαλμένη 
επειτα εις τό νερόν, χαί κατασταλαχθεισαι γίνετάι ά

λα-
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X A*
λατοειδης εις κομμάτι* άπδ ιδ  έως 2ο όχάδας, καθώς 
φέρεται άπδ τδ Γοσλαρον εις τδν Σαξωνι'αν* πρδ του 
όμως νά καγ , ητοι τιτανωθρ είναι χοχχινωπη, και δια
φανής ·

Τής Πισης (P isa) εις τδν Ιταλίαν είναι πρασινωπό, 
χαι μικρά κομμάτια* τής'Αγγλίας 'έχει πράσινον άνοικ- 
τδν χρώμα* της Κυπρου, χαιΧ Ουγχαρέας el ναι άρανό- 
χροος, εις κομμάτια, χα/ Ιταλίας πράσινη βαθε ία .

Χρησιμεύει η Χαλχανθος εις πολλάς τίχνας , χαι πρδ 
των άλλων εις τδ» Βαπτιχδν , οπού είναι άφευχτως α
ναγκαία· Εις ταυτη», χαι τδν χηχέδα χρεώστου μεν τδ» 
χάριν τη μελανός, μ* τδ όποιον γράφομε» τάς ιδέας μας,  
χαι τάς χοινοποιάμεν μέ χαρά»μας εις τάς ομογενείς· 
Ϊ&ΜΕΛΑ'ΝΗ.

ΧΑΛΚΤΤΙΣ χατ άλλους ονομάζεται πέτρα χοχχινω- 
πδ ευρισκόμενέ εις τά μεταλλεία τελειοποιημένα έχ φυ- 
σεως* Χαλχανθος δε τά λο ιπά , ως τά ρηθέντα, τά ό
ποια όλα είναι τεχνητά, χαθως τδ νίτρο» , καί τά ό
μοια, άπδ πυρίτας λ ίθους, η λιθόχωμα ευρισκόμενον 
εις τά μεταλλεία τη χαλκά·

’Απδ τδν Χαλχανθον της *Ρώμης γίνομενην άπδ πυ
ρίτη» βαλλόμενον εις τδν αέρα, τιτανάμενον , καί μετα
βαλλόμενον εις τέτανον πρασινωπήν, βαλλόμενο» έπει
τα είς τδ νερδν, καί χρνσταλλουμενον μέ τδ βράσιμο» t  
συνθέτεται η λεγομένη Σ υ μ π α θ η τ ι κ ό  Κόν/ς,  θαυ
μάσια εις τδ νά σταματίσγ τδ α ί μα ,  καί νά ίατρευσγ 
τάς πληγάς .

*Η Κωνσταντινούπολή, διά τά βαφεία, καί άλλας 
χρείας, λαμβάνει άπδ τδν Κύπρον, καί ' Ενετέ αν την 
Χάλκανθόν εις βαρυλλια, καί πωλείται με τδ καν
τάρι .

ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ'Α ΑΓΘΟΣ , ΪΙετράδιον παρομοιάζον πο- 
au μ% τ μ  Αγα&Μ) καί i t ?  ex es  *

ΧΑΛΚΟ'Σ, τδ χάλκωμα, σχληρδν, ζηρδν, βαρύ, καί 
πολύ σφυρήλατο» * εύρίσχεται εις τά ίδια τη μεταλλεία ,  
καθώς καί τά λοιπά μέταλλα, εις κόνιν, η πέτρας, 

Tom. II. 2i at
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at όττοιαι πλυνόμεναι πρώτον διά να χαθαρισθύν από 
τα χώματα , λύοντοιι είς τα χώνει a  , καί συναζόμενος ο 
χαλκός χύνεται εις προπλάσματα τετράγωνα, καί γ ί 
νεται πλάκες χονδραί ι εως z δαχτυλας,

*Οταν πωληται μετά τό πρώτον άνάλνμα , χαί μό
νον ,  λεγεται Χαλχό  ς Κ ο ι ν ό ς * όταν δε χα&αρισθη 
από τα χονδρότερα μέρη τα αναλυόμενος πολλάκις, ονο
μάζεται χατά τας Ευρωπαίας 'Ρόδ ι ο ν ,  ( Τριανταφυλ- 
λαχι δηλαδη ) Rosette, χαι είναι ό ζα&αρωτερος · 

Ώαρ&ενος χατ εχείνας, χαι 'Α ρ σ ε ν ι κ ό ς  χα- 
τα τύς  εδιχας μας Χαλχοποιας (  βαχιρτζηδες )  ονομάζε
ται , όσος εύρίσχεταί χαλαρός εις τα μεταλλεία , χαι> ία ν  εχει χρείαν απο  ̂ χαμινον, χαι φωτιάν* οσα a y - 
γ ε ία , μάλιστα τσγανια j χατασχευάζονται από αυτόν 
δεν πίκριζαν τό μαγείρεύμα.

Φυσιχον χρώμα τα χαλχου είναι το χοχχινωπον, το 
δε χίτρινον γίνεται από την Καλαμίναν, με την όποιαν 
ανακατώνεται, χαι λεγεται 'Ορείχαλκος * Ιδέ ΟΡΕΙ 
ΧΑΛΚΟΣ .

Μεταλλεία χαλκού εχαν και τα τεσσαρα μίρη της 
γης μας* Εις την Ασίαν η Ιαπωνία μεταλλαρ γει τον 
καλύτερον εις μικρά κομμάτια από 65 περίπου δραχ- 
μ ά ς , και είναι καθαρωτατο; ,  άλλ’ εύθραυστος, vy σχε
δόν δεν σφυρηλατείται, διά τατο καί πολλά ολίγον, η 
παντελώς δεν φεραν εις την Ευρώπην, άφ ου τον εδοκί- 
μασαν τω ι?ο3, καί εύρεθνί άχρηστος είς την Γαλλίαν, 

'Η μεταλλοφόρος Ilepa , καί μάλιστα ή Επαρχία της 
At μνας , εχουσι τα πλασιωτερα μεταλλεία της Αμερι
κής καί είς χαλκόν, καί ό φερόμενος παρά των Ισ π α 
νών εις την Ευρώπην είναι εις κομμάτια 6ο οκάδων, α
καθάριστος όμως, καί από τό πρώτον χώνει ον * άφ ού 
δε χαθαρισθρ με δεύτερον, καί τρίτον χω νεύμα, γίνε
ται ό καλύτερος τα χάσμα , καί τό βάρος του πλησιάζει 
είς τό τα χρυσά* διά τατο οι χαλκοποιοί δεν τον μετα
χειρίζονται δι αγγεία πωλύμενα με τό κομμάτι, επει
δή πηγαίνει πολύς *

Ή
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*H Ευρώπη εχει εις πολλά μερμ* τήν Νορχηγίαν, την 
Ουγκαρίαν, πολλά μέρη της Γερμανίας, καί της Ιτα 
λ ίας ,  καί Γαλλίας, άλλοι περισσότερον §ίς την Σουη- 
χ ίαν, ο οποίος και προτιμάται ως καλητερος, χολ πλέον 
ευκολοόάλευτος* το χαλαρόν (Rosette) της Σχηχίας εις 
μεγάλα, καί στρογγυλά κομμάτια χρησιμεύει εις τά 
άργυρόκοπεια όιά το μ ίγμα  εις τά χρυσά, και αργυ
ρά νομίσματα* της όό Νοραηγιας ως αχληροτερον, καί 
φνΰράτερον χρησιμεύει εις το χυσιμον των κανονιών, καί 
άλλων τοιάτων πυροβόλων όπλων.

'Από τχς χαλκούς της Ευρώπης καλύτεροι είναι της 
Σαηκίας, και Ούγχαρίας, κατώτεροι της ’Ιταλίας, χάί 
Λοραίνης , και μεσαίοι οι λ ο ιπ ο ί.

Εις τούς μεσαίους συναριθμείται καί ό χαλκός της 
Περσίας, και εις τάς χαλητερυς όσος μεταλλνργείται εις 
την ’Επαρχίαν τά Πόντου της ΙΛικράς 'Ασίας, από ?όν 
οποίον άναπληρούνται όλαι α ί χρείαι της ’Οθωμανικής 
Ε’πικρατείας, καί πολλάχις πωλείται, και στελλεται 
0ιά την Ευρώπην. Τό μεταλλείον τάτο είναι πλνσιωτα- 
τον * όιότι με ολην την καλήν εχόάλευσιν των μεταλλυρ- 
γων , εχόίόει μεγάλην ποσότητα * είναι πωλημενον από 
την Βασιλείαν όιά 15ο χιλιάόας γρόσσια ετήσιον φο- 
ρ ον, και ο Παχτωτής εχει τό μονοπωλεί ον αυτού του 
μέταλλα , χωρίς πλέον νά άναχατωνηται ή Διοίκησις, 
καί με ολην την κακήν οικονομίαν αυτός χερόίζει.

Τής ’Αφρικής ό χαλκός είναι εις κομμάτια από 3 
όκάόας συνόεόεμενα άνά όυω, καθώς τά όιπλα βόλια 
των κανονιών.

Η Κόπρος οτι είχε μεταλλεία χαλκά άποόεικνυεται 
απο την ευρισκομενην εκεί Χαλχανθορ, απο την ιστο
ρίαν , καί από τό ίόιόντης όνομα φυλαττόμενον εις την 
Ε'λλάόα, όπν Κυπρί, τό χάλκινον, ή όρειχάλκινον κω- 
όωνιον όνομάζυσιν.

Εφημίσθη ό χαλκός τής Κόρινθου μεταξύ των ’Ρω
μαίων f όιόη κυριευσας αυτήν ό Μ όμμιος στρατηγός αυ
τών κατά τό 146 προ X. Γ. καί πυρπολήσας, ερρευσαν

από
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από την β ίαν τού πνρός τά πολλά μέταλλά της, χαί 
συμμιγείς ό χαλκός με τον χρνσόρ , καί άργυρον εις 
σώμα , εγινεν αξιόλογος hoi χατασκενήν ανδριάντων 9 ώ
στε νι τοιαύτη σύμμικτος ύλη ετιμάτο περισσότερον από 
τάλλα μέταλλα. Ίδε ’ΗΛΕΚΤΡΟΝ .

Ο/ Χυμικοί άγαπωντες τα λαμπρά ονόματα , έντονο* 
μάζαν ’Αφροδ ί τχν  τον χαλκόν χωρίς καμμίαν σχ ίσ ιν  
τύ μέταλλα τύτου με εκείνον τον πλανήτην * εκτός αν* 
τινας "Ελλην θέληση τά τούς διχαιολογίσρ με το, οτι 
Κύπρια μ 'Αφροδίτη.

*Επομενως Κρόκος  ’Αφροδ ί τ η ς ,  φύλλα χάλκινα 
τριμμένα με άλας χρημνισμενον εις χόνιν, χωνεμμενον, 
και ρινισμετον ·

Π ν ε ύμα  'Αφροδ ί  της 9 Χυμιχη και αυτή κατασκευή 
με χαλκόν , διαλυτιχη των κακοχνμιων,

Χ α λ κ ό ς  Κ α ν  μ ε ν ο ς ^  η Τ ίτανος Χαλκού. ( Aes 
Ustum) χαλκός κομμένος εις μικράς πλάκας 9 σωρευμενος 
εις το χωνείον με ολίγον τεάφι, καί άλας θαλάσσιον , 
καί κανμένος εις μεγάλη φωτίαν ανθράκων 9 εως νά 
χαη όλον τό τεάφι, καί νά εχγ χρώμα σίδηρον εξω* 
Θ(ρ ,  κοκκινωπόν εσωθεν, χαί τριβά μένα προς άλληλα 
δύω κομμάτια νά κοκκίνισαν, ως κιννάβαρι* χρησιμεύει 
εις την Ιατρικήν, χαί περισσότερον εις την Χειραργίαν, 
δ/« νά φάγη τά περιττά χρ/ατα· Εις την "Ολλανδόν 
γίνεται τό καλύτερον·

I ο ς Χ α λ χ α  ( Verdet, η Vcrt-gris ) Τζιγχερί, Tag- 
χ ισ τ ί, καί Σ κ ω λ η κ ί α 9 "Ελληνικωτερον, ο κατά τό Ο
νομα ’Ιος ( σκωρία ) τ« χαλκά · Τι νέτοι δε με πέταλα 
χαλκού λεπτότατα , χα/' υποστάθμην σταφίδων ανακα
τωμένη με καλόν  ̂ κρασ ί, βαλμένα όμού είς πηλίνην 
χύτραν κατά σειράν επανωτά, »τοι σταφίδας, πεταλον 
εν9 χαί επομένως αλλεπάλληλα , επειτα βάλλοντες τάς 
χύτρας εις υπόγειον σύναζαν καθ' ημέραν τον επιπλέον* 
τα ιόν των χάλκινων πετάλων, χβι ι/$ κομμάτια , » 
xoW πηγμενον πωλείται ·

Δ/λ ?α δοχιμασθρ αν }ναι καλός ό ιός τού χαλκού
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γιμιζχρ ποτήρι pep op xa&apov, χαι ρίτττοντες μ ίο α  χά
η? Λ7Γ0 αυτόνy παρατηρούν y xat el μεν ΰιαοτχορπισ&ρ, 
χαι βαφρ το Vspov y ehat χαλάς τη Μορτπβλλ/Ιρ»9 el Ba 
xaSiaft χάτω , ας τρυγ/ay είναι άλλων μερapy χαι 
χατωτερος,

Διά τάς χρείας της ήΤπρxiety §1ς την Βαπτικήν y Ζω
γραφικήν , χαι άλλος τεχνας , λαμβάνει top Ιάρ τη χαλ
κού άττο την 'Ενετ/αρ , καί 'Ολλάρΰαν §1ς βαρυλλια , 
χαι πωλείται με το χορτάρι·

Ο/ Βοτοριχοι ονομάζουν top χαλκά , ft πράσινον Χν- 
στεως y επείάη πωλείται εις τάς χνστας ( φούσκας ) > 
πρασίνην βαφην της 'Ράμνον, χαι αυτή κυρίως ημπο- 
ρει νά ονομασ&ρ Σ χ ω λ η χ ι  a* eipai οε ο σπορος της 
Β'άμνου κοπανισμένος εις όλμον ( yovV ) it με μικράρ 
χάχχιpop σπάρον ανακατωμένο? με στυ-^tv, χαι βαλμ ί- 
pop %1ς χάσην χοιρινήν ha  νά σαπίσπν ·

’Αμφάτεραι αυτού α ΐ βαφαι χρησιμεάπν eΙς τάς Ζλ* 
χράφις ha  το πράσινον χρώμα·

ΧΑΛΚΟ'ΣΥΡΜΑ, το όρειχάλχινον σάρμα. ΊΒί ΣΤ'Ρ- 
ΜΑ, όππ φαίνεται y χαι το χρυσωμενορ, ήτοι χίβάηλον 
(  κάλπικο ν ) χρυσάφι, χαι χρνσοσνρμα ·

ΧΑΛΚΟ ΧΡΤΣΟΣ, Ύομβάχι, μ ίγμα  χαλκού y χαι 
χρυσπ μ ϊ  χρώμα χρυσά στιλπνάμενον χαλά , χαι χχτα- 
&χεναζάμενον $1ς διάφορα φράγματα, ως πυξίάας, **- 
ροστάτας, χαι ά λ λα· "Οχ αρ ο χρ νότος e l ναι χατωτερος 
άπο τά 12 κεράτια y ονομάζεται Χαλχοχρυαος y Cuivre 
tenant d’ or, elore e l vat Ύομβάχι,

Οι χάτοιχοι τη Σιάμου, Βασίλειον της εχεί&εν τον 
Γάγγοο Ίνΰιχΐίς Χερσόνήσπ, προτιμάν top χαλχάχρυσον 
άπο τον χα&αράρ χρυσόν, χαι χατά την γνώμην τον 
Α'ββά Χοιοί'η (Choisy) αντο είναι το νϋ λ β χ τ pop τη 
Σ ο λο μων το ς  ·

Χαλχο ς  Ύ ι ρ τβνάχης  y ο εξαιρετωτερος της Οίκου- 
μ§νης\ βνρισχάμενος εις τηρ Σ/ρορ άπο thov μεταλλεϊον 
τη το7ΓΗ, χαι εμποδισμένος νά εχχθμισ§γ ε^ω τη Βα
σιλεία W  νά φερ&ρ s/l> Εορωττην · Οι εκεί παρα-
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πλίοντες ’Ολλανδοί ευρίσχοντες τον τρόπον να τον α
πό χτίσουν , τον φυλάττουν xai εμπορεύονται με τάς 
Χρείας y ( οπού ζητε ίτε πολύ αυτός ό χαλκός ) «λ- 
λάζοντες των με τας χαλντόρας πραγματείας τ&ν If- 
ί ιων·

Πολλοί δόξαζαν οτι με αυτόν κατασκευάζεται τό εί- 
ρημενον Τομβάχι ·

ΧΑΛΚΟΠΟΙΙ 'Α ονομάζεται r τέχνη των κατασχευα- 
ζόντων τά χάλκινα αγγεία  , xai Χ α λ χ ο π ο ι ό  ς ό τε· 
χνίτης·

ΧΑΛΚΕΥΤΙΚΗ' δό, καί ΧΑΛΚΕΤ'Χ, η Βαραυσνρ^ 
γ /oty xai ό Βάναυσος τ» σίδηρου, χα$ως εις τά  περί 
rara είπομεν , διότι «  *Αρχαίοι άργά εγνωρισαν τον σ ί- 
δκρον, *«/ μετεχειρίζοντο χάλκινα όργανα, χλι αλλα 
πράγματα αντί σιδηράν·

*Η Χ α λ χ ο π ο ι ί α  ευδοκιμεί εις την Χωνστανηνάπο- 
λιν περισσότερον από τάλλα μέρη της Tapx/ας, διότι 
xai ή τρυφή είναι περισσότερα εις αυτήν την Βασίλευα· 
σα ν , καί ζητεί πολλά άγγεία χάλκινα εις την μετά- 
χείρισιν ’ και εδω μόνον μεταχειρίζονται τον τόρνον διά 
σ τ ιλ  βω μ α , καί τελειοποικσίν των .

ΪΙολλοί ενασχολανται εις την τέχνην ταυ την Χριστια
νοί , xai Tap not ολοι Τρ απεζουντιοι 7 καί πλησιόχωροι 
των μεταλλείων τα χαλκά , xai γίνεται μεγα εμπόριον

ΤΛ0ΤΛ 0/ 0Λ0Ρ TST0 Τ© ΒΛ<Γ/λ$/0ί> . Ολ# T(t ayy f l »
ταυτα πωλανται αγανωτα εις το χρώμα τα χαλκα δια 
νά φαίνωνται τά χαινάρια· Χυνίστχται δε εις λέβητας 
(  καζάνια) μικρά ς xai μεγάλας με σκεπάσματα , xai 
χωρίς y εις τρυβλία ( σαχάνια ) xai αυτά ομοίως ,  δί· 
σκας διαφόρας, και πολλά μεγάλους στρογγυλούς διά 
τραπέζια των Τ αρχών, τηγάνια y προχόας, ( ίμβρ ί κια ) 
χα/' λεκάνας* ύδρείας, »rw σίκλους, W  τα **ρ̂  τ<?χ 
πηγαδίων, xai δεξαμενών, χακκάβια, κρατήρας, ( τασ -  
σ ι α )  διά ποτά , xai τά  λατρά * σύνθετα τρυβλία ( cr#- 
φί'ρ τά σ σ ια ) δ/ά τκς οδοιπόρος, λεχάνας μεγάλας διά 
πλυσιμόν ποδορίων, χα/ άλλα 5Γ0λλ« χαλ0δ»λ«νμ#ν«

μ#-
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μετά την σφυρίιλασίαν μ* τάν τόρνον* πωλάνται άε καί 
άτόρνευτα, καί ευθυνωτερα.

Χρησιμευει ά χαλιάς χαί εις άλλα ερ^α, χαί όα^τα- 
νάται πολύς εις τα καράβια τά Βασιλικά Στάλα, κατά 
την ρέαν τελειοποιησιν της Ν αυτικής, νά αχ σπάζουν ο- 
λον το εις τήν θάλασσαν μέρος με1 πλάκας χαλκού , 
και εις τήν κατασκευήν τα όρειχάλκα άιά τα χανάνια, 
χα\ άλλα πολλά σχεόη· ΊΜ ΟΡΕΊΧΑΛΚΟΣ.

Χαλκός  ΤΙαλα ι ά ς ,  τά παλαιά χάλκινα αγγεία  , 
καυμενα, η αλλέως μαλασμένα* πωλείται ο τοιουτος 
χαλκός καί εις τον τόπον προς τας χαλχοποιάς , οί ο- 
ποιοι τον ανάλυαν, τον χάθαρίζαν, χαί τον ανανέωναν* 
στελλεται he χαί εις τήν Ευρώπην μερικός όιά νά ευρρ 
χαλητέραν τιμάν ·

ΤΙροτιμάται όιά χαλάς, ος τις όεν έχει σιΰνράς λαβάς, 
» χαρφ/α, χαί άλλα ετερογενή · Κατά τήν όόζαν ενός 
χατασχευαστου Κανονιών^ ο παλαιός χαλκάς συμφέρει 
χαλά τέρα άπο τον χαινουριον εις τάν συνθεσιν του ορει
χάλκου ·

Τλ χάλκινα αγγεία μάς λέγαν οί Φυσικοί οτι καί 
χάνω μένα με χασσ έτερον πολύ βλάπτουν τά μ  αχεί ρεύ
ματα., χαί άπόάέόαν πολλήν ή ολίγη ν ποσότητα έά χάλ
κινου , ο οποίος είναι φαρμακερός, καί το άποίεικνυει 
με τά βρεζιμον αυτών ( άς γναι χαί νεωστί γ  αν ωμέ να ) 
ε'πειόή αφημένα εις τάν τόπον τά μετάχειριζόμεθα Ζιά 
τά μαγειρεία, εάν η πτωχία όέν άναγκάσγ τινά νά 
μαγείρευαρ εις πήλινα·

ΧΑ'ΑΤ'Ϊ*, τά τσελίκι9 Ίτ, Acciajo, Γαλ. Acier, ε’ιάος 
σιδηρά καθαρισμένα εις την κάμινον, καί αποτελώ με να 
καθαρωτέρα, λευκότερα, χαί στερεωτέρα , ήτοι με βό
ρια λεπτότερα εις την φυσικήντα συνθεσιν ·

Ο X α λ υ 4  » άφ ου βαφγ καθώς πρέπει , είναι τά 
στερεωτερον, καί σκληρότερον άπά τά λοιπά μέταλλα,  
και όλα τά θαμάζει κόπτωντας, πριονίζωντας, μυών
τας, ή ρινέζωντάς τα ·

Βαφην τά χάλυβος όι ομάζομεν το έμβάπτισμα , ήτοι
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βύθ ισμά  τα εις pep όν κρύον, άφ χ χοχχιρισθγ καλά εις 
την κάμινον, αλλ» το να περιχρισθγ μ ι  μ ίγμα  ρινισ
μάτων , χίρατος, χ̂α/ τριμμένης^ υίλόυ γινόμενον ιλύς 
( λ άσπη ) με το eXcuoPy η πρώτη ha  τά χοπτερά ερ
γαλεία , χαί ή όευτερα όιά τα πυροβολικά.

Τρ/τ» δβ' £αρ» των ίλχτχρίωρ γινόμενη χτως * άφ ου 
βαφη ο χοχχινισμενος χάλυ-j, e/ς το χρυον νερόν, βττο>- 
γ ίζ ε τα ι, xat πνρουμενος ολίγον αλείφεται με eXatopy 
χαι πάλαν πυρά μένος επαναλείφεται $ως τα άπαλυνθρ 
μέτριας , *«/ χα pvat ελαστικός, χρήσιμος εις πολλάς 
ρηχανάς ·

Ε/< την Ευρώπην μεταχειρίζονται και άλλα σφίγκη- 
χά €ifo εις τάς βαφάς των χαλυβών , χτο/ άρσενίχιον 
ύ\ωμίνον υδράργυρον, όρπίνον, άντιμόναχον. Χρε/άζί- 
το ι όμως νά εχγ μεγάλην προσοχήν ο χαλκεύς δ/α νά 
εκβάλλρ το βαφησομενον $ργάλείον εις τον πρέποντα 
καιρόν από την κάμινόν.

'Από την είρημενην τ» χάλυβας κατασκευήν καταλαμ
βάνομε? , οτι οττχ μεταλλχργέιται σιόηρος« ίχ « η μπορεί 
xa χαι χαλυ-±, xcw or/ χτος φυσικά αχολχθει ε- 
χείνχ την ποιότητα , όταν ηναι οι αυτοί καθαρισμοί.

Ή Τ»ρχία φερει top άναγχάιον χάλυβα από τήνΓερ* 
μανίαν όιά τ» Τριεστίχ εις μαχράς ράβόχς τετραγωνχς 
εμπεριεχομίνάς εις τετράγωνα μαχρα, ήτόι 2 χαι 3 πη
χών κιβώτια από t\5 εως 5ο όχαόω»% χαι τελευτά!αν 
τώρα από την *Ρωσσίαν* άλλα το πρώτον πιροτιμάται *

Καλός χάλυ·^ είναι at λεπτα ί ράβόοι, εύθραυστοι y 
με 4 ιλωτατα σπυριά εις το θραυσιμον, με λευκότητα 
άργνρωόη y χωρίς άκίόας y χαί σχ ίσματα εζωθεν, χάϊ 
χωρίς μ αύρας φλέβας εσωθεν.

Τ/? ρινίσματα τχ χάλυβος χρησιμεύουν εις την Ια
τρικήν * χαί ή όοχιμή των χαλητερων ρινισμάτων γίνε
ται εις τό χηρίον * όιότι όταν είναι ανακατωμένα με ρι
νίσματα σιδήρχ τό σβυχν μετ ολίγον.

Ο χάλυ-Ι της Δαμασκχ επαινείται, καί τά Δαμα
σκηνά (  Διμισκί ) σ π α θ ί ay χαί ξίφη εχνν μεγάλη# υ

πό-
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ττολν^Ί* εις τόν Tnpx/αρ, και εις rav Ενρωπνν φυλάτ* 
τονται εις τά ταμεία των περιέργων· Λβγνσιν ότι τα 
μόρια τον είναι τόσον μικρά , πυκνά , καί συνόέόεμένα y 
άστε κόπτει τον σίόνρον προ τη νά βαφ* * άλλοι όο%ά· 
ζαν οτι ό άόρ τά βάφει με τχν περιστροφήν αυτών των 
όπλων) γινομένων παρά των έφιππων άντρων, καί έτε
ροι γνωμοδοτών, ότι τά βάφαν ονροντ/οτα εις αίγείαν 
βυρσαν βρεγμένων με τόν τομήν προς το όέρμα, ως τά
χα  &έλνν νά τό κό\αν ·

ΧΑΛΪΒΛΜΕ'ΝΟΝ , Τζελιχωμενον, όπλον, ό έργα- 
λε/ον, το όποιον ωντας μεγα κατασκευάζεται από σ ι - 
dvpov, καί εις τό μέρος της τομής προσκολλαται παρά 
των χαλκέων, κομμάτι χάλυβας κατά τό μήκοςy χ«/ 
βάπτεται δ/α νά γναι κοπτερόν * ως άξινχ ( τζεκώρι) ί  
πέλεκας χαλυβωμένος, κ· τ· λ,

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ', γράμματα , »- 
τοι τόποι γραμμάτων, χυτοί από μέταλλον σύνθετόν , 
τά όποια προσαρμόζοντες οι τυπογράφοι εις τόν τυπο
γραφικήν σελ/da, δ/α τώ πιεστήρια τύπωναν· ’Ιδβ' tt -
γ ιο γ ρ α φ Γα  .

Εις τό χυσψον των χαρακτόρων χρειάζονται τά 
όυω ταΰτα* « άλ», και τά προπλάσματα , ήτοι αρχέ
τυπα ·

Ή νλκ συν$/τεται από ιοο yu/pw μολυβόχ, και 2ο, 
'ό 25 χαλκώ , ήτοι περί τό γ  τατα ειςτά ιοο μολιβ/π** 
άλλοι αντί χαλκού βάλλην 3ο, jj 35 σ/dnpu, αναλύουν 
έκαστον των μετάλλων τούτων εις χωριστάς καμίνους , 
και χώνει a , λυοντες τον χαλκόν , « σι dupeν με άντιμο- 
ναχον, top δέ μόλυβόον μόνον· ”Έπειτα τά ανακατώνουν 
χυνοντές τα εις εν πρόπλασμα , και αυτό είναι » όυσκο- 
λωτέρα έπιχε/ρισις οιά τώς τεχν/τας τότχς ·

Τά αρχέτυπα είναι χάλκινοι πλάκες t επάνω εις τάς 
οποίας είναι κατά βάάος γλυμμένα τά γράμματα , αι 
προσωόίαι, at στίγμα) , οι άρ&μοί , καί όσα άλλα 
χρειάζεται ό τύπος τώ νά γλυφών είναι εύκολος * άφ ώ 
κατασκεύασαρ τό αρσενικόν αρχέτυπον από χάλυβα

κτυ-
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χτυπάται επάνω εις τόν χαλκόν , και χάμιει χμτά βά- 
$ος το γράμμα .

’’Οντα, έτοιμα, τά αρχέτυπα ταυτα, και πλησίον εις 
την κάμινον, οπού αναλύεται, χαί ανακατώνεται y χαί 
παλιν λύομε ν* εις το χώνει ον ευρ ίσχεται ή υλ» προ- 
σαρμόζεται εις το γράμμα τής πλακάς εί'όος χώνει ου 
σιδηρά με ζυλινας λαβάς9 χαί ανοιχτόν ατό μ ι ον9 λαμ
βάνει με σιδηράν χοχλιάραν ύλην λύομε νην j  την χύνει 
εις το ρη$εν χώνει ον, τό κινεί δια να πεσγ αμέσως 
εις το αρχέτυπον, και γίνεται το ζητά μεν ον γράμμα 9 
η χαραχτήρ·

Μετά ταυ τα ό θεωρητής εκβάλλει τον χαραχτΐίρα, 
τον παρατηρεί y χαι αν γναι χαλάς κόπτει την άράν τη 
περιττά μετάλλου, χαι τον βάλλει εις τον τόπον του * 
tav os C9V τον α$9<τγ τον ριπτε* ολοχλνρον u$ το χω- 
νειον της καμίνου , χαι λυωνεται · Ο καλός χαραχτήρ 
τορνεύεται επειτα ο π α χ&μνει χρεία με τό κονΰυλομά- 
χαιρον, άχονίζεται εις πίτσαν 'Αγγλικήν σχληράν, από 
τά Ιόω μέρη y χαι τελευταιον παρατηρεί ται ή άρά9 ήτοι 
τό οπισ-^εν της προσαρμόσεως τά γράμματος βάλλομε*- 
νη πλαγίως εις μάρμαρον, χαί εκατερω&εν αυτής άνά 
εις παλαιός χαραχτήρy χαι ε%ισαζόμενος ΰίΰεται εις 
τον τυπογράφον ·

"Η ποσότης των χαρακτήρων εις τά τυπογραφεία εί
ναι ιοο χιλιάδες j χαί ή αναλογία χατά το άλφάβητον 
τής γλωσσης* ήτοι εις τό Γαλλικόν ευρίσχονται 5οοο 
A , χαι μόνα 3ο Κ, εις δ* τό Ελληνικόν πρεπει νά γ
ναι ισάριθμα σχεΰόν τά A, χαι Κ y χαί τά λοιπά α
ναλογώ ς .

Οι καλοί χαρακτήρες πρεπει νά nrat ισοϋψείς εντε
λέστατα* ή ρίζατων τετρχγωνοεπιμήχυς y χαι προσηρ- 
μοσμεν* εις όλα * τα' γράμματα ανάλογα προς αλληλα 
κατα τό μέγεθος 9 χαί πλάτος τά χεντρπ των, χαί at 
άραι άναλόγως μακραί 9 ώστε τά μή εγγίζουν εις την 
ανω μ κάτω γραμμήν.

Τα Λατινικά γράμματα τυπώνονται με ΰιαφόρνς χα-
ρ αχ-
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ρακτηρας έχοντας χαί διάφορα ονόματα είς τα τυπογρα
φεία * τα δέ 'Ελληνικά ημπορούν vet έχουν, τρισμέγι
στα , μέγ ισ τα , κεφαλαιώδη, κοινά , στρογγυλά , χαί 
4/λα διά τα σημειώματα, χα/ αλλα χατά μίμησιν των 
Χειρογράφων · 'Υπολαμβάνω ότι με αυτά η μπορεί νά 
τνπω$ρ βιβλίον με εντέλειαν, χαί ωραιότητα ·

Το Ύυπόγραφε!όνμας τη Πατριαρχείπ έφερε τπς χα- 
ραχτηράςτπ «Vo την Βιενναν, πλην οεν είναι καλοί* ha  
δε χαλητέρπς πρέπει νά τύς ζητήσωμεν έχε!S ee , όπου 
τύπωναν καλύτερα y χαί τάς πόλεις ταυτας τάς έσημειω- 
σανεν. ΊΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΊΑ.

ΧΑ'ΡΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ'Σ,Π/V ;, ήτοι χ α ρ τ ί, ε
πάνω εις τό οποίον οι έπιτηδειότεροι Γεωγράφοι επιπε- 
cογραφουσι την υδρόγειον σφαίραν y η τά τέσσαρα του 
κόσμου μέρη y η τούς αιγιαλούζy χαί αυτός ονομάζε
ται χυριωτερον 'Ύδρογραφιχός* η Έπιχράτειανy χαί 
λέγεται Ύοπ ο γρ αφ ι χ ό ς *  η πόλινy χαί χωράν y χαί 
καλείται Χ ω ρ ο γ ρ α φ  ι χ ό ς*  η̂  επίπεδον, χαί εμβα
δόν παλατίπ y Ε κκλησίας, χαί όλης πόλεως, χαί είναι 
Γ χ ν ο γ ρ α φ ι χ ό  ς,  Ώερί της σύνδεσε ως τούτων &έλο- 
μεν είπη τά χρειώδη, όταν συν Θεω έχδωσωμεν την ά- 
vol %Β*ροίς vttoypct<piω ' αλλ ΒΤΓΒίοη χαι Βίζ αντας y i · 
νέτοι μιχρόν έμπόριον παρά των βιβλιοπωλών y προσ- 
$ίτομεν οτι οι καλύτεροι, χαί ακριβέστεροι τυπώνον
ται εις την Α γγλίαν , χαί Γαλλίαν y χαί από αυτούς 
εις τάς εχείνων γλωσσάς y η μπορεί νά <®ροβλεφ$ρ ο
ποίος έχει χρείαν · 'Ελληνικός έχομεν ̂ τάς τυπωδέντας 
παρά του Κύρ 'Ανθίμου Γαζη εις Βιενναν, των μερών 
της γης της Ελλαόος, της παρα του μακαρίτου Ρη- 
γα , χαί τό καλόν έπιπεδοσφαίριον τη εύγενός Γολέσκυ 
τη Δαχός * εις τόν έμπορον είναι αναγκαίοι οι ίόιητοι 
Γεωγραφικοί Πίνακες y χα&άς άλλου δέλομεν τό είπη 
άπαδειχτιχωτερον.
t Τνπωνονται οι Γεωγραφ/χοί ήτοι χάρτα ι, χα&ως a t  

εικόνες /tie χαλκοχάραγμα , ήτοι χαραττόμενον τό σχέ-  
οιορ των εις πλάκα χαλχίνην, χαί εις αυτήν επάνω ^υ-

νο-
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νόμενος ο τύπος από την ιδίαν μεταλλικήν ύλην των 
χαρακτήρων της τυπογραφίας.

Καλός είναι όταν σχ εδ ία σή  άπο ακριβή Γεωγράφον, 
χαί χαλχοχαραχ&γ μ§ άχρίβειαν χατά το σχέδιον, νά 
μη Jtvat γεμάτος από ονόματα μικρών χωρίων, χαί τό
πων y χαί χαταντόσγ σκοτεινός, χαί δυσανάγνωστος* 
αλλ’ ατε πάλιν να. η ναι αραιότατος με μόνην την χατα- 
γραφήν των Μητροπόλεων των Έ,παρχιων, χαί at άλλαι 
πόλεις χαι επίσημοι τόποι, χαι ποταμοί νά λείπουν* 
άλλα νά φυλάττη τον μέσον όρον, εχων δ»λαδ» τα ε
π ίσημα μέρη, χαι παραιτούμενος άπο τα άσημα , χαί 
μικρά ·

ΧΑΡΤΓΑ , Φύλλα, η πεταλλα χαροποιημένα τετρά
γωνα επιμήκη διαφόρων μεγεθών, χαι παχυτήτων, Ο
μοιων δε χρωμάτων, χαι λεπτότητος * ή μεγάλητερα 
χρήσής των είναι διά γρά-^ιμύν, διά τύπωμα , χαί διά 
τύλιγμα διαφόρων πραγμάτων, χαι πραγματειών,

’Ω.νομάσ£ηι κατ'άρχάς πάπυρος, διότι εγίνετΟ από 
χαλαμον της Αιγυπτα εχοντα το αυτό ονύμα \ οι Γάλ
λοι φυλάττχν αυτό το όνομα με το Papier, xat οι Ισ π α 
νοί με το Papelio) * χαί όταν ή επιδερμίς τή παπυρa 
εκείνα ητον λεπτή , χαί άβασταζτος συνεχολλάτο fie  άλ
λην y χαι μετωνομάζετΟ Χ ά ρ τ η  qy από τα όποια πα 
ράγετε το χαρτί ον εις την φίλυποχοριττιχήν γλώσσαν 
μας 7 χαήτοι πολλά διαφορετικόν, χαί χατά την ύλην y 
χαί χατά την κατασκευήν από εχεινον,

*Ο κυρ Μοντφαλχων ( Montfaucon ) εις τον Δ'. Τόμον 
των φιλολογικών τα υπομνημάτων παρατηρεί οτι ή Αεζις 
Πάπυρος είναι Αιγυπτιακή, θεμελίου μένος εις το Πα, 
Ανρ3·ρο̂  εκείνης τής γλωσσης * άλλοι τό ετυμολογαν από 
του 'Ελληνικού *Λπυρος1 ήτοι χωρίς πυρός χαμωμίνον* 
πλήν τούτο δεν είναι σκοπός μας νά εξετάσωμεν εδω 9 
άλλα τον ίδιον πάπυρον, οποίος ητον* επειτα νά ειπω- 
μεν ολίγα περί τα βαμβακερή χαρτί συ συνε&ισ&εντος 
μετ' εχεινον' χαι μετά ταυτα νά χαταγρχ\ωμεν την ευ- 
ρεσιν, χαί χατασκενήν, καί εμπ όριον τα μεταχειριζομί-
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m από ημάς χαρτί* , το οποίον that άσυγκριτως κα- 
λήτερον, xat εΰ&υνωτερον άπό εκείνα, χαί άναγκαιότα- 
τον §!ς ολας xat επιστήμας, xat τεχνας, xat αυτήν 
την άνδρωπίνην οικονομίαν»

Ο πάπυρος εβλάστανεν εις τάς όχ&ας τ η Ν«/λ« , ο- 
π* πλημμυρών ειχεόυω πήχεις rep or, από ρίζας  ^ον- 
δρας, xat μαχράς εως ίο πήχεις* το χαλαμ ιηυ η τον 
τρίγωνον, χαί υψηλόν 6 πήχεις, καί περισσότερον * κατά 
τον Κασσιόΰωρον επολλαπλασιάζετο, ώστε ώμοίαζε δρό
μος ( ορμανι) καί ή μεταχείρισής τα ήτον πάγκοινος εις 
την τότε οίκχμενην* από αυτόν εχαμναν σανόάλια, αχοί- 
v ia ,  έλλύχνια, -\,ιάδχς, στρώματα, σκεπάσματα, κα
ραβόπανα , λεμβη, ήτοι πλοιάρια, *καί ρήχα * οι πτω
χοί τον έτρωγαν, και οι λεπηργο ί εχαμναν ζοανα, ή
τοι γλυπτά πράγματα από τας ρίζας τη »

 ̂Ποτί έκαμαν αρχήν νά γράφαν εις την φλοιάντου  ̂ Ιεν 
είναι ακριβώς γνωστόν, βέβαιον είναι όμως ότι οι Ρω
μαίοι ' ς,νοριιζον την χρήσιν ταυ την παλαιοτάτην · Ίδον 
καί « τέχνη κατά τον φυσικόν ΪΙλίνιον * με βελόνην 
εχβάλλοντες τας λεπτάς φλοιάς του, προτιμωντες τας 
μεσαίας,^ καί εις σανίΐα  άπλωνοντες α ία ν , καί ά- 
νάποοα άλλην επάνω εις αυτήν, δ/α νά μή συμφωνήν 
at ίνες, τάς εχολλήσαν, ή με το νερόν τη Ne/λον, η 
με κόλλαν, τάς έσφιγγαν εις το πιεστήριον, τάς ξ ή 
ραιναν εις τον ήλιον, καί επειτα τάς εχαμναν όεματια 
άι ά 20*

Εις την Αίγυπτον τούς ωνόμαζον ιερατικούς χάρτας, 
όιότι εγραφον εις αυτής την λατρείαν των $εων των * εις 
δ$ τήν Ρώμην εύρόντες τήν με&οΰον νά τής κολλάν κα
λή τέρα , τούς ωνόμασαν χάρτην Αυγήστου, χολαχευοντες 
τον Όχτάβιον* Αυβιος, Τηνιωτιχός, καί άλλως *πωνο- 
μάζετο από τής τόππς τής κατασκευής τη , ή οποία ε- 
π ί  Κλαυόίη τη Αύτοχράτορος ετελειοποιή&η, καί μετά 
ταυτα άχόμη εντελεστερα, μόλον τητ ο Ιεν ή μπόρεσαν 
νά τής όιογ&ωσπν, όιά νά μή σπάνπν, μάλιστα εις τα 
β ιβ λ ία , ω?ε ήναγχάζονη νά βάλλον μετά 4 , ή 5 , ή 6

καί
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και 1 φύλλα ̂  'δύω φύλλα άπό περγαμκνόν χάρτην διά 
νά βαςφ το» Αιγυπτιακό».

Το εμπόριο» εις τον χάρτην τητο» κτο» μέγιστο», xat 
τό εισόδημα εις τα 'Ρωμαϊκά τελώνια τόσο» , ώστε φ/ρ- 
μος ό Τύραννος κυριευσας τη» Αίγυπτο» εκαυχάτο ότι 
είχε» αρκετό» πάπυρο» t ta t κόλλα» h a  »ά θρ^ ί̂* όλα 
τη τά στρατεύματα εναντίον τη Αύτοχρατορος ·

*Η εφευρεσις τκς κατασκευής του Βαμβακερού Χάρ
τη* y Βόμβυκινδς Χάρτης, εκαμε vet χαταργκΒ’ρ il χρΐί- 
σις τη παπόρπ * αλλά xat αυτΧ » εποχό είναι άγνω
στος * πιστεύεται όμως οτι νά επενοκΒχ κατά τη» ΐ'. 
Εκατονταετηρίδα, διότι εις τό» ΙΑ'. όλχ ό ’Επικράτεια 
των Αυτοχρατόρ&ν τκς ΚωνσταντινΗπόλεως τον ειχεν εις 
χρησίν.
 ̂ ’Αλλα χα* τητο χατκργά&ιι άφ ου έυρε$κ τό χαρτί ον 

από ρ'αχ», ήτοι παλαιό π  αν a , τό οποίον μεταχειριζόμε- 
θα χωρίς νά ίξευρωμαν πότε j  xat παρά τίνος εύρε
ση* άλλ’ ούτε εχει χρείαν ό έμπορός η ό συγγραφευς 
νά τό όξετάσρ με 'Ιστορικόν , και Χρονολογικόν ακρί
βειαν ·

Κατα<ΓΧ6ΐ;» Χ α ρ τ ί π *
Ύ λη  λοιπόν τ η  χαρτίπ είναι τά  ράκη, ητοι παλαιό- 

πανα από χαννάβι, και λ ινάρ ι, τα οποία h  αυτό» ιόν 
μεταχείρισιν συνάζονται. Ιδί ΠΑΛΑΙΟΤίΑΝΑ . ΠλάνΟν- 
τες αυτά , τα' βάλλπν εις λάκκπς , ό χάδπς, επ ί τη του 
καμοομενπς με νερό» διά νά σαπίσουν* από τά *φ/λα, 
και καμαρωτέρα γίνεται τό καλόν, καί λεπτόν χαρτ ί, 
καί από τά χονδρά τό χονδρόν.

Άφ> η σαπίσπ» τελείως, τα βάλλπν εις όλμπς μεγα- 
λπς με σιδηροσκεπαστό» πάτον , καί κόπανοι χινάμενοι 
από τον χαρτόμυλο» τά κτυπουν y οσον νά διαλυθούν  ̂
καί νά γενπν λεπτόν , και άπαλωτατον ζυμάρι. Αυτή 
είναι ό παλαιά με&οδος των Γα'λλωρ* άλλοι δε » χα- 
θ&ς και τό νεον Xαρτοποιέ!ον τκς ΚωνσταντινΗπόλεως, 
πλησίον εις τον είρκμενον χαρτόμύλονy εχπν καί άλ

λον ,
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λο#·» ό οποίος περιστρεφόμένος έχει εις τον αξονά τη μα
χαίρι κοπτερόν μέσα β/$ κύκλορ σιδηραν, καί εις λεκά- 
vuv άπό μάρμαρον, η αλλαν στεριάν ύλην με νερον ο* 
λίγον , επιτρεχον άπό στενόν αύλακα» και άπορρεον 
άπό πλαγίαν τρύπαν της λεκάνης φραγμέιην με λε* 
πτά σύρματα» και επάνω εις υδραγωγόν <ωροσκολλημέ* 
νον εΐζ χάδι ον αναλογικέ μεγί&ας, ώστε ωμά » και ά· 
σηπα τα πανία βαλλόμενα εις την λεκάνην» και άρ- 
τταζόμενα μηχανικώς από τό στρεφόμενον με ορμήν μα
χαίρι τα άξονος, κομματιάζονται etc την σιδηράν $ήκην 
του» και χύνονται τα ομου με το νερον τα β&
άλλα πάλιν κόπτονται περιδινούμενα άπό την δύναμι» 
τα επιτρέχοντος νερά, και άρπαζόμενα άπό την μηχα
νήν » μ όποια και τα πλύνει περισσότερον, και με το 
κομμάτισμα τα κάμνει εύσηπτα * η συναζόμενη ύλη εις 
τον κάδον βάλλεται εις άλλα χάδι a , διά νά σαπρ χα* 
λήτερα, καί έπειτα κοπανίζεται» και γίνεται ζυμάρι ,  
κάδους και τά ανωτέρω*

Τό πιάτο ζυμάρι» ή πηλός, συΡαζόμενον άπό τούς 
ό λ μυς βάλλεται εις κιβώτια ξύλινα» όπου ξηραίνεται» 
και είναι πρόχειρον διά την εργασίαν* ώστε όταν χρεια- 
σδρ  » βάλλεται εις άλλους όλμους όλοξυλίνας^ με ό
μοιας κοπάνας, καί ολίγον νερον» καί κοπανίζεται τό 
τελευτά!ον, έπειτα κενώνεται εις κάδους καθαρούς, με 
χαλαρόν νερον χλιαρόν, καί ανακατώνεται πολύ διά νά 
άραιωσγ ομοίως εις ολον τον καιρόν τα καδία*

Τότε ό χαρτοποιός έχωντας εις τά χέρια τό λεγόμε
νον ΙΙρόπλασμα τα Χαρτί a , συνίσταμενον εις τετράγω
νον ολίγον επιμήκη περιφέρειαν άπό σανίδα, με τον 
πάτον άσφαλισμένον άπό πυκνά σύρματα λεπτά όρει- 
χάλκινα, καί κατά τό μέσον άλλα ολίγον χονδρότερα 
εις σχήμα γραμμάτων, ή συμβολικών σημείων, ωςστε- 
φάνας» σκιάδια , καί άλλα κατά την δελησιν τα χαρ- 
τοποίου, τά όποια, επειδή κάμνουν έκε! λεπτότερον τό 
χαρ τ ί, μάναν διαφανή, καί φαίνονται εις αυτό, άφ ον 
ξηρανδρ, βυθίζει αυτό εις τό δολόν νερον τού κάδου,

καί
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χαί άφ' ου στράγγιση f μίνει τό παχύτερο? επάνω εις 
τα σύρματα t καί αυτό είναι το χαρτ ί ,

’'Αλλος εργάτης λαμβάνω? το πρόπλασμα 9 τό y vρί- 
ζ*? άνάποόα επάνω εις βρεγμενον χονΰρόρραχον, » κα- 
λήτερα πτ/λωτόν, κομμένο? τετράγωνον j  και άχολαθάν 
άμφότεροι, ό ένας βυθίζωντας τό ΰιαφραγμα εκείνο, 
καί ό άλλος επισωρεύω? τά χαρτία μεταξύ εις τά χον- 
ορόρραχα, εως νά τελείωση ή ζύμη ·

Οι σωροί ytvovrat κατα το υ-^ος ανάλογοι με το 
χωρητικόν τη πιεστήρία9 οπα βάλλονται, και σφίγγον
ται δ/α νά στράγγισή τό περισσότερον * τας εκβάλλαν, 
τας βάλλαν επάνω εις τετράγωνον τράπεζαν 9 και ετι 
πάλιν εις τό πιεστήριο? ha  νά όμαλισθάν , καί εξισά- 
σαν χαλότερα *

Μετά Se την τελείαν συνθλι\ιν , άλλος εργάτης ha- 
λίγων από εν τά χαρτίa , τά απλώνει εις τον άερα ε
πάνω εις σχοινιά νά στέγνωσαν ·

*Η χαλητερα κόλλα W  νά συγκρατηθρ χαλά τό χαρ
τ ί  , καί νά γένη όπωσαν στερεόν, γίνεται με κομμάτια 
περγαμηνα χάρτα · Μεταχειρίζονται όμως , χα ί ξάσμα
τα άλλων εργασμενών τομαρίων 9 τά οποία βράζαν εις 
μεγαν λέβητα με καθαρόν νερόν εως ι6  ώρας 9 επειτα 
τά στράγγιζαν από λεπτόν π α ν ί , καί μενει η κόλλα 
λευκή, και αραιά * άλλοι όε προσθετά? καί στάσιν 9 η 
λευκήν χάλκανθον εις την κολλάν ταυ την.

Άφ ά στεγνωσρ χαλά τό χαρτί τό βρεχαν βιιθίζον- 
τεςτο εις την κολλάν σωρευμενον εις φαχελλους ( το
π ί α )  τας όποιας σφίγγαν πάλιν εις τό πιεστήριον W  
νά χυθη ή περισσότερα χόλλα, χαί χωρίζοντες τά φυλ- 
λα τη p(αρτίου , τά άπλωναν νά στέγνωσαν, ως άνω * 
καί παλιν εντελώς ξηρά τά σύναζαν εις φαχελλας, χαί 
τά σφίγγαν εις τό πιεστήριον νά ίσασαν·

’Εργάζοντες τα διάλεγαν τά χαλά , ήτοι όσα είναι ό- 
λάχαιρα, χαί τά στίλβωναν με μάρμαρο? άλειμμενον με 
ολίγον στεαρ προβάτων, τά δίπλωναν 9 τά μετράν, χαί 
τά χάμναν χέρια από 5 φύλλα 9 ή ίο χατά την συνή

θειαν



$ειαν τ» χαρτοπαείου, τα συνθλίβουν εις το' πιεστή- 
ρ/ρρ, χόπταν τάς αχρας, οταρ κραί ;̂ αρτί' φίλδρ, καί' 
τα χάμαν ρίσμας ( <ραχ:'λλ*ς )  από 24 ^ep/α, τα το- 
λίσαηιν μό ο̂ρδρδ/ **ρτ/', καί' τα' δεΟ̂ρ peg' πρόστιχον 
συρίτι* σφίγγοντεςτα τό τελευταίον εις το πιεστήριον, 
κα/ »τώ> τα πωλϋν με τον φάχελλον ·

γίνονται χαρτία ̂  καί' χωρίς χολλαριαμα. «φίλα', κ«ί' 
χρήσιμα εις μεριχάς τεχνας, ιΤτοί δία τδς υφαντάς των 
χρυσοϋφάντ&ν νά τα βάλλουν μεταξύ των διπλωμάτων 
διά να ριή προστρίβεται τδ χρυσάφι, δία' ρα' άπομάδαν 
Ttjv υγρότητα, καθ·<»'ς καί' τα κατάστιχα , καί β ιβ λ ία , 
καί' δ/ αλλα Ιρ>α̂ .

Ε/ς ολα τα μιρ» της Ευρώπης ευρίσχονται χαρτο- 
ποιε ια , κα/ όλα g;p»p δίαφορίτ/κα σύμβολα νά γνωρ/- 
ζωνται, καί' ομοίως δ/α̂ ορετίκΗΡ μέθοδον διά νά χάμνν 
τ»ς φαχελλυς, κτοί ρ ίσμας , άίατε ήθελεν γναι χαί ά
χρηστος πολυλογία νά τά εκθεσωμεν * άλλ’ «τε τα δ/α- 
φορα ονόματα, τα οποία δ/δ«ρ g/ς αοτα' δία τδ pegj/g- 
θος, τκ'ρ λεπτότητα, τκρ καθαρδτκτα, τδ χρώμα, καί' 
t »V ποιότητά των, g/poi ευκολοζτερ/λκίττα.

Ε/ς ολκρ τκ'ρ Τ κρκ/αρ τ<υρα gipa/ /κορορ εν χαρτοποιείον 
Βασιλικόν νεωστί χάμω μόνον εις τον 'Ανατολικόν Α'ιγια- 
λόν τ »  Θ ρ α κ ίκ » B o asro p a ,  κ α τ α  top λεγόμενον Αυτό -  
χ ρ α τ ο ρ ι χ ό ν  Λ ι μ έ ν α  ( χμνκιαρ /ο-κελεα/' ) αλλα 
/Μολίς 2;ορόρα χαρτία διά χρήσιν τδ>ρ Ο&ω/Μαρίκδίίρ > ρα- 
$gW κατώτερα από τά λεγόμενα Αΰτοχρατοριχά ( Car
ts Imperiale) τκς *Ενετίας · \ >

\( Είς κα/ρορ ε/ρκρκς ολα τα ^αρτ/α εφεροντο απο 
Ε’ρετίαρ δία'̂ ρα'φίμορ * «VfiSw δλα τα' >ε'*κ προτιμάν τό 
λευκόν yap τ ι , κα/' σ^ί τδ χυανίζον των λοιπών μερών * 
» Γαλλία εστελλεν αρκετα7 ’ κα/ κ Γε'ρ»α ο̂ιδρδρ δ/α' 
τύλιγμα πραγμάτων* κατά τό παρόν φερεται άρχετόν 
από την Ύωσσιαν, χαί αυτό ύποκνανον, ξηρόν, καί' 
^βρδρο'ρ^κ κα/' λεοκδρ, ίτλκ'ρ δ^ί καλα' κολλαρισμενον * 
μόλον τ η τ ο  τό μεταχειριζόμεθα* διότι η  δύσκολος, 
κα g/;r*> χαλητερα, « εμποδισμένη θαλασσοποιία των 
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Εορ ωπαιων at yt αλών τής Ms troy si η Οαλάσσχζ, μάς ά- 
ιαχκάζει να άιαπλκρωσωμεν μ6 αυτό τάς χρειαςμας 
φερορτεςτο ha τή ΕυΡεινχ Πόντα·

Διαιρείται το χαρτίον sic, τα άκόλχ&α y  ενικά «δ*. 
Γρ α π τ ι κ ό ν ,  ήτοι h a  ypd-^ιμορ, τ« οποί* ή μεταχει- 

ρισΊζ si pat κατά τάς χρείας, καί συνήθειαν * οι 'Οθω
μανοί , ως είπομεν9 μεταχειρίζονται χονδρόν 9 λευκόν9 και 
στιλβωμενον 'οid τα Χειρόχραφά row , και τοιουτο ειραι 
το ειρκμενον τής Ένετίας * το στιλβωνχν όμως εόω επ ί 
τ»τ« τεχνιται · Οι 'Ελλκνορρωμαιόι 9 και Αρμένιοι προ
τιμούν τό λευκόν, και μ/ya , καθείς το τ«ς 'Ενετίας 
Ύρισκίαόον ( tre Cappelli) « ς  τας κα3Ήμ$ρ/?ας χρήσεις 
των * οι δ* έμποροι ακολα&ήν τό παράόειχμα των Εο- 
ρωπαίων μεταχειριζόμενοι άδιαφόρως τό χονδρόν, χαι το 
λεπτόν did τα στελλόμενα ypάμματα με τα ταχυδρο
μεία ( πόστας ) ·

Κ α λ ό  ν y  ρ α π τ ι κ ό ν  χαρτί λήγεται οσον είναι χα* 
λα χολλαρισμενον j ομαλόν, να μή εχγ τρίχας 9 xai id  
μή ποτ/ζρ, ήτοι να μή π  ivy τό μελάνι * τα χρώμα· 
τα τοο είναι δυω 9 λευκόν δηλαδή, ή όλ/yov κυανίζον 
( χαλάζιον ) ·
^Τ«ς ’Αγχλ ία ς , και τής Ολλανδός τα χραπηχά χαρ

τ ιά  είναι υποκυανα, αλλα καλλιστης ποιότητος 9 μ ά λ ι
στα τα 4*λα τής Όλλάνδας ha rd  ταχυδρομεία*

"Ολα πωλουν ναι μό τον φάχελλορ εμπερ ιεχοντα 2ο 
χέρια προς 2 5 χαρτί α τό εν9 «το/ aVa 5οο ρολλα δ/- 
πτυχα  * e/Va/ ομο>ς κα/ ελλιπή μερικά.

Άκολλαρ/ατο ί ' ,  jrep/ του όποιου χαι τής χρή- 
σεωςτου ids ανωτέρω εις τα περί Κ α τ α σ κ ε υ ή ς  ειρη- 
μένα« ^

XorSpop. Αοτδ κατασκευάζεται από τα χειρότερα 
7rctA&i07ravA , xcu είναι αχολΛΑρΚΓΤορ y xcti axo7ropj χρη- 
σιμόν did τυλιχμα πραχμάτωρ 9 μάλιστα εις τάς λια- 
νοπωλητάς ερχαστηριαρίυς * από τήν Γε'νχαν, κα/' 
τ ι αν εφερετο τό περισσότερον μελανόν, xat επωλειτο 
με τήν βάλλαν εμπερ (έχασαν 32 φχχε'λλνς,

El-
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Uivai τοιαυτα, χαί h' αυτήν την χρησιν, 4./>&τ?ρα, 

λευκότερα, » κα/ κοα?α βαμμένα, χαί επειόη ζυγίζον
ται εις τα λίανοπωλήματα όμου με την πραγματείαν, 
οι άρορασταί ζητουν τα βαρύτερα, χαί αυτά Ρομίζουν 
χαλητερα *

Ϊ Ι ο ι χ ι  λ ο ν .  Αυτά είναι βαμμένα με χόχχινον, η 
ηχιανάν χρώμα,  χαί επάνω τυπωμένα με μελάνι, η με 
χρυσόν άναλυμενον * τα μεταχειρίζονται χαί άλλοι * JTf- 
ρισσότερον όμως οι ζαχαρε^οί h a  σχεπασρα των χάνι- 
στρίων με γλυχά,  και οαοι όαπεΰωνην, ήτοι επίνΐυουϊ 
τάς τοίχους των χοιτωνωντων, ha  νά μη h'onv υγρα
σίαν έίς τάς χατοίχης.

Καλά από αυτά είναι τά ε^ημενα, χαί ωραιότερα 
τυπωμένα *

Χ α ρ τ ί  α τ ά  Π a i y  ν ι% I ου  · Δια νά περάσαν την 
ώραν των οι άεργοι, χαί οκνηροί άνθρωποι επινόησαν 
χα&ιστιχά παιγνι%α. την ΚυβεντιχηΡ ( τά β λ ι) χαί την 
ΪΙεσσευτιχχν (Σατράρτζι χαί Δάμα) ,  χαί επομένως τά  
χαρτ ία , τά οποία ha μεν τάς φρονίμους προξενάν μο
νήν την ζημίαν τά χαιρά, ha %ί τάς άσωτης, χαί τη» 
παντελή φ&οράν·  ̂ t

Τριων ειδών είναι̂  τά χαρτ ία , αλλά πολνχρηστοτερα 
εχεινα, τά όπόία εχαν 5ζ φυλλα  ̂  hatpnuiva εις τ ίσ - 
σαρα σχήματα άνά ιΖ τό εν * εξ ω ντά μεν 3 είναι εις 
μορφάς ζωγραφιστά, βασιλεως, βασιλισσης, καί ύπατ 
π ισ τά , με το επίσημον σχήμα τά χαραχτηριστιχύΰ εχ 
των τεσσάρων, χαρ$/*ς$ χαί ρόμβου, τά οποία είναι 
χόχχινα, η ανδης, χαί ράβΐχ,  τά όποια είναι μαύρα“ 
τα λοιπά έχουν τά σύμβολα ταυτα χατα σειράν από 
tv * e&c r*v beta .

Η ματαιοτε^νια' αυτή εχει πολλής ̂ τροπής, χαι μί- 
χατα τηρ διάφοροι φαντασίαν των άν^ρωπων, χαί 

Οι παίζοντες πρόχρίνχν εν ειόος χαί παιζην ·
'Ολοι οι άν&ρωποι όσοι είναι ευγενεις, η πλούσιοι, 

πολλάχις χαί πτωχοί χαί δυστυχείς, επ&υμάν τό χαρ- 
τοπαιγνίδι ι χαί τό μεταχειρίζονται * ha  τάτο τυπώνον

33$
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rat απανταχά εις την Ευρώπην , nut δαπανώ νται μ ίγ ι- 
σ τ  at ποσότητες ·

Διά νά γναι χάλα πρεπει νά ηναι το χαρτί των χα
λά κολλαρισμένο?, ^ μμ/ροχ, χα* στιλβωμίνον, δ/α ρα 
ρίιί κολλάν « ς  το μοίρασμα, χαί νά εχαν δ ιπλάς , *- 
rct χατά άποτομάς συνθέτης τάς εικόνας , χαί εχατε- 
ρω$εν το συμβολικόν σημείον. Τ β σχήμα τ η  χαρτί* ε ί 
ναι μικρόν τετράγωνον επίμηχες ·

Ε/ς r«V Tapx/αν φέρονται τώρα από τόν Βιενναν τα 
χρειώδη, πρότερον δί χαί από τη* Γαλλίαν, χαί πω- 
λπνται μ» την δωδεκάδα ονομάζομενην Γράσσον, χα&ώς 
χα ί έρχονται περιτύλιγμά να από τά χαρτοποιεία.

Από τά  πολλά ειδ» , χα ί από την πολυειδη, χαί 
καθημερινόν χρησιν άΗ χαρτί* , γίνεται φανερόν, οτι δα
πανώ νται μεγάλοι ποσότητες, τάς οποίας ολας μετά· 
χομίζει η Tapχία από τάν Ευρώπην, ήτοι δίδει τ ίμ ια  
μ ίτά λ λα , άργυρον, χαί χρυσόν, χαί λαμβάνει σάπ ια  
πάλαιόπανα, άπωσην μορφωμένα· Τοιητορ κακόν είναι 
r  ατ$χρ*α α ς  ra  $9μ : κ*ι τοτον αλλα i&vpvp να 
φελωνται από την επιτηδειότητάτων * δεν είναι ευκολό
τερα τέχνη από την χαρτοποιίαν, ητε προχειροτερα ύ
λη , ντε άναγχαιότερον από τό χαρτί ον, χαί μόλον  ra
re ευρίσχονται ολόκληρα, χαί μεγάλα έθνη υστερημένα 
παντελώς από χαρτοποιεία* η Τουρκία βεβαιώνει τον 
λόγον μ η .

Χαρτί '  μ α ρ μ α ρ ω τ ό  ν,  τό χαλά ε-^ημενον χαρτί ον 
χρωματιζόμενον με διάφορης βαφάς μ ί  ινας ως τ η  μαρ-9 > \ % « / * /  ̂*\ \ * Ι *Γμαρχ απο το ev μέρος y χρνημον οι α να ζοπγ , ψΑον% 
χα ί καλόν, τό οποίον χαί μεταάζόχαρτον λέγεται διά 
την ε% αιρετόν τ η  ποιότητα, την όποιαν θανμάζπσι με· 
ριχοί Ευρωπαίοι περιηγηταί, χαί οι Τ όρκοι την εγχρί· 
νην διά νά γρά^ην τά Βασιλικά Προνόμια , χορηγημένα
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εις της apt στους.
Κατασχευάζπν εις την Σ ίναν, χαί από την εσώτερον 

επιδερμίδα τ η ’Ιρδ/xa καλάμου χαρτί εως 12 χαί πε
ρισσότερων π  οδών μακρύ, διά νά μη ποτίζρ τό μελά*



Vt y καί W  νά άπόκτήσρ αύτό το χαρτί χρώμα άαγυ* 
ρ», το εμβάπτουν εις την στΰ\ιν , *λ/ το στιλβώνουν 
εις τον καλύτερον τρόπον , 0>Vr$ υπερβαίνει εις την λ εν  
ιton reti απαλότητα, χάι πυκνότητα τά καλύτερα χαρ- 
τ ία  της Ευρώπης * ύπόκεινται όμως εις την ευρωτία- 
σ ιν , καί την φθοράν από τας βοτρίόας, χα/' αναγκά
ζονται να τεινάσσχν συχνά καί νά εκβάλλχν εις τον ?· 
λ tor τά βιβλ ία  των ·

’'Απειρος ποσότης χαρτιών όαπανάται εις την Σ ιναν ,  
Wr/ «χτο'ς ΤΛΡ γράφε ωνy οι όποιοι χρειάζονται πλη&ος 
χαρτιών εις τοιχτο πόλυάν&ρωπον Βασίλειον y όλοι a t 
οικία» σχεόόν είναι εμπεριφραγμεναί με χ α ρ τ ί a , κα ί 
κατ’ έτος άνανεχνται»

Πσλνειόη y καί πολυποίκιλα είναι τά Ρινικά χαρτί a , 
καί εύρυνα, όιότι εκείνοι μόνοι ίζευααν νά άργυροχρω- 
ματισχν αύτά χωρίς άργυρα , καί να κατασκεύασαν α
πό πaλatάy και εφ&αρμενα, via  , και καλά χαρτί a .

X α ρ τ / τη  ζ *Ι α π ω ν ί α ς  » Από Συγγραφέα Σίνην 
μαν&άνομεν οτι ή Χαρτοποιία εόιόάχ&η από την Ιαπω
νίαν εις την Σίναν* οι Ιάπωνες εχυν εν ειόος Συκαμι
νιάς , ΚανΙσί παρ αυτών ονομαζόμενης y καί με την εσώ
τερον φλοιάντης κατασκεύαζαν οχι μόνον̂  έζαίρετον χαρ- 
Ttovy καί στερεωτατον, άλλα και σχοινί a y καί όιάφορα 
υφαντά, καί ραχα,  Άνάγνω&ι Καίμπφερον Ίστορ* Ια 
πωνίας καί Χρονολογία · ^

Χ α ρ τ ί  ε ν σ φ ρ ά γ ι σ τ ο ν ^  το σφραγίζόρενον από  
τας Διοικήσεις της Ευρωπης, κα ί τάς Επαρχίας με φό- 
ρον9 ήτοι Ιόσιμον συναζόμενον από  τός μεταχειριζομε- 
νας αυτά y όιά νάγοά-^αν συμφωνητικά, ομολογίας , συ
ναλλαγματικά y καί τά  παρόμοια προς όιαψυλαζιν του 
νόμχ | ό οποίος μόνα ταυτα όίχεταί εις τά  κριτήρια * τά  
όε ασφράγιστα απορρίπτει ως άκυρα·

X cepr ί  όνομάζχν οι Τραπέζιται τά συναλλαγματι
κά γραμμάτιαy ως το , είναι με τχτον τόν ταχυδρόμον 
πολύ χαρτί επάνω εις την Βtivsavy ήτοι εχ*ν πολλοί 
νά συρχν συναλλαγματικές * καί λείπει τό χαρτί t ήτοι

h 'v
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δελει νά σΰργ τιράζ άπό την δείνα πόλιν, χαί ε
πομένως χαρτί καλόν , τ» οποίου η ;τλ>φ&;μ>) f/Vcw /Si-
/&*/* f

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙ'Α, jf r/ r̂w τ«ς Kareo-xit/»? rot; Xap* 
r /ρυ Ψ

ΧΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ, ο τόπος εις tor όποιον χατα* 
σχευάζεται, ήτοι τό 'Εργοχειρειον.

ΧΑΡΤΛΓΝΙ (Carton) Μαχαβάς, χαρτί χορδρόν χολ- 
Άχμίρον από πολλά φύλλα, γίνεται δε xaw «Vo wa- 
λαιά χαρτία βαλλόμενα εις σχυφον με νερόν, χα/' ο- 
λίγην κόλλαν, χαι άφ ου σαπίσουν χαλά , γινόμενα 
ζυμάρι χύνονται εις πρόπλασμα , χλ; /μ«γλ' το στεγ>ρι
μ ά τα ν  σφιγγόμενα εις το πιεστόριον, ha νά χυδρ τό 
νερόν, χαί νά μείνουν είς τό χρειώδες πάχος f δ/αχρΛ 
νονται Σι» aVo' την επιφάνειαν των, διότι τά κολλημένα 
έχουν άπό τάς δυω επιφάνειας χαρτί ·Ιιλώτερον χολ·? 
λημενον* τα ο$ χυτά είναι ολα εν σώμα,

Ε/$ την Ευρώπην εφορεύονται πολλά χαρτώνια διά 
τίορ σχιαδίων τάς δηκας, διά τους χαρτοφύλακας, διά 
πυξίδας πίσσωμάνας, διά δόνας διαφόρων πραγμάτων, 
διά τό τύλιγμα των ^ιλων ήσυχων της ’Αγγλίας εσω- 
δεν αντί σανίδος, χαί δί αλλα πολλά έργα * είς την 
Ύουρχίαν ολίγα . Καλά είναι τά ομαλά^ χαί στερεά·

Χ α ρ τ « ζ  Ϊ Ι ε ρ γ α μ η ν ό ς ,  r Μεμβρανα άπό τβ Λλ- 
τινιχοΟ. Ίδ« ΠΕΡΓΑΜΗΝΟ'Ν*

ΧΕΙΜΏΝΙΚΟ'Ν , τό χαρπυζι, είδος χολοχυνδης χόχ- 
χινον, μ χίτρινον εσωδεν, γλυχυ , χαί υδατώδες, οσον 
δερμόν είναι τό χλίμα , τόσον γίνεται γλυχιίτερον, χαί 
άβλαβε στερον ' δί ρσους τό μεταχειρίζονται διά νά δρο· 
σισδοΰν είς τάς καύσεις του δ  όρους ’ τρώγεται ώμον, 
ώς τό πεπόνι, χαί επόχει τοπον όπωριχυ είς τάς τρά
πεζας , χαί ουδέ να είς τό εμπόριον, χαί τό περί ’Εμ
πορίου Βιβλίον.

Οι σπόροι του εμβαίνουν εις τους 4 διαλυτιχονς της 
φαρμακοποιίας.

ΧΕΙΡβ'ΤΙΑ, χαί ΧΕΙΡΟΘΗ'ΚΑΙ, ένδυμα Της χει-
ρός
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χοπ οριζόμενα h%vp ίνας διαφόρους, καί χρησίμους όιά 
σχοινίa » χα/ υφάσματα*

Ύοιαύτη th a t χαι η Κτ/<?α τίς Ευρώπης · Ιδ*' Ά · 
ΚΑΛΤ'ΦΗ.

ΧΡΤΣΟ'Σ, Μ/τ«λλορ χίτρινον , άπαλωτερον σφνρη- 
λατιχωτερον, στιλπνότερον y χαί βαρύτερον^ (  «ρ εζαιρεθη 
ο νεωστί εφευρεθείς Αευχάργυρος )  *«/ δ/β τούτα τιμιω- 
τερον, χλ/' βασιλεύς των λοιπών μετάλλων.

Οι Χυμιχοί, χατα τ»ρ συνήθη μεγ αλολογ ίαν των τον 
προσαρμόζουν εις τον λαμπρόν ήλιον, χαθείς χαί τά  
λοιπά εις τούς πλανητας ,

Καί εις τά τεσσαρα τη κόσμου μέρη ενρισχεται χρυ· 
σός, top όποιον Μάλαμμα ονομάζει ή κοινά γλω σσά , 
χαι χρυσάφι, 'Η Ευρώπη εις τούτο είναι πτωχότερα, 
χαι μ Άμεριχη άσυγχρίτως πλουσιωτερα* η 'Ασία με 
τό μεταλλειον της Νησπ Χουμάτρας, χαι ή 'Αφρική με 
τά εδιχάτης προς τούς Μεσημβριανατολιχούς αίγιαλούς 
της > φιλονειχούν δ/α τον 'Οφίρ , τόπον, οπού ό στόλος 
τού Χολωμωντος ευρισχε τούς θησαυρούς του άπο αύτύ 
Το μετάλλον,

Ό  Χρυσός ενρ ισχεται εις τά Μεταλλεία, η εις τούς 
ποταμούς, top οποίον οι Ευρωπαίοι ονομάζουν Κό ν ι ν  
χ ρ υ σ ά  ν y χωρίς νά γναι η χρυσίτις άμμος των Πλ- 
λαιων, όιότι χρυσίζει αυτή, καθώς την μεταχειρίζον
ται εις τάς γραφάς οι Τούρκοι y αλλά όεν είναι χρυ
σός * η εις τούς κατήφορους των Βουνών, <y$ β/ς την 
Χιλήν της Αμεριχης * επειδή δε το μόταλλον τούτο εί
ναι περισπούόαστον^ καί τιμιωτερον μεταζύ των αν
θρώπων , εύλογον είναι χαν όιά περιέργειαν νά γρά- 
\ωμεν τι πλατυτερον περί αυτού κατά την ανωτέρω 
διαιρεσιν.

Μ ε τ α λ λ ε ί α ,

£ / ς  την Ευρώπην πλουσιωτερα είναι τά επτά Με
ταλλεία της Ούγχαρίας, Κρεμνίτζα, Χρεμανίτζα, Νεου- 
σόλον, Κωνινσβεργη, Βοχαντζα, Λιβετενορ9 χαι Τυλ-
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top' χαλχτερον όμως xai ευτυχεστερον είναι το πρώτον, 
άπό του όποια παρανομάζονται Κρεμν ίτζα ι τά Ουγχα- 
ptxa χρνότα νομίσματα.

Το Μεταλλείο* τχς Κρεμνιτζχς χνοίχΒη προ χιλίων 
%α) περισσότερων ετών’ τό υπόγειον, βά9ος, εις τό ο
ποίον μεταλλουργουν τώρα εχει ι?ο όργιας, xai εχ- 
τείνέτοι χατά πλάτος εις 8qo περίπου όργιας» όπου 
χαταβαίνουν β/ εργάτοι από 6 τρύπας επονομαζόμενος 
με λαμπρό ονόματα Βασιλεων» xai *Ηγεμόνων τχς Οΰγ- 
χαρίας διά τροχού εχοντος σχοινίον χονδρόν, xai πα
υόμενοι εις σ  κότινον σακχίον* με τόν αυτόν μχχανχν 
άναβάζουν εις χοφίνας xai τχν μεταλλικόν υλχν, Φωτί
ζεται τό υπόγειον εκείνο με δαδί χαιόμενον, xai μεταλ
λοκοπουν οι εργάτιμ ολον τό έτος, εχτός των εορτών 
του Πάσχα> τχς Πεντχχοστχς, xat των Χριστουγέννων 
άνά δυω χ μόρας, xai χόπτοντες τχν μεταλλικόν ΰλχvt 
τόν βάλλην εις κοφίνια y £ωράντα προς ιβο όχάδας βά
ρος , xai τά στελλουν επάνω* εννοείται ότι τό υπό
γειον ikiivo εχει διαφόρπς δρόμας, διά των οποίων δια
βαίνουν τά αμάξια με τό χοφίνι κινούμενα από παιδίω 
των εργατών ·

Έίς τά Μεταλλεία ευρίσχονται* χ κομμάτια χρυσου 
χαλαρού , ως επ ί τό πλείστον εις χόνιν διαφόρων σχη
μάτων, αλλά και μεγάλα, από τά όνοία μέγιστο* 
είναι τό ευρ&εν εις τόν Περουν τό iSoz ζυγίζον 3ζ 
λίτρας* χ εις μεταλλικόν νλχν, χ οποία χάμνει τό έργον 
των μεταλλουργών % και είναι περισσότερα.

’Α·Φ α χ μεταλλικό υλχ «ξορυχ&ρ , xat lo$ji εις τάς 
χα^αριστάς, συντρίβεται μ ΐ  μχχανχν τροχού περιφόρον- 
τος 6 κύλινδρονς οπλισμένους μβ σίδηρον εξω$εν, xat 
ενταυτφ διά του επιπλέοντος νερού επάνω των κυλίν
δρων πλυνεται, xai συνάζεται υποκάτω εις αγγείο* 
μεγα χωρισμένη άνό τόν χρυσόν, ό οποίος μό τό νά 
εύρίσχηται πάντοτε άναχατωμενος με άργυρον, xai άλ
λα ετερογενή λύεται ει’ξ χώνεια με όλιγχν ασβέστην , 
xai τελευταίον μ} τόν άμμον, xai κα&αρίζεται · ‘Η με* 

Tom. II. 23 τ«λ-
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ταλλιχή αυτή υλη άλλοτε είναι μαύρη, άλλοτε κίτρινη ̂  
χαϊ ετι λ?ϋχ» fee μαυ'ρας χ»λ/δας, χα* αιίτ» προχρι νε- 
ται ως χαλ«τ/ρα * ολη όμως πλυνεται διά νά χαθαρισ- 
θη  , χα/ εις όλην ή έχβασις τής ποσότητας του χρυσου 
δεν είναι βέβαια , αναλογίαν τινά εχει *

Βϊς τα Μ*ταλλ«α Αμερικής sopίσχονταί χαϊ φλε- 
βες με χαλαρό ρ χρυσόν, χαϊ εις μεταλλιχήν ύλην πε· 
τρat σχληραϊ συντριβόμεναι με βαρείας σιδηράς σφυράς, 
τριβόμεναι εις μόλον, χα/ χοσχινιζόμεναι με χάλχινα 
χόσχινα ·

'Η χοσχινιζομενη χόνις βάλλεται εις νερόν, f/ς χ/<τ- 
συβια {χαμηλούς χάδίσχκς), αφίνεται δυω ημέρας εις 
τον ""Άλιον, χα/ πλυνεται με χλιαρόν νερδν δια να εχβη 
όλον τδ χρώμα , το δ/ υπόλοιπον είναι χρυσός μιχτδς 
με υδράρχυρον τα οποία χωρίζονται με τον άμβυκα 
διασταλαζόμενα · 'Ο τοίκτος χρυσός ονομάζεται παρθέ
νος , καθώς χαϊ ό εύρισχόμενος εχ φόσεως χαθαρος, ως 
ανωτέρω.Ή ενχολωτερα, χαϊ χαλητερα μέθοδος τ η  νά χωρισ- 
θη  ο χρυσός από την μεταλλικήν ύλην χωρίς νά άνα- 
λυθή εις την κάμινον, γίιετα ι με τον υδράργυρον άνα- 
χατωνόμενος, χαϊ επειτα χρ ιζόμενος, διά τούτο ̂ χα ϊ 
δαπανωνται μέγιστοι ποσότητες υδράργυρου εις τα με- 
ταλλεϊα εκείνα.^ Ίδ/ 'ΤΔΡΑ'ΡΓΤΡΟΣ.

Τα' Μεταλλεία εις την Ισπανιχην 'Αμερικήν ανήκουν 
εις τον ταυτα προευρίσχοντα κατά τ η  τον τον Ν ομον* ό ·  

ταν τινάς στοχασθη δτι εις ένα τόπον ευρίσχεται χρυ
σός, δίδει αναφοράν εις τόν ύποβασιλεα Διοικητήν, ό ό
ποιος μέτρα 8ο βάρρας τριών ποδων μήκους, χαϊ 4° 
πλάτους διά τόν εόρόντα, άλλο τοσον διά τόν "Βασι
λέα, χαϊ πάλιν ομοίως εις όλην την επιφάνειαν του 
μεταλλείου, επειτα πωλει το βασιλικόν μέρος προς ε
κείνον , διά δε τόν βασιλέα ψυλάττεται το χοινον τε
λώ νι ον το tV f/ζ τόν χρυσόν, χα ϊ τό -y εις τόν άργυρον.

Διαφέρει χαϊ εις αυτά τά μεταλλεία ή μεταλλιχή 
υλη κατά τό χρώμα, την σκληρότητα, χαϊ την πλούσιο-



ttrrx* μολον τούτο 5ο καντάρια ύλη t th t  4 **>ζ 6 °ύ~ 
χκί&ς χρυσόν , όταν όε όωσρ μόρας όύω, μόλις πληρώ
νονται της μεταλλουργέας τά ε ζοόχ .

Κ ο ν ις  Χ ρ υ σ ο ύ  ·
Πολλοί ποταμοί της Ευρώπης , ό Αύναβις, ο' *Ρ»ι>«$ 

ο ’'Αλβις, « Σαλα, ό *Ε&ρσ$, ο Αλήτας της Actχ.ίας, 
χαι άλλοι , κχταβάζουν χρυσού χοήν με το ρβί/ματωτ, 
χ«< οί *«rOixeom$ εις τας οχ$ας την συνάζουν.

E/c rnV Aaxiav όσος συναχ&η εις τούς ποταμούς , 
οποίοι είναι οσοι πηγάζουν απο τα Καρπα&ια ορη, α- 
^•οδίκατ/^τΛί , *βΜ το' όικαίωμα τούτο ανήκει εις την 
κατά καιρόν Δόμναν *

Ε/ς την Τουρκίαν tip γνωρίζεται ανοικτόν χςίνεν με- 
ταλλεΐον χρυσύ , « ποταμός\ χ^ύσαμμος * ενόε^εται ό
μως νά γναι και εις τύτο τό ωραϊον κ λ ίμ α , αλλά καί 
άνκατά τύχην εύρεθρ, κρύπτεται παρά των περίοικων ·

Μί*·αλλο/Λ ε ις  τ ά  π λ ά γ ι α  τω ν Β ουνώ ν*

Ε/$ την Χιλήν τής *Αμερικής, όπν ό χρυσός ευρίσ- 
χεται εις πολλά μεταλλεία υπόγεια, οι κατήφοροι, ή
τοι τά  πλάγια  των βουνών, έχουν χρυσόν y καί οι το- 
ποι ονομάζονται παρά των *Ισπανών Lavaderos, ήτοι 
πλυστικοί * όιότι με τό πλυσιμον εύρίσκεται τό με- 
ταλλον ·

*Η επιφάνεια τής γης εκείνης είναι κοκκινωπή, καί λε
πτή , καί μετά τό βάδος ανθρωπίνου αναστήματος ευ- 
ρισκονται τά υποστρώματα τού χρυσού, και ετι κατω
τέρω πετραι, ως βράχοι σαπημόνοι, ύποκόκκινοι, ανα
κατωμένοι με κίτρινα πέταλα, άλλ όχι χρυσά* μετά 
$$' ταύτα λείπει τό αεταλλον. ^

°Οταν οί ’Ισ·5ταρθί ιόουν αυτά τά  αλάνθαστα ση
μ ε ία , γυρίζουν επάνω εις τον κατήφορον εκείνον ενα α
πό τους πολλούς τού βουνού ρύακας, ha  νά σηκών} 
με την ορμήν του οσον χώμα εύρίσκεται επάνω άπό
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τα pjfStreet υποστρώματα, άνακατώνοντες αυτό με τά  
σκαπτάρta h a  περισσότερα? ευκολία?, χαί̂  άφ ου φανρ 
το υπόστρωμα του χρυσά, κόπτουν το νερον, και σ*α· 
πτοντες τό τίμιον εκείνο χώμα, το φορτώνουν εις ημιό- 
νους , καί το μεταφέρουν εις τά πλυστηρια, τα οποία 
είναι περίφραγμα εις σχήμα μεγάλου φυσητηρος ασκού 
των χάλκεων* εκεί σωρεύουν την χρυσήν ύλην, καί πο
ταμός όιαρρεων σε I  p it  όλον τό χώμα , καί αφήνει κάτω 
άμμον μαυρην , χωρίς νά φαν!} ο χρυσός, άν Ιίν γναι 
μεγαλύτερος από σπυρί φακής, επε/οη πολλάκις ενρίσ- 
χεται καί μεγάλος εως 2ο καί 24 ουγχίας.

Κόπτοντβς λοιπόν τό νερόν σννάζουν την άμμον, την 
πλάνου? μ ί νερόν χαλαρόν εις ξυλίνας σκάφας, β α ρ ε ίς , 
κα ί όλον τό χώμα $ άμμος χυνόμενα άπό τα χείλη 
της σχάφης, μόνοι η χρυσή άμμος κχ&αρά εις το βά· 
$ος, χωρίς νά εχγ χρείαν άπό άλλο καθάρισμα,

Ύοιοΰτοι κατήφορον χρυσοφόροι είναι πολλοί εις εκεί· 
νην την Επαρχίαν, χαί ΰίΰουν μεγαλύτερο? όφελος W  
τό όλιγοίζοόόν των♦

Μερικά μέρη των παρά τον 'Ρήνον Βχνών, καί μάλι
σ τα  η Θουρίγχα, εχόίοουν τοιουτον χρυσόν, αλλά πολ
λά  ολίγον·

Τίτλος του χρυσόν , χα&ώς χαί του άργυρον λ ίγε- 
rat η ζα&αρότης της ποιότητάς του , σημαίνει %ό επ ι
γραφήν, επιγράφεται εις τα κομμάτια των με
ταλλείων, dta νά γνωρί^ηται « χά&αροτης του ·

*0 χα&αρωτατος νομίζεται 24 κερατίων, χαί έκα
στον τούτων υποδιαιρείται εις 24 κόκκους* τοιουτος ό
μως <$έν γίνεται, αλλά κατώτερος ολίγον * ώστε ό ευ· 
ρίσκο μένος χα&αρώτερος, χα&ώς that τά Βενετικά χρυ
σά εχει Ζ3 - τ ι κεράτια, τά  δί λοιπά τ4  χαλκόν, η 
άργυρον, όταν όε γναι κατώτερος άπό τά 17 κεράτια, 
λίγεται Χαλχόρ*ρυσος, καθώς είπομεν εις αυτό το*Αρθρον, 

Ο μεταφερομένος εις την *Ισπανίαν άπό την Περούν 
χρυσός είναι εις πλάκας άπό 64 εως 8ο ουγχίας, καί 
εχει επιγεγραμμίνον τόν Τ ίτλον, ήτοι την χατάστασι*

της
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Τχς *α$·αρσ7»7Όζ τΰυ εις χιράτια» επάνω εις ϊ ά  oVo/4 
πωλείται * α’λλα μόλον τύτο hip πρέπει ναι hihp τινάς 
ολχν τχν εμπϊστοσυνχν.

*Η χρύσάμμος ΤΧς ΓΊνίαξ είνάι  ̂ 2l j  kffpaV. χα/ ζ-ολ- 
λα'χ/$ υπερβαίνει χαι τα 22 xfpaV. τ?$ ’Αξιμχς 23 χβρ« 
τ»ς ’Ιαπωνίας stveu Κα$αρωτερος αχό fix* ^

Ε/$ τχν παρελ$ύσαν 'Εκατονταετηρίδα χνοίχ^χσαν με
ταλλεία πλούσια χρυσού εις τχΡ Βρασ ιλλ ία ν , χα/' ο 
Βαβνλ«/ς τίζ Πορτο^αλλ/ας λαμβάνει το 7  W  ’δικαίωμα 
έδιχόντου»

’Από δλα αυτά τα μ/ρ)> φέρεται χρυσός^ εις τχν Ευ* 
ρωτϊχν 5 *«/ δ/αδ/'£βτα/ f/ς top κόσμον χ εις νομίσματα 
παρά των Βασιλέων. ί  εμποριχως εις κομμάτια* άλ- 
λ επειοχ τούτο είναι εμποοισμενον απο τχρ ισπανιχχν 
φιοίχχσιν, ο/ Γάλλο/» χα/' άλλο/ αλλογενείς έμπορο* 
εμπιστεύονται εις τχρ τιμχν των ’Ισπανών εμπόρων τχς 
Κάδιχος , xat δίδοντες εις αυτούς πραγματείας με σκο
πόν να μεταχύμισούν από τχν Πέραν χρυσόν, ποτέ lev 
άπατχ&χσαΡ) όυτε χφν εις χαιρον πολέμου* τοιαυτχ εί
ναι » εμπιστοσύνχ των Ισπανών εμπόρων!

Δεν χμπορει νά προσδϊόρισ&ρ τιμχ εις τον χρυσόν , 
χαι άργυρον, τα δύω Τιμιωτερα μέταλλα , έπειδχ είναι 
υποκείμενα εις Τχν &ελχσιν των Βασιλέων, οι οποίοι 
κατά τάς χρείας, χαι φαντασίας τωρ κόπτν? τα' νομίσ- 
fια τ α | χα/' τα προσδιόρίζουν εις οποίαν $ ελΟυν τιμχν t 
ο hi έμπορος, χα/' χορ/α»ς ο τραπεζίτες έξισάζει τχρ 
εσωτερικήν τιμχν τού νομίσματος με τχρ των λοιπών 
Βασιλείων y χαι ολίγον άπαταται από τχν φαντασίαν 
τύ ’Ηγεμόνας του, άλλα χαι τό συνάλλαγμα τούτο hiv 
είναι ακριβώς τέλειον ha πολλά α ίτια  y χα$ως $έλομεν 
τα εχδεσει εις τχν λέζιν Σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ό ν  Τ ραμ- 
μάτιον τού Γ\ Βιβλίου»

‘Η αναλογία τού βάρους τόύ χρυσού ϊτρος τόν άργν^ 
ρον είναι ως II προς τα ao, χα/' x τιμχ τού χρυσού 
14 5τλάσιος προς τόν άργυρον» Οι ’Ολλανδοί τιμύν τόν 
Χαλαρόν χρυσόν 24 κερατίων ha  φιωρίνια αργυρά 355,

καί
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καί άναλόγως τον κατώτερον, τον οποίον ακάθαρτον 
λεγουσι.

Κ α θ ά ρ ι σ μ α  τ ο υ  Xpυσο ύ*

Xf a  jy  <  ̂ \ i i \ %1\.αθαριζεται ο χρυσός απο τα συμμιχτα με αυτόν 
ετερογενή κατά τους ακολούθους τρεις τρόπους .

« . Με τ ό σ τ ίμ μ ι9 ήτοι άντιμοναχον, » αντιμόνιο» , x«J 
γίνεται ούτως . Ε/ς κάμινον με καλούς φυσητήρας βάλ 
λουν επάνω εις τούς άνθρακας χώνε!ον μ ίγ α , δ/α *α 
χωρεσγ εως εις το ημισυ υ^,οςτου τον εμβαλλόμενον 
χρυσόνy καί τον αναλύουν* επειτα άναλογιχως9 ήτοι 
εις 8 ύγκίας χρνοτίου ρ ιπ ή ν  μίαν σ τ ίμ μ ι9 of ό χρυ
σός είναι 22 κερατίων* αν δε hfcm κατώτερος. προσθε- 
τηρ αχομχ , χλ/ βαΛλχ? το αη&ομα T*%(Mtssf 
το σκέπαζαν όλον με άνθρακας 9 (ρυσουν την κάμινον 9 
χαί το xa/»F  φανγ ολον το χωνείον * μετά ταυ-
τα τύ άφίναν εκεί εως νά κρυωσγ, τον εχβάλλυν με γυ
μνόν χέρι9 τον συντριβήν, καί τον συνάζουν καταστα- 
λαγμενον εις τον πάτον τ« χωνείπ* τον χωρίζουν από 
τά  επικείμενα ετερογενή τ» άνημονάχα , καί τ» άργυ
ρον 9 καί μενει καθαρωτατος.

’Αλλ’ επειδή είναι σχληρός9 χαί σχεδόν δεν σφυρηλα
τεί τ  ο ι 6 τοιουτος χρυσός 9 τον γλυκυνυν πάλιν εις την 
φωτιάν 9 λύοντίς τον μ ί κίτρον 9 καί χρυσόκολλαν εις ξη
ρόν χωνείον 9 καί άφ ου παυσγ ό καπνός 9 εάν μείνρ ύ
λη στίμμεως 9 πάλιν ρίπτουν όλίγκν χρυσόκολλαν 9 καί 
νίτρον, τά όποια χώριζαν τά  επαφρίζοντα ετερογενή · 
και μενει ό χρυσός κάτω·

Τόλος πάντων τον βάλλυρ εις άλλο χωνείον με ταυ- 
τα τά είδη άνά δύω άγκίας εις τάς 8 τ« χρυσά 9 τον 
λύχν , top χυνυν εις κομμάτια μακρά9 η πλάκας 9 χαί 
είναι 23-jt  κερατίων* σχεδόν καθαρωτατος.

Διά νά μη χαθη όμως ό ολίγος χρυσός χαί άργυ-« c / # t Ζ ψ % \ Λ / ν / *Ρ·ί - ......... -

358

ο ευρισκόμενός ομπ με την υποστασιν τ» στιμμε 
τό πρώτον χωνείον 9 λύουν t«f tftifF εκείνην με *

χρυ

ως
την
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χρυσόκολλαν, και νίτρον , χαί χαρίζονται αυτά τα ζη+ 
τπμενα μέταλλα»

0 ,  Mg top νΑξιφον (  Sublimat)  * tf αναλογία χα ί re* 
του είναι προς ι  7  ουγκιάν εις τάς δυω re χρυσά 22 
κερατίων, χαι άνά 3 άγκ ια ς , εις τάς 2 όταν γναι κα
τώτερος .

*Η άνάχυσις γίνεται εις την όμοίαν κάμινον φυλών
τας εις 70 χάνει ον μέ φυσητηρ α μικρόν κυρτόν προς το 
έσω διά νά μαγαρίζεται re χρυσά η επιφάνεια από τά  
ετερογενή* άφίνέτοι όμως πρότερον το χάνει ον σχεπασ- 
μ*νοι> μ6 το sirs&$μα του {χαπαχ ΐ) εως ^ της ώρας y 
χαι μετά ταυτα χυνόμένος εις προπλάσματα μένει χα· 
θαρωτατος .

Οι δυω ήτοι τρόποι είναι καλοί, εύκολοι, χαι ευθυ- 
ι ο ί , άλλ’ είναι χαι πολύ κινδυνώδεις διά τό φαρμακερόν 
τη Αξίφχ, καί τη 'Αντιμονάχπ* ha  τη το χαί σπάνιοι 
χρυσοχόοι τάς μεταχειρίζονται,

γ .  Mg' μόλυβδον, χαί στάχτην, αλλά χαί ουτος ό 
τροπος χρησιμεύει μόνον ha  δοκιμήν εις μιχρά χομμά* 
τια % ως κατωτέρω ·

ο. Τρόπος πλέον συνήθης , χαί ακίνδυνος είναι ό γ ι
νόμενος μέ τό Βασιλικόν "Υδωρ (  ’Ασημόνερον ) * συνενώ
νονται -, χρυσά με *, άργυρπ λυόμενα εις χώνει ον, χαί 
χυνό μένα εις νερόν χρυον γίνονται μιχρά σπυρ ιά , ως 
π ισοί y η κριθάρι, ξηραίνονται εις την φωτιάν y χαί βαλ
μένα εις χύτραν πηλίιην με διπλήν ποσότητα διαλυτι- 
ΧΗ Βασιλικά "Ίδατος. Ίδί ΒΑΣΙΛΙΚΟ'Ν "ΤΔΏΡ. Ασφά
λιζαν την χύτραν μέ τό επ ίθεμα χολλημένον μέ ιλυν 
κολλητικήν, χαί θάπτοντές την εις άνθροχιάν χαλά ά- 
ναμμένην, μετά μίαν ώραν την έκβάλλπν, χαί εύρίσκαν 
τιτανωμένον τον χρυσόν χάτω , χαί τό επιπλέον* 
αλλά διά νά χαθαρισθρ καλά, είναι χ^εία νά βάλλουν 
παλιν τον άσβεστωμενον εκείνον χρυσόν, μέ τό ημισυ 
τη Ύοατος, χαι αυθις με το τεταρτημοριον, ήτοι να τον 
χ adapt σαν τρις διά νά φθάση εις την ζητνμένην τελείαν 
καθαρότητα.

Ο
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Ό άμβλη$ενς άργυρος, χα&ως χαι ad άχα&αρσίαι τη 
χρυσά , τόσον άναχατωνονται μ* τό ΰιαλυτιχόν ΰΰωρ, ω· 
are παντελώς Sir γνωρίζονται * μότο από τό χρώμα9 
μότο από τόν ποσότητα, μολον τούτο συνάζεται πολ- 
λα  ευχολα ό άργυρος εχεΐνος, βάλλωντας ειςσχάφην π *  
λίνην, η λεχάνην νερόν χαλαρόν οχταπλάσιον από τόν 
ποσότητα τά Ιιαλυτιχά y επειτα ρΙπτωντας μόσα μεριχά 
κομμάτια, η πλάχας ̂ χαλχά, χαι χυνωντας τό ΰιαλυ- 
τιχον εχείνο μετά 24 ώρας, ευρίσχεται ό άργυρος χωρισ
μένος από τό υόωρ, και χαταχα&ισμίνος ως ό χρυσός 
άνωτόρω ·

At βιρημίναι χόννις τη χρυσά, χαί άργυρχ αναλυό
μενοι εις την χάμινον χύνονται εις προπλάσματα 9 χαί 
είναι χά&αρά μέταλλα ha  την χατά μέρος εργασίαν- 
των ·

Δ οχ ιμ ό  τη  Χ ρ υ σ ά .
ίλοχιμάζεται ό χρυσός ευχολωτερα μό την Βασανον, 

ήτοι Λυόιαν Λι$ον, τριβόμενος πλησίον άλλπ τρ ιξ ίμα 
τος χαλαρά 9 χαι άπό τό χρώμα του φαίνεται η χα$α- 
ρότηςτπ. Ίδ* ΒΑ'ΣΑΝΟΣ. ^

’Αλλ’ επειδή τό ό^ιμάτι $εν ημπορεί νά haxpfvp με 
εντελή άχρίβειαν, οσοι &ίλπν νά πληροφόρησην εντελώς 
τόν τίτλον του χρυσου μεταχειρίζονται την h a  τη πυ- 
ρός Ιοχιμόν ουτω.

Ζυγίζεται με άχρίβειαν εν χομμάτι άπό τόν ΰοχιμα- 
ζόμενον χρυσόν, προσ&ετεται διπλήν βάρος άργυρόν, η 
όλιγωτερον, αν ρναι ό χρυσός κατώτερος. Βάλλεται εις 
μεταλλικήν χοχλιάραν βόλι άνάλόγον μολυβ ιά , και εις 
την κάμινον χαι στ ο ι εως νά άναλυσρ , χαι νά γενρ εις 
χρώμα όπάλπ, άφίvirtu νά χρυωση μέσα εις την χάμι- 
ρον ύ$& vet μ* yepji νλΑα^ίς της όλης β a ντο τον α*ρα * 
χαι τό μ ίγμα  εκείνο- χαμωμάνον σφαιρίόιον, σφυρηλατεί- 
ται πυράμενον πολλάχις, καί καταντά φυλλύν λεπτόν« 
έ π ε ιτ α  τυλισσόμενον χυλιάόριχως στρογγυλόν 9 βάλλεται 
εις φιάλην χωρητικόν 4 κοχλιαρίων νερού άναχατωμά-
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ρα μ« *7 υ^κτος βασιλικά 0ιορ&ωμ«νου9 βράζει «ας ρά 
παυσρ άπό τη ρά χαπνίζγ . Χυν«ται τό vtpop «χεινο , 
χαί βάλλεται καθαρό* Βασιλιχόν ΗΤδαρ, βράζεται όσον 
ρά y iv f  λευχός καπνός, χύνεται το υΐωρ, xau μό νερόν 
πότιμον αναλύεται «ως ρά χοχχιν/σρ ως τό χρασί * το- 
τ* ζυγ/ζ«τΜ μ« πολλην άχριβειαν 9 xau μό την άναλο- 
yiav της ίλλ«ί·ί«άςτου χνωρίζ«ται η α καθαρό·/α «χβί· 
vh j xett εφεςης τη ολη κομματιού »το$ αν λΐζ-ψ,# τ ν  
είναι το' μ ίτ  άλλον τ» χρυσά 23, xett άρ λεί«φ/ί τ τ  «/- 
FO/ ι8  χ«ρ. X. τ* λ.

Ο/ Βασανισται τάχρυσά  , χαί apyvpn «hat α*θρω- 
7ΐοι Βασιλικοί 9 χαί αξιόπιστοι, Ε/ς την Ευ ρω π η ρ βhat 
χαί ωρχισμίνοι»

To* καθαρό* αρ}Ί/ρο*, χα/' το* χρυσόν κ χοινη χλωσ- 
tra λ «y«i Aaryapav, χα/' Ααχαρισμίνορ, χα/' τ»$ Bot/Λ* 
λας, ντο/ «σφραχισμίνον άπό top Βασιλιχόν όοχιμα- 
β*τ»ν, fjpισχόμΛνον «ίς τηρ Βασιλευασαν·

ΧΡΤΣΙ'ΟΝ, χ&θο/ς χαί το apytipiop, σημαίνει το 
κομμόνον παρά της Διοιχήσεως «ίς νόμισμα , το οποίον 
κοινώς φλωρt o p  % άπο τη χλωρόν, ντο/ χίτρινον όνομά
ζα  η χοινη χλωσσα, τξίππσα το χ  « ίς  φ~* η από τη 
φλώρε Λατινιχου y όηλουντος τό άν$ος, βλλα χα/' tot/ro 
πολλοί «τυμολοχάσιν από τη χλωρά Ελληνικά.

Ε/ς τα' Ύ^ομισματοποιεία εζοόευεται ό περισσότερος 
χρυσός χινόμενος χρυσία μ» τά  σύμβολα της Διοιχη- 
(Γ/ας, ί/ς τηρ οποίαν τυπώνεται, τ<) οποίον χαί κόπτε
τα ι, λόχομεν, άλλά χαί σχευη πολλά , χα/' στολισμοί 
Χρυσοί χίνονται, κα/ τα α’χολοΐ/θα χρειάζεται α’ρ-
**ΤΟ$.

ΧΡΎΣΟ'ΣΎΡΜΑ « ΚατασχευάζθΡΤ«ς κυλινδρωτόν κομ
μάτι άργυράν, τό χρύσωναν «βω&εν, χαί όιασόροντες το 
aVo T£t/Va$, καμωμένος «ίς πλάκας από χάλυβα , χ 
pt/α τκς άλλης μικρότερα, καταντά ά-ιλόν όση η ϊρ ίχ*  *

ΧΡΎΣΕ'ΛΑΤΟΝ · κΤρα', το «ίρημίνον χρυσόσυρμα, 
βάλλορτίςτο ρ«ταζυ όυω χυλϊάόρων κινητών από χάλυ
β α ,  χα/ν συροντίς το άποχτά ελατόν, ντο/ επίπεδον

σχη·
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σχήμα , χαί χρησιμεύει δ/α νά περιτύλιξαν νήμα μετα
ξωτόν, το όποιον λέγεται Χρυσόνημα, χαί απλώς Χρυ
σάφι , φερόμενον είςτηνΤαρχιαν από την *Ρωσσίαν' ιΰε 
χα ί ΣΤ'ΡΜΑ, όπου τό Χρυσόλατον βλεπεις οτι κατα
σκευάζεται χαί εις της Κωνσταντιναπόλεως τον συρμά
χες χανεν, ήτοι Συρματοποιό!ον, χαι χρησιμεύει δ/a τας 
νάμφας, χαι τό ,ιειτημα»

'Ο ιίιος τρόπος είναι χαι δ/a τό 'Αργυρόσυρμα, χαι 
άργυρελατον, χαι άργυρόνημμ ·

Είναι φανερόρ όμως οτι ό γινόμειος σύρμα χρυσός, η 
άργυρος, πρεπει νά γναι χαθαρώτατος, δ/a να γναι α
παλός, χαι να μη χόπτηται, δ/« τατο χαι οι Ταρχοι 
σύρμα Γχιαμας, ήτοι άργυρον, λεγαν τον χαθαρώτατον, 

ΧΡΥΣΟΠΕ'ΤΑΛΑ, ήτοι Β«ρα*< * ό χρυσός υπερβαί
νει όλα τα σώματα εις την λεπτότητα των ατόμων της 
συγχράσεώςτα, καθώς άποόεικνυεται από την υπέρβο
λικήν τα εχτασιν, όιότι από μιαν αγχίαν χρνσχ χαθαρα 
κατασκευάζονται ιβοο πέταλα , η φύλλα προς Z? γραμ- 
μάς γεωμετρικός τετράγωνες τό εν, ήτοι χατά τον υπο
λογισμόν των Φυσικομαθηματικών εις εχτασιν ι $9,092 
μεγαλητεραν ·

Σφυριζεται τό πεταλον τητο επάνω εις μαυρον μάρ- 
μαρον, όμαλώτατον, ενα πόόα τετραγωνιχώς εχτεινόμε- 
νον, χαι με τρία σφυριά * τό πρώτον περί την μίαν ό* 
χάν, τάλλο περί τάς 3 , χαί τό τελευτά!ον περί τάς 4 τ ,  
όλα από χάλυβα , πλατέα, τετράγωνα, χαι όμαλώτα- 
τα προς το χτυπούν μέρος * άναλογιχώς με αυτά είναι 
χα ί 4 τετραγωνικά περιφράγματα, εις τά οποία χατά 
σειράν εμβαλλόμενα σφυρηλατώνται τά χρυσοπεταλα* 
η δ* κατασκευή αυτών γίνεται j i i  τόν τρόπον τατον· 

Χύναν καθαρόν χρυσόν τετράγωνον 4 '^ ?  ώς τό χαρ
τ ί ,  τόν χόπταν εις πολλά τετράγωνα, χατά τό μήκος 
ενός όαχτυλχ · τά επισώρευαν εις τό μικρόν περίφραγ
μ α , χαί τό σφυρηλατούν εως νά γεμισρ* εχβαλλοντες 
μερικά, χαί χόπτοντεςτα πάλιν τετραγωνικώς, τά επισώ
ρευαν εις τό δεύτερον, χαί ομοίως εως τα τέταρτα' ώστε

από
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«Vo τα 20 πρώτα κομμάτια γίνονται 5οο λεπτότατα 
χρνσοπίταλα, τα oVoia rsAft/ra/Oi» βάλλαν άνά εν με- 
■ταξΰ χαρτί* αλειμμένου με βώλον κοκκίνην , W  νά μη 
χολλήσχν, *«/ ra o-ŵ fW προς '25 φύλλα το "δεμάτιt 
» φάχελλον,

Mi toV aJroV τρόπο» γίνεται καί τό άργυροπετα· 
λον, χα/ 7<> χαλκοπίταλον * σφυρκλατάνται όμως δυσκο
λότερα > χαι' όλιγωτερον από το» χρυσόν , ομοίως δί 
καί ό κατιτίτερος, χαι μόλυβδος.

Χρησιμεύουν τα πέταλα ταυ τα εις το χρύσωμα , μ 
άργνρωμα διαφόρων πραγμάτων, καί αντά τ« apj/t/pa , 
και ^αλχ#, αλλα τρτ« το χρυσοπίταλον είναι χονδρό* 
τερον·

Εις τ»ν Κωνστανηνάπολιν σφνρηλατάνται τοιαυτα π έ 
ταλα , καί οι χρυσοπεταλισταί ονομάζονται Τουρκιστί 
Βαρακτϊζηδες , aVo το Βαρακι» χρυσοπίταλον, 6>$ άνω 
παραγομενον από τό Βερονίκη , κα ί αυτά ίξαρκονν εις 
όλον τό Βασίλειον, εκτός ολίγων φερομε νων από την 
νετ/αν*

Χρύσωμα καί Άργΰρωμα λίγεται λοιπόν τό σκέπασ
μα  κα ί τύλιγμα πραγμάτων με αυτά τά πέταλα·

Χρυσώνονται δ ί9 ήτοι μαλαγματίζονται τά  αρ ϋ̂ρα 
σκευή *τω·

Καθαρίζεται πρώτον ό άργυρος με σιδηρά εργαλεία 
διά νά γίνγ καθαρωτάτη, καί ομαλή η επιφάνειά του, 
ξηραίνεται εις την άνθρακιάν ’όσον πρεπει , καί επ ιτ ί
θεται τό χρυσοπίταλον όχι τόσον λεπτότατον, αλλά  
μεσαιον, καί «τώ> θερμόν τρίβεται μ ί  τό λειαντηριον, 
καί μετά ταυτα λειαίνεται «ρχίτα με ομαλόν αίματο- 
στάτην λίθον Ψ

Τον αυτόν τρόπον άκολνθάν καί εις τό χρύσωμα τ« 
χ^υσοσυρματος · Εις δε τά ξυλά καί λ ίθ νς επιχρίεται 
το χρυσοπίταλον 9 άφ * τά άλεί·\·*ν με ^ιμμίθιον 9 καί 
κόλλαν, καί έπειτα στιλβπτα ι»

Το Κίβδηλον ( κάλπικον ) χρυσόσνρμα χρυσώνεται 
μ ί  τόν ίδιον τρόπον, πλκν ότι προ τά νά επιβάλλουν
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ία  χρυσοπέταλα εις τκκ ο̂χδρχχ χαλχ ίην ράβΙόΡ * }!* 
ρορτοι ολόγυρα <riijiitt χατα μήκος με πυκνόν σΐίνρουν 
χτένι συρ ι̂ttfpop έπανω&έ» τη* χα/' ρ«τα' τούτα ΰιαπεpa* 
τα/ aVo τας τρύπας τη χάλυβας, ζα ί λεπτυνεταί, χα* 
τα τκ'χ δέλησιν τη τεχνιτΗ,

ΧΡΎΣΟ'Σ 'ϊΓΡΟ'Σ · Τα' χρυσοπέταλα * ή χομμάτιά 
των τριβόμενα είς μάρμζρον μ ι  ολίγον χα&αρόν μ ίλ ι 
'ίως p i λεπτυν&ΗΡ εντελέστατα * xeu p i yivnv άλειφή $ 
βάλλονται piς χογχυλην, χα/' p̂w/pe*t/»x */$ τχχ Ζα·1 
τραφ/χιίχ συνενωμένα με νερόν άναχατωμένον μ» κόμμι 
οια p i χολλοΰν) χα/' αοτο */χα/ τδ αναλυμένορ χρυ
σάφι t

Χ ρ υ σ ό ς  Αευχός*  Το κλιχτροχ τ£ρ Παλαιων συν- 
τι&έμενον από y  χρνσπ χα ί ~ ap̂ Jpdt/* ολα τα! $ϊ*α· 
λα/α βθχΐ» */£οχ »£fe*l<r «ς«&τ© το μ ίγ μ α . 'Ο Ομη
ρος όιαχράφων τόυ Μενελάου το παλάτιον , ’0<W* δ« 
Στίχ» 71* λ/ĵ z 2τ/ έλαμπεν από χρυσόν , χλίχτροχ* 
αρ^υροχ, χα/' ελεφάντινο»* προτέρημα thop τ η τ η  Τ η  η* 
λέχτρπ το' χα' αποστιλβ/ι, χα«' λάμπγ εις το' τ&κ 
λύχνων, xa# χ»ρ/αχ ίτ/ρ/τ̂ οτίροχ aVo' τσχ ^ρυτοχ , κα/ 
τοχ αρ>ί/ρβχ·

^Χρί/ο*^ς Σ τ ί λ β α μ ε ν ό ς ^ ^ ό  τριμμένος ξΐε λειαν- 
τέριον ( μασκαλαν )  βνδ&ρκχ. αχ j*xa/ καθαρός, « «ς 
μετάλλου χρυσωμένον * εα» ο£ g/ς ζάλον ̂  η μάρμαρον 
μ ί λυχόόορτα, 'Αστίλβωτος &' t χάνος $ 6 όποιος δί'χ 
ετρίφ&η peg' το λειαντήριορ τητοφ

Χ ρυσός Κ ατώ τερος  ευνοείται, β$τ/£ διχ tha t 24 
xeparieopy αλλά κατωτέρω έως των 1 7 * «W  αο’το ό κα
τώτερος χαλχόχρυσός έως των i z i χαί αυτό&εν κατω
τέρω επισκευασμένος κίβδηλος y ό Γαλλ/σ-τ/^Biilon * 

Έκτος too αχώ> ρ«θ/χτο$ χρυσώματος των μετάλλων 
με χρυσοπέταλα, χρύσωναν οι χρυσοχόοι χαί με ανα- 
λυμενον^χρυσόν, χα/' ρ/ί κομμάτια χρυσα^ άλλη  περισ
σότερα εχ^εσις δί'χ pto/ (ραίνεται avayxaia εόω·

ΧΡΤΣΟΚΟ'ΛΛΑ ( Borax ) μεταλλιχόν άλας χρήσιμον 
h i  t o p  χα&αρισμόρ τ η  χρυσά j  χαί άλλων μετάλλων1

ευ-
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ευρισκόμενον εις διάφορα μέρη της Περσίας, καί μεταφε- 
ρόμενον διά τη ΓΙκεανπ εις την Ευρώπην,

Διαιρείται εις φυσιχόν , όποια άνορυττεται από τά  
σπλάγχνα της γης, άφίνετοΛ εις τον αΥρα, χαι' άπο- 
χτ£ koxxijoĵ Y/’w a παχύτητα , μ όποια dev την άφίνει 
νά τηανωθγ* όταν δε άφεθρ πολύν καιρόν, τηανουται 
καί γίνεται κατά τό χρώμα παρόμοια μ$ την ’Αγγλί
αν ν στυ-^ιν,

Και τεχνητόν, όποια είναι μ καθαρισμένη* πρώτοι οι 
Ε'νέτοι εύρηκαν την μέθοδον νά την καθόρισαν λυοντίς 
την ειςτό νερόν, στραγγίζοντας την, χαι «ρυσταλλοποιπν- 
τεςτην, βάλλοντες εις τό νερόν βαμβακερά ελλνχνια 
( φιτίλια ) εις τά οποία κολλά y καθώς το χρυσταλλω- 
μόνον ζάχαρι , και ό ιός τη χαλκά εις τά %υλα,

Ο/ ’Ολλανδοί καθαρίζοντες την πωλπν εις κομμάτια, 
κα ί αυτά τά due* είδη της καθαράς χρυσόκολλας πω- 
λπνται εις την Ευρώπην,

Καλή είναι » καθαρά  διαφανής, και άνοστος εις την 
γευσιν * χρειάζεται όμως προσοχήν διά νά μη γναι νο
θευμένη με ’Αγγλικήν στύ\ιν ,

'Εχει και αντί είσοδον εις την πανδόχον Φαρμακο
ποιίαν διά την συνθεσιν της κίτρινης άλειφης, καί δια 
κοσμητικά των γυναίκαν ,

ΧΡΤΣΟ'ΜΗΛΑ , τά νεράντζια, καί Χ ρ υ σ ο μ η λ ε α  
η νεραντζιά* γνωστά εις ημάς, και ό καρπός, καί τό 
δίνδρον * τητο είναι αειθαλές y ώς » λεμόνιά, καί γίνε
ται εις τά  ίδια θερμά κλίματα* τά φύλλα τη είναι με
γάλα  , ομαλά y χονδράy «/Υίδ», χαι μύτην εις την 
άκραν, το άνθος τη λευκόν, χαι ευώδες,

"Ολον τό 'Αρχιπέλαγος εχει πολλά από αυτά , δ* 
μοίως καί τά λοιπά θερμά κλ ίματα , βίς « ΣιΥα, δ 
ίΥδ/α» χ. τ. λ.

Γίνονται ζαχαρωτά τά ρςριισόμηλα όλάκαιρα, η κομ- 
μίνα εις τεσσαρα , χαι αι φλοιαίτων χωριστά,

'Από τά άνθη τό δίνδρπ γίνεται άνθόνερον ευώδες υ
πό πικρόν * ομοίως δε καί ελαιον από των αυτών αν-

θεών >
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Βίων, καί τη καρππ 9 διασταλάζπν οι Χνμ/κοί Φαρμα
κοποιοί *

Τα' μικρά χρυσόμηλα ξηρά εμβαίΡΗνεις τό εμπόρων, 
*«/ στίλλορται διά τ»? 'Ρωσσιαν · Αυτά βαλλόμενα 5 
και 6 ημέρας  ̂ εις το νερόν9 χα/' δ/αοτολαζο ί̂ρα δίδουν 
ευωδεστατον ελαιον * τα έλαια ταυ τα όταν pvat γνήσια 
είναι εξαίρετα άνΒελμινΒιακά δ ιάτα βρέφη* τα δί ^ρν- 
<τομηλάκια ‘γινόμενα κόνις υπολαμβάνονται άφΒαστον ια 
τρικόν δ/α τα $ τρίχας τής κεφαλές*

ΧΡΥΣΟΤ^ΦΑΝΤA . Ττόφεις 9 υφάσματα μεταξωτά 
με χρυσόνημα9 καί χρυσελατον9 χα/ αρ^ορ/λατοΓ, « pie 
ayitof κα/ ταυτα , η μ§ ολόκληρον το επίπεδον με χρυ
σελατον 9 η άρχυρελατον y τά οποία και Χ ίπι λήγονται 
Ύπρκιστί ·

Ε/ς τ»κ ΚωνσταντινΗπολιν υφαίνουν τόιαυτα σ ίπ ια 9 
ομοίως καί λεπτά χρυσοΰφαντα πεσεντια κατά μίμησιν 
των Ινδικών9 ομοίως και εις το Χολ/»·/· τα κομμάτια 
είναι από 7» *«/ 7 τ  πήχεις διά γυναικεία ενδύματα 
των εξω της Βασιλευάσης μερών * διότι εδω κατάντησαν 
σχεδόν άχρηστα 4

Κυρίως όμως χρυσοόφαντα πρεπει νά όνομάσωμεν τάς 
στόφας, εις τό ύφασμα των οποίων τό Αάγδπνον (L yon )  
της Γαλλίας9 καί διά τά καλά σχέδια 9 καί διά 
πιτηδειότητα του υφάσματος 9 υπερτερεί όλα τά λοιπά 
μέρη * /

Γίνονται δε η εις κομμάτια χρήσιμα διά *1ερά *Αμφια 
τω ν'Αρχιερεών 9 καί στολισμόν των 'Εκκλησιών, κα/ wa- 
λατίων9 ή εις προσκεφάλαΐα 9 καί επιστρώματα διά τής 
κοιτώνας 9 καί Βαλάμπς των Ταρχιχων πάλατίων* ταυ
τα πωλπνται με την δαδίχαδα προσκέφαλα!ων 9 καί ι -  
σομεχεΒη επιστρώματα · καί τά πρώτα με τον πήχυν * 
ή τιμητών αναλογεί με την ποσότητα τής ύλης 9 καί 
την ωραιότητα τη είδους 9 την οποία» κρίνει ή ακανόνι
στος ορεξις ♦

ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΚΗ'. Τέχνη των κατασκευάζονταν χρυ
σά 9 καί αργυρά σκευή* χρυσοχόος δί ο εις ταυτην ε

π ί-
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πιμελου μένος * εις τόρ Κωνστανηνό πολιν « τόχνκ αυτ» 
ειίόοχιμει αρκετά , atat κατασκευάζονται όιάφορα Trpdy- 
ματα τεχριχωτατχ, χαδως <ττολ/%α yvvaixav διάφορα, 
και όαχτυλίΐια* όμοιας στολίσματα 'ίππων, σχευκ οι- 
χιαχά , χ. τ. λ*

Ε/ς οβ*α χρειάζονται τόν 'Έγχανστιχόν ( σμάλτωμα ) 
όλίχοΐ" ιξευρνν  ̂ ρά τό χάμαν * το χρύσωμα όμως τό «- 
ποτελπν ολοι εξαίρετα,

ΧΡίΓΜA . Ίδβ ΒΑΦΗ'*
ΧΛΝΕΪΤΗ'ΡΙΑ, ο/ κλίβανοι, χαϊ αι χάμινοέ, εις τά  

οποία αναλύονται τά μέταλλα , χα/' μεταλλικά·
ΧίϊΝΕΓΑ, &ο*«« αχαον , « ς  τα ο-

ίτο/α βαλλόμενα αναλύονται τά μέταλλα * « ιό/ τβί 
περισσότερα χωνοειόχ, χαι αλλα εχ*ν επ ιδόματα , «το/ 
σκεπάσματα,

Χ ώ νε ι α λεχονται καί σχενν από σι%ρον yav^ f~  
pop, χολλκμενύν χωνοείόως με στόμιον, «το/ μβ t«V $«- 
<w α̂ 6>, χα/' pte' jrpoo'&nxw ο*αλ«ι>ο$ λδ?ΓτΟτ«ρ& ι/ς το' 
κεντρον από τόν t it  αν υλχν* χρνσιμενχν W  χενωμα 
των vypeov εις άσχχς, /^αρολλ/α, φιάλας, καί όμοια* 
κατασκευάζονται εις τόν τόπον ·

ΧίϊΡΑΣΑΝί', aVo τ»$ Π?ρο·/χ»ς χωρασάν, τ ί χο/· 
ρ&ζ Κνρασανί, χαί 'Ελλκνιστι 'Αχιόσπερμον · ’ΐδδ ΣΠΟ'-
ρος λόγιος.

'ΘΑ, η 4,/αθος ( êeer/p) «%$ υφάσματος, » 
πλέγματος από άχνρον9 σχοίνον, παπόρ ι, χα/' αλλα 
τοιαυτα απαλά · χα/' ευλύγιστα φύλλα , « ίερ'όρων επι· 
όερμίόες . ^

Α;το ά^υρα, «το/ το «̂poV καλάμι τχς βρυζχς καί 
των σιτάριων πλεχουν εις τόν Έυρωτην σχιαόια , ρ/α- 
λ/ο’τα δ/ύ? τα'ί >t//«7xe$ χαλοχα/ρ/ΐΌ, λ/τττ^, χα/ν *· 
λα^ρα pig μεγάλκν επιτχόειότκτα 9 ομοίως και άλλατινα 
σκειίκ.

Εις



*  Ε .

Έίς δ» τον σχοίνον υπερτερών oi Αιγύπτιοι ολα rat 
Ε'θνη, xat διά την λεπτότητα τ« χορτου, καί ha  tip 
επιτηδειάτητα ra υφάσματος · Τόφιισικόν χρώμα rap εί
ναι κίτρινον, άχυρώδες * άλλα χλ/ βαφάμενα μερικά α
ποτελούν ποικιλότητας διαφόρους * το ύφαδι ghat από 
χονδρόν καννάβινον σχοινί ον, κα ί τό στημόνι από σχόί- 
pop, it χ** το ολο* σχοινος ενίοτε.

Μεταχειρίζονται ταυτας εις την Τυρκίαν ha  στρώσιν 
καλοκαιρινήν τών εμβολών εις προθαλάμπς, xat κοιτώ- 
ρας, χα/ δαπανώνται πολλαί * όμοιας καί εις πολλά 
μέρη της Ευρώπης* ώστε το εμπόριον της Αιγυπτπ εις 
Λϋ70 70 οιοος ο*? οι *<*/ μ/κοο? ·

*Η πώλησις γίνεται κατά τό μεγεθος μό τόρ τετρά-* 
γανιχόν πηχον, καί η προφόλαζίςτων από τκ re χβ· 
<rar τδ χρώμα των με top καπνόν τα θειαφίν ,  και τό 
οπτσγγαρισιια μ» ολίγον pep ον.

Από φύλλα της Φοινικιάς πλέκονται σπυρίδες εις την 
ιδίαν Αιγυπτον καί ha  μεταχείρισιν άλλην, και δ/e 
μεταχόμισιν ρυζίων, θυμιάματος, και τών τοιότωρ* δ* 
μοίας και craxxta ha καφφεν, φοινίκια, καί παρόμοιας 
πραγματείας .

'Από τό παπόρ ι, καλάμου, η σχοίνου χονδρά είδος 
y  ιν όμεν ον εις διαφόρυς ελώδεις τάπας της Tap χ ίας, ύ· 
φαίνονται >|Ιάθαι χονδροί διά υποστρώματα τών πτω
χών, καί τών καραβιών, όταν φορτώνουν a it άρια, καί 
αλλα  τοιαυτα χυτά πράγματα.

'Από την απλών επιδερμίδα, της φιλλυρας όμοιας 
πλέκονται -\,άθαι ά π α λα ί, χαι ράπτονται σαχκία διά 
ποταπάς πραγματείας.

^ΕΤΔΟΚΙΝΝΑ'ΜΛΜΟΝ, η ΐευδοκαννελλα κ  φλοιά 
δένδρου του Μαλαβάρου από τό γένος τών Δαφνών, με 
μαχρυτερα φύλλα από  τό αληθινόν Κινναμωμόδενδρον της 
Ταπροβάνης. Διβάρινέτοι η φλοιά αυτή από τό Κιννά- 
μαμον , επειδή είναι χονδρότερα, χοκχινωτερα, όλιγώτε* 
ρον καυστική, κα ί αρωματική · Γ/νέτοι εκεί κατ'έτος 
εως 64,000 όκαδας* εις την Ευρώπην φέρεται ολ ίγον ,

τ«λ-
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τάλλο ξοδεύεται εις την 'Ινδίαν 9 καί πάντοτε τιμαται 
τό 7  η  άλιιθινπ χινναμωμπ .

*}*ΕΤΔ0ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,ΡΙ από την σύνθεσιν τής λε* 
ξεως εννοχμεν τ ί  πράγμα είναι * ιί επ ιθυμία των γυ
ναικών διά να στολίζονται μ6 μαργαριτάρια, και » ελ- 
λει-^ις τη τρο'/ΓΗ βις μερικά ς h a  να τα άγοράσχν, καί 
ή περιφρόνησις top πολλών ha  νά φορεσπν 4*λ« > χα* 
ή μεγάλη τιμά τον μεγάλων y χαι αρμοσμένων εις Ισον 
μέγεθος, τάς ήναγχασε νά τίμησαν τά ̂ ευδομαργαριτά- 
ρια εις τους στολισμχς των * το οποίον γνορίσαντες οι 
επιτήδειοι τεγνίται τής Ευρώπης, εμεθοδεύθησαν διά νά 
χατασχευάσχν ·

Τα πρώτα έγιναν άπδ υελον με βαφήν ολίγα ύδραρ- 
γύρου, τα δεύτερα , αζτο xwp/ σχληρανόμενον μ ΐ  είδος 
λευκής κόλλας, α’λλα χα/' ταύτα διά τό κολλητικόντ.ων% 
και εκείνα διά την βλάβην τη ύδραργύρα, δεν ήσαν τό
σον πολύ αρεστά y άλλ'χτε ειχον την λαμπρότατα των 
γνήσιων μαργαριτάριων y αντί των όποιων εφορήντο.

Τελευταίον παρατηρήσας Λατίνος τις επιτήδειος τεχνι- 
της των Ώαρισίων, ότι μικρόν τι ό-^άρι ’’Αβλα (A ble) 
παρά των εντοπίων όνομαζόμενον, και ευρισκόμενον εις τον 
ποταμόν Μάρναν πολύ y ϊχει λέπια χρώματος τα φυσικά 
μαργαρίταρίχ, καί τά φυλάττπν διαλυόμενα εις τό νερόν, 
επενόησε νά κατασχευάσρ από αυτά ^ευδομαργαριτάρια, 
βάλλοντας την ύλην τούτην εις κόκκους ύελίνας ·

*Η δυσκολία τη νά βάλγ τό υγρόν εις εκείνα τά μι- 
χρά σπυριά τόν εμποδισεν, εως ότου κατασκευάζοντας 
λεπτόν ύελίνην σύριγκα καμπύλην ολίγον, και μ ΐ  τό 
φύσημα εμβάλλοντας μίαν ρανίδα εις τόν ύελιρον κόκ
κον y καί συγχινωντάς τον, εδιδεν όλην την μαργαρώδη 
βαφήν εις αυτόν, και άπετελειτο εξαιρετον, και στιλ- 
πνόν μαργαριτάρι* τό δε εσωτερικόν λοιπόν κενόν γε
μ ίζεται από xwp/, και με βελόνην τρυπωνται διαπε^ων 
ται εις σχοινί ον καί πωλχνται, ή με τό μετρον9 η με 
την δωδεκάδα των άρπεδόνων (  αρμαθιών ) «

'Ολίγα ετη είναι άφ ου εμβήκαν εις χρήσιν εις την
Tom. JI. 24 Τ»ρ*
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Ταρχίαρ δια στολισμόν απλώς, ή χαι χεντώμενα εις 
ενόνματα yuvatxtia , ό$εν τώρα εφορεύονται αρκετά ·

'Η μεταχόμισις των -^βοΐομαργαριταρίαρ yiverat δια' 
της Βιέννης, χαι » χατασχευή των μιχρών φαίνεται να 
γναι από τα λ ίπ ια  τη είρημενΗ οραρίου ανακατωμένα 
με λευκήν κόλλαν· ’'Εχμν τήν αυτήν στιλπνότητα μ ΐ τα 
y  νότια μapyapιτάpta, χαι σχεόόν όεν^όιαχρίνονται μβ 
τό ομμάτι, πλήν είναι ελαφρα, χαι εύθραυστα ·

Είναι όιαφόρων μεye^^ωv, xat όλα πωλήνται εις Την 
άρπείόνα παρά των περιοόευτών , χαι με τχν όωόεχάόα 
τύτων από τας έμπορας»

ΨΕΥΔΟΝ Α'ΡΔΟΣ, Aspis. Ίδ* ΝΑΡΔΟΣ. 
Ή'ΛΛΘΡΟΝ , χαρπός επιό/νόρου ει'όους σμόλαχος, 

μαυρωόηρός, χαι μικρός , χρη'σιμός δια να όώτχ μβ$υ· 
vrixw ουναμιν e/ς τον ζυ&ον ωντ* οππ αυτό το ττο· 
τον y t νέτοι πολύ, ως εις τήν 'A yyλίav, χαι Γέρμα· 
νίαν xaλλιεpyε7τat xat η Σμόλαξ αυτή, χαι σύναζε· 
ται πολύ ·\,ίλω&ρ0Ρ y τό οποίον Λατινιστι Lupulus, 
xat Humulus, χαι Γαλλιστί HoubJon, λύετα ι*  εις 
την Τχρχίαν εύρίσχεται πολύ ayptov, χαι οι Ύήρχοι Συ· 
ροποποιοι ( Σ*ρβετζήόες ) χάμουν τό Αλβανίηχον συρο· 
πιον, ( άρναούτ σερβετ) μεθυστικόν xat αύτό κατά τι» 

<ΗΜΜΊΣΘΙΟΝ y Στχβετζι, μόλυβδος λευχός , ήτοι άσ· 
βεστωμενος, τριμμένος εις τό μαρμαρον με τό νερόν, ye· 
νόμένος πηλός, χαι βαλλόμενος εις προπλάσματα πυ· 
ραμιόοειόής σχήματός, ξηραίνεται, τνλίσσεται με ya}\a· 
ζιον χαρτ ί, χαι πωλείται *

’Από τήν πρωτην μεταλλ/χήν υλχν τής χατασχευής τη 
χαταλαμβάνομεν ότι είναι φαρμάκι χινόυνωόες, όταν τό 
επάργ τινάς εσωθεν , xat βλαπτιχώτατον εις τα όόόν 
τ ια , xat τα όμμάτια , xat τό όερμα εκείνων, at οπόιαι 
το μεταχειρίζονται κοσμητικόν, ynpaQnv παραχαιρα, μβ 
ρυτίόωμα τή πρόσωπα, χαι τη άλλου \ιμμυθουμενόυ 
δ/ρ ματος»

Εις τήν Ενετ/αν γίνεται τό χαλήτερον \ ιμμύθιον, 
xat τό y νότιον * άλλα όιά τήν ακριβειών τη μεταχειριζό·

με·
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μέθα περισσότερον 'Ολλανδικόν * ή Αγγλία ομοίως *«·' 
τασχενάζίΐ κατώτερον y χαι από το τελευτά!ον τούτο j 
άλλ’ (ίς  ημάς δεν φέρεται ·.

Καλόν it ναι το Μυχότατον * καθαρόν, ^λϋκν , (υ- 
θραυοττον κ ζηρόν. xai etc ακέραια κομμάτια* τό απα
λόν it vat άχρειον.

Οι Ζωγράφοι το μεταχαρίζονταα ΐδ$' χαί ΜΟ ΛΤΒ- 
ΔΟΣ ΛΕΤΚΟ'Σ i

'ΗΤΤΑΚΟ'Σ. ΪΙάηάγάλλος^ Perroquet, ητηνόν της 
Α’φρίκης γνωστόν, χαί tv χόλον να σννεθίσρ μίμνμενο» 
5-»y άνθρωηίνχν λαλιάν* φυλάττέται εις σνρματηρά κιγ
κλιδώματα $ xai δυσκολεύεται να. ηετάσρ ·

*Η Αίγυπτος τρέφει πολλές y xai ηωλίΊ διά πό^λά μέ
ρη * )f Ιίορτογαλλια, xai Ισπανία φέρχν an  ο την Hon αν 
Α*φρixxpy xai τύς σννιθίζνν * καλοί si pat oi λαλίστεροι y 
xai πολλάχις έηωληθχσαν εως z5o γρόσσια ο ϊνα ς .

•ϋΤΤΑΚΟ'ΔΕΝΔΡρΚ. Ίδδ ΚΡΟ'ΚΟΣ.
•ΡΟΦΑ’ΚΙ ̂  διότι -\άφος ό θάνατος των αλόγων ζωων 

ί ις  την κοινήν μας γλώσσαν* δέρμα αρνιά μικpa, χρή
σιμον κυρίως h a  χολνπτρας *ΰς χεφαλίΐς των Τώρτα- 
ρων, χαΐ των εγκρίτων Χριστιανών, χατοίχων της Τ«ρ- 
χίας . ( χαληάχια χαΐ δίφθέρας έλαφράς ) .

Τ« ϊτοφάχια si vat δ μαύρα Λ H στακτηρά, λύνχομέλα- 
να ( σηοδοειδη ραντά ) * τά χαλά τέρα μαύρα ενρ!σχονται 
ϊίς  την 'Ρωσσιχην Ταρταρίαν, f/s μαλλ ί λεπτόν^ χον- 
τόν, αλον, xai νελ/στερόν * ΰευτβρα από αυτά είναι τά 
Της Δακίας , χαι μ ΐ  αυτά τά είδη εξοικονομείται ό Χρι
στιανικός λαός της Τουρκίας * μεταφέρονται έμηορίκως , 
Χαι πωλάνται άνά δνω , ήτοι ζευγάρια , Τεμενά αηό το 
μέρος της όράς, η ραμμένα αηο τάς δνω άχρας κατά 
μηχος i

Τά οε σταχτηρά χαλητερα είναι τά Ώερσιχα, τά ό
ποια si ναι χαι πολύ άκριβωτερα άηο τά μαύρα * %ρ η- 
σιμεννν h a  χαλνητρας των εύγενων , χαΐ όσων βχαν α- 
δειαν νά φοράν ενδύματα ελευθερίας · Φέρονται χαΐ αν* 
τά εργά&μίϊα * χαΐ πωλοννται με την ζυγήν ομοίως *
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* ί>.
Ειroll ts καί Δαχιχα, χαί άλλα στακτν.ρχ ποταπά9 ευ- 
Swoiy χρήσιμα ha  τας ευτελείς Τόρχας .

’{Ιρομάσδηταν όε Έοφάκιαy δ/στ/ εΰ&υς γεννωμενα τα 
apvia τα -^φάν, ητοι &ανατωναν' η χα/' εις αυτόν την 
κοιλίαν των προβάτων ha pa ηναι άτελεστερον y xat s'- 
πομίνως μιχρότερορ τό μαλλί reap«

Μια ζυγό - ,̂οφάχια λευχό/ααυρα όγοράσ&ησαν από ε- 
να τρυφχλορ εις την Δακίαν άρχοντα ha γρόσσια 4,500, 
άφ ου 6 αυ&εντης όιά την υπερβολικόν τιμήν τα άπε- 
βάλε? * άλλ’ αυτό το σπανιωτατον9 μόλις άπαξ συνέβη « 

'Από μίαν ζυγόν γίνεται μ ία  χαλυπτρ*9 χαί αν yvctt 
μιχρά τα -^οφάχια χρειάζεται χαί ι -j- ήτοι rp ia y χατά 
την επιχρατασαν »δ» οννη&ειαν των μεγάλων χαλυτττρωρ.

•ΡίΙΜΓ , άπότα-\ωμός9 \ωμίον κατ’ αποκοπήν, ιtot' 
νως ό άρτος άπό αλεύρι γεννημάτων, ζυμωμένος με ζύ
μη? , xat ε-\,ημενος ha  κοινόν τρορόν των άν$ρωπων«

‘Η εφευρεσις τ» ψωμιού h a  την πολύπλοκο? κατα
σκευήν τη, ήτοι νά συναχ^γ τό γέννημα, νά άλεσ&ρy 
νά ζυμωτή , χαί χα βέβαια εφάνη αργότερα α
πό πολλά ς τεχνας' χαί οι Α ιγύπτιοι, χαί bW  πρέ
πει νά γναι εφευρεταί * από τάς Ιστορίας των παλαιών 
αίωνων όεν μαν&άνομεν περισσότερον εί ι̂ό ότι ό Αιγύ
πτιος Κίχρ<?4- εόίόαξε τάς 'Αθηναίας αυτόν την θρεπτι- 
χόρ, χαί υγιεινόν τροφόν, τό αναμφίβολον σηρείον της 
εζημερωσεως, χαί της πολιτευσεως των άν&ρωπων · 

4τωμί γίνεται από σιτάρι, βρυζαν, κριθάρι, άραβο- 
σίταρον, χεγχρί, χαί τό λεγόμενον χαλαμβόχι της ’Αλ- 
βανίας, αλλα χαλητερον είναι τό σίτινον»

’Εξωτερικόν εμπόριο? εις τό ·\ωμί όεν γ ίνετα ι, όιότι 
όεν Ιιαρχεΐ εις τόν μεταχόμισιν' εζω μόνον άν ξηραν$ρ 
ε\ηνόμενον ό ίς, (ο&εν χαί όίπυρος άρτος ονομάζεται)\ 
χα ί τοιουτο είναι τό κοινώς λεγόμενον Παζιμάόι · ’Ιδβ 
Α ΡΤΟΣ.

 ̂Εις τάς Πόλεις όμως γίνεται καθημερινό ληψοδοσία 
εις τα αρτοπωλεία y ho τι σπανίως ζύμωναν εις τάς οι· 
χίας * εχ τα εναντία εις τά χωρία ζύμωνες χαί
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Λ  A, 3?3
'9U έκαστος το \ωμί τη εις thV οικίαν του , χ«/ τρα̂ ?/ 
ευ^υνωτερο? y χαί xaXvtspoe·

Ο* ’A$we#d/ ew'ep/S’.eams iW$ xe/ τά £t/peep/xe, 
— -- 12 f/Sfi»* epr»$, »{/Μ?7ς <>/*«$ χωρίζοντες τά ζυ- 

tiro το ^,ωμί , ρίολ/$ εχομεν ρ «7 δ» * ίίτοι το χα*
εχαμνον 
μαριχά από

τας) τό απαλό? των ίμαοετίω? ( πτωχοτροφειων ) όνο* 
μαζόμβιόρ Φοτχλβ, xei re άζυμο?,

κ,ις ftt/re όμπορχμεν ?ά σνΡαρι&μησωμερ χαί τά πω* 
λάμερα από τας χολλνροπωλους ( Λ/μιτζχόες ) &>$ χολ* 
λί/ρ/« ( τα στρογγυλά)  %ακτυλβοτα τα σ ιμ ίτ ια , re' «£ 
ναυτών όιπυρα ( γχεβρεχια)  χαί τά όμοια *

*Μ1ΜΟ'Σ, κομμάτι μεταλλσ y η πηλα , άς-ίωμός χαλ*

•ΜϊΜ Α~Σ, ο eprojre/ος, « άρτοπωλης >

Ω
ΐ Ο  Α * \ *» .f. . Λ k Λ ·· Λ  * \ A&£Α, απο τά οποίου oyivs το χοινως Όυγια» μ m* 

**Λλλ»$ aj'/e , μ expe r&r υφασμάτων χάτά πλάτος, 
πολλάχις ο» y χαί χατά μχχος,

Η Γαλλική Διοίχτισις επιμελάμεηι χαί (φροντίζουνa  
νά τελειοποιχσρ τά εργο^ειρεία y χαί να χάμρ γνωστό? 
τχρ ποιότητα της υ^ασιας των, χαί από ^αύτάς τβς 
ωας > όιεταζε πολλά > χαί πολλάχις , srcp/ αυτών με 
‘Βασιλικά Διατάγματαy τά  οποία χαί Κανονιστικά (Re* 
glemens) λ ίγ νσ ιν , χτοι

Τβ 'Ετερό μ α λ λ α  (  Kerxp/8*$ ) .
'Ό σα είναι 4 τρι*** ref σχμειωνωρται μό 4 
χφόρων χρωμάτων εις τη? ωαν τα  ̂υφάσματος t χαί ό

σα 3 τριχών ομοίως με τρεις σειράς ·
eΌσα



374 & Ο.

Ora είναι ολόκληρα υφασμενα από μετάξι βαμμίνορ 
μζ χοχκ/νιλλίαν, μίαν σειράν εις το μίτον της ωας 
ci7ro χρυσόνημα ha  να όιακρίνωνται από τά υφασμίνα 
με στημόνι, η ύφάόι άλλης ποταπωτήρας βαφης ·

Ora είναι Ίύω τ^χάν ίχπν όυω σειράς εζατίρωθεν * 
oora δ* ι \ τρίχαν> έχουν Ιόω σειράς από την μίαν , 
καί μ ίαν μόνον από την άλλην*

Τ α β ί  v i a ,  η τ ο t X α ρ ά ό ε ς Ψ
Τ α χρυσοάφαντα με χαλαρόν μ ίταλλον, ήτοι σύρμα

πρίπει νά ϊχαν τόν ωαν τη ουτη χρώματος με τό στη- V . « / % fj**, ν’ / * ιμ*ν$ ooret ce vtpctivovreu μ e ZipoitAQj ιτυρμα f *χ*ρ την
ααν ξΐς διάφορα χρώματα ·

"θσ% ρ*χα βάφονται κόκκινα μ* πρινοχόχχί ϊχνν την 
ωαν από μαυρον r  χυλό μάλλον της Δανίας , τα μαύρα 
μπό μαλλ ί στρπθοχαμήλΗ, χαί των λοιπών χρωμάτων 
από σχυλόμάλλέν λευκόν, μ από μαλλ ί χονίρόν, χαί 
9ΐ ς χρώματα της όρήξεως τη νφαντπ Ψ

Εις τα πανιχα α ι ωαι πρζπει να jivai τη ιοιη χρώ
ματος, χαί της αυτής χατά πάντα ποιότητος με τό ύ
φασμα τη πανίπ .

At ωαι των υφαινομίνων πανιών εις την Tnpx/av y t-  
νονται χατ άρίσχειαν, ήτοι πλατεία/, στεναί, μ ί  σει
ράς, ά π λ ο ι ,  μεταξωτοί, τριπλόχιναι, χαί τάτο ιαυτα , 

βΟ'Ν, τό χοινως αυγόν χεννωμενον από τά πτηνά , 
ερπετά , χαί οράρια πρός ΰιαφυλαξιν τη ειόπς των · 

'Από όλα τά ωά περισσότερα, καί πολνχρηστότερα 
είναι των χατοιχιόίων ορνίθων, χαί εξοόειίονται πολλά 
πλήθη εις την καθημερινόν μεταχείριση των μαγειρείων, 
τρωχονται ε\ημίνα, χρησιμεύουν εις τό καθάρισμα των 
συροπίων τη ζαχάρεως, καί εις την Ιατρικήν, καί αλ· 
λας πολλάς τεχνας. ”Οππ τρέφονται περισσότερα/ ορνι* 
θες εκεί είναι καί περισσότερα τά ω ά .

Τρωχονται ακόμη χαί των χηνών, των '\νοίκων ορνί
θω ν, των νήσσων, καί των περίίχων τά ωά* πολλά 
όμως είναι τά ωά των αμφιβίων, χελωνων των Νήσων

Τ¥



η  ρ .

τη Ii'S/xa ΓΙχεανπ j χαι τρώγονται μ ί  όρεξιν από τους 
βΧδ/θδ* Ι̂Λ7Τ(ρ0ύΡΤΛζ (Xi τα χαράβια· ’Ιδδ ΧΕΛΠ'ΝΗ.

*βΟΤΑλΡΙΧΟΝ | ήτοι ταρ ιχ ευτόν  ωόν του χεφάλου 
ο-iapiny το οποίον μόνορ ( αν δδ* προσ&εσωμεν sic τα 
ά>Λ xcti το χαβ ίαρ ί) $χα τοπορ *$ς το *ξ*>ηρίζορ *μ- 
ττόριορ * τα ρYiSspra μόνορ εις τό εσωτεριχόν πωλϊίνται, 
άλλα περί τητη εγρά-^αμεν εις τό χοινότερον λεγόμενον 
ΑΤΓΟΤΑ'ΡΙΧΟΝ.

'βΡΟΛΟ'ΓΙΟΝ, Μηχανη χινπμενη άπό ελατηριον > χ 
από όχχρεμές, χα/ περιστρεφπσα hot τρογών "διαφόρων, 
δείχτας μεταλλιχπς, χαταμετρίΐντας τάς ώρας τη ημετ 
ρονυχτία, επάνω εις χυχλιχην πλάχα όιγρνιμίντΛν εις 12 
τμήματα , χα/ επάνω τάτων εις 6ο τμήματα ̂  τα fiev 
ώρας, τα δ« λβ3·τα σημαίνοντας'  2τ/ δ* τας ημέρας 
τ»ς εβδομάδος, ή τ« μηρός y χ* τ. λ.

Ή 6>ρολο)»/χχν τδ£*χ εφ&ασεν εις μεγάλη? τελειότητα 
χατά τό παρόν y χαί εις την Α γγλ ίαν , χα/ τα Παρ/· 
<τ/α, χα/ Γεν ευ αχ τής 'Ελπητίας* ή εφεύρειτις της χινή- 
α6&ς τό>* τροχών είναι π αλα ιά , χα/ το λεγόμενον ΪΙαγ- 
χράτιον τη Αρχιμήδους μας τό άποδειχνυει * ο Τ/μαλ- 
χι>6>* δ/;̂ 6* «ρολο̂ /οχ μδ τρο^»ς e/ς τδ ττραπεζεΐόν του , 
αλλ’ άτελός χαί αυτό ,  χα/ τα μβτα' ?οο ·τχ χατασχευα- 
σκόντα παρά τη Κασσιοδωρυ εις τα γηρατείάτη*

Τω γ6ο ϊ η ι  ΪΙαυλος ό Α\ εοττειλεν εν ωρολόγιον εις 
τον Φίλιππον τόν Μικρόν, Βασιλέα τής Γαλλίας y χαί 
διά την σπανιότητα τής τοιαυτης μηχανής επροξενησε 
§άμβος εις αυτόν την Γαλλίαν ,  ο?7« ταίρα γίνονται τα 

χ.
τδ 807 δ Χαλίφης Χαρήν *Ελραο7δ περίφημος 
φιλεπ ιστό μονά διάδεσι ν του y άπε στείλε δωρον 

προς τον Κάρολο* Μα̂ χο* δ* ώίρολο̂ / &αυμάσιον. 12 
3-ορ/δδς ΤΜζ οφοδδ/χτ/χχ; πλαχόςτπ άνοιγόμεναι χα& ώ
ραν εφανερωναν αυτάς , χα/ επιπτον χατά ταξ/χ τόσα 
σφαιρίδια εις χυμβάλον χάλκινον σημαίνοντα τάς « - 
ρ ας* χατά δε τχχ 12 ώρα*, zVa'p/θμό; ιππείς διαβαί· 
νοντες εκλειον τάς θυρίδας εκείνος»

3?5
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Ο/ Ιταλό/ πρώτοι μιμη&όντες  ̂τά  ρ»θ»ρτα, το τύυ 
Πάπα Παύλα Α'. και το τα ’ΕλρΛσνδ, χατεσχευασαν διά· 
φορά ωρολόγια με τροχός * και πρώτος τεχνίτης ιστο
ρείται ο Αρχιδιάκονος της Βερώνης Παχίφιχος ( Pacifi- 
cus) κατά το' 8^6.

Μί όλα ταύτα όμως ήσαν χαί ατελή , χολ σπάνιά 
τα τοιαυτα ωρολόγια*, ώστε % ως τής ιο ·  'Εκατονταετηρί
δας e/ς τα Μοναστήρια τής Ευρώπης wrap ε π ί τούτου 
διωρισ αίνοι Μονάχοι να μετράν τάς ώρας με τά άστρα, 
διά να εξυπνουν τούς συνάδελφός των εις την ώραν τής 
Ακολασίας * οι δό λοιποί άν&ρωποι ώδηγούντο από τό 
λάληρα των πετεινών· ’Ακόμη εως τής σήμερον επιχρα- 
τεί η συνήθεια τα να τρεφαν άν&ρώπας ας την Γέρμα- 
νιαν, *Ελαητίαν, 'Ολλάνδαν, Βελγ/χόν, χαί ’Αγγλίαν 
ειδοποιώντας τής νυχτός τάς ώρας·

Κατά H την ι ’Εχατονταετηριδα , χατεσχευάσ§η πα -
ρα τα *Αγγλα Ουαλιγκβόρδα^ Meva^a Βενεδιχτινα εν ώ- 
ρόλόγι j χαί παρά του 'Ιάκωβου Λονδεως ( Giacomo de 
Dondis) άλλο αξιόλογον , σημαίνον τας ώρας, χαί τή» 
χίνησιν τα Ήλ/α εις τον Ζωδιακόν, χαί των πλανητών 
αυτών , το όποιον *’τ/θτ» $ις τό Υίαλατιον τα Παταβια 
( Padova ) τώ ι344· ανταμειφτείς δό πλυσιως ό Δονδις , 
/πωνομάσ^η 'Ωρολόγιος αυτός, χα ί οι απόγονοι τα . 

Πρώτον μικρόν ώρολόγιον επικόλπιον με κώδωνα εφά- 
νη εις την Γαλλίαν επ ί Λαδοβιχα ΙΔ% αλλα μόλις ίτε* 
λειοποιή&ησαν τω 1676 παρά Βαρλόα ( Barlow ) τα * Αγ- 
γλα * χαί προ πεντήχοντα ετών χαί εδώ > χατασχευάζον* 
τ οι εις τάς ρη&είσας Πόλεις θαυμάσια ωρολόγια με ά* 
χρεμή, χαί με ελατήρια εις τόν ακριβόστερον, καί πολύ- 
πλοχωτερον τρόπον * ώστε ή τέχνη αυτή τώρα ήμπορα* 
μεν νά είπωμεν ότι /τελειοποίηση χα&’όσον ενδεχεται· 

Εις την Tap χίαν μόνην λείπει παντελώς ή τέχνη αυ· 
τη , εκτός μερικών Μονάχων τα Ά για *Ορ«£> οι οποίοι 
χατασχευάζονν εκκρεμή στερεά, σημαίνοντα τάς ώρας , 
χαί εξυπνητήρια * ολοι οι λοιποί ευρισκόμενοι εις τάς 
Πόλεις είναι ώρολογιοδιορδαταί, καί χάνεις ώρολογο·

ποιος *
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#οιος * ωστί άναχχαζόμ&α νά τά μεταφέρωμον άπό 
την Et/paVxx.

'Εχχρίνονται ̂ παρά των Ό$ωμανάν τά ’Αχχλικά , τα 
οποία χολ έπι thth at άρ&μάς ’Αραβίας χράφαν τάς 
ώρας. ίταρα' δ7 τα* λοιπών άνΒράπων τά τωρ Πλο/·V Γ / # > t ' \ » / Λ /*λι 7»$ *3*/βΐϊ μ» αραίοηρας
χας, χα/' ίτίλλα Ιειχνουν χαί τα δ«/τ#ρα λ«ττα , χαι 
τα'< ημέρας τη μηνός, χαί ιβόομάόος * κατά δί τιιχ β· 
χριβνιαν τής τέχνης τά ’Αχχλικά ύπιρέχπν.

Κ α τα χ ρα φ ή  rax  μορώ ν τη 'Προλο)//»·
Πρατα μ/ρχ a&V»$ τχ$ μηχανής οι ναι οι τροχοί, οι 

οποίοι οντος προσαρμοσμένοι ̂ πρός άλλήλους^ μι ret' λι- 
youtva οόόντια των. συχχινπνται όπιστηριζομίνοι t it  τα 
λεπτά αχρα των αξόνων των, Έις οχαστον αξονα tvpt- 
σχονται προσχολλημένοι y ά· ο μέγας τροχος9 0 οποίος 
κινείται από τόν πλησίον αυτή άλλον, 0 · ο μικρός τρο- 

μι τοχ οποίον χινειται ο τρίτος * ο αςαχ «χα/ α
ϊτό το1 7δ/οχ μέταλλον μ ί  τον μικρόν τροχόν , χαί ο με
γάλος όιαφέρει ίις  τα περισσότερα, Τ« μιχάλπ τροχή 
τα κόμματα της περιφεριίας ονομάζονται ο coma, χα/' 
τη μιχpH είναι πολύ όλιχωτερα , χαι λέγονται πτερά.

Διά νά στέχωνται οι τροχοί ουτοι9 ήτοι οι άξονές 
των 9 tivai Ινω πλάκες προσαρμοσμένοι παραλλήλως, 
Jta7 άπέχπσαι κατά το μήκος των άξοναν, βασταζόμε- 
ναι άπο στνλπς , χαι ιχπσαι έσωθεν μικρά τρυπήμα
τα j t iς τά οποία βαστιόνται οι πολλοί των αξόνων ε- 
λιυδεροι νά περιστρέφωνται 9 χαι αλειμμένοι μ ι το χα- 
&αρωτιρον β λ at ον,

*Η ταχυτης των τροχών συν'ισταται εις τον αριθμόν 
των οόοντιων των9 χαί πτος ει£ το μέχε̂ ος̂  τής όιαμέ- 
τρατων9 ώστε ό μέγας τροχός εχει πολλά οόόντια, χαί 
Κινείται άρχοτιρα, χαί tx τη έναντιπ ό μικρός * δ/α' τη- 
το οι ωρολοχοποιοί ιξιυρονν τό μέτρον χαί τής δ/αμ/- 
rp», χαί των οΰοντων ίχάστπ* τό παρατηρόν, χαί δχχ 
χάνιται ή αναλογία τής χινήσιως.

Άλλ*
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η  ρ.378Άλλ**πει$η η χίνησις των τροχών %ιά τ η  βάρπς τ η  

όχχρεμπς, ί  δ/Λ τ«ς βίας τη ελατηρίου είναι ταχύτα
τη, επενοή^η ό λεγόμενος ζυγός, η σταθμός (Balancier) 
ο οποίος περιστρεφόμενος, ί  ρλ «»·<« όρ&ότερον ̂ κινόμε- 
ρος δ!ς τόζον χυχλπ ΰεξιά, καί αριστερά , xaw εχωντας 
προσαρμοσμένα τά πτερά, ήτοι της όυω χατ άντί&εσιν 
γυρισμένης όόόντας τ η ,  εμποδίζει, τον τελευταίο? τροφόν , 
*«/ δλοί/ί *«τα τ»ν συν αρμογήν ρά χινωνται με βίαν * 
ώστε εις την ταχύτητα τ η  στα&μπ τ η τ η  ύπόκειται χαί 
ή της >ολης μηχανης * ha τ η τ ο  εις μεν τά ελαστικά ω
ρολόγια περιστέλλεται « μεταλλική σπειροειοης τρ ίχ α , 
με τροχόν επ ί τπτου βαλμενορ * εις h  τά εκκρεμή ά- 
ναβάζεται η σφαίρα, η μεταλλικός χόχλος τ η  ̂ εκκρεμής 
h a  ρά πηγαίνουν όγλίγωρα, χαί εκ τ η  εναντίου, όταν 
$ελπν νά πηγαίνη αργότερα.

Απο της τροχπς ο πρώτος ημπορει να οειξρ τα δεύ
τερα λεπτά , ^στρεφόμενος ?2ο κις την ώραν * η %ιπλα , 
ήτοι 1ι&ο, αν γναι μικρόν τό ωρολόγι. '’Ένας από τπς 
μεσαίας περιστρέφεται 6ο τακις κα^ ώραν, καί δείχνει 
τά  πρώτα λεπτά · *0 δβ' τελευταίος άπαξ κα&’ωραρ, 
χαί δείχνει ταυτας * οι τρείς ουτοι ε^πν τον άξονα των 
μαχρυν εξω της πλακός, χαί επ' αυτόν προσχρμοσμε· 
νον, κατ' ορ§κν γωνίαν δείκτην από μετάλλον συμπε- 
ριαγόμενον, χαί hixvuopra τά  περιγεγραμμόνα εις τό 
πρόσω:τον τη ωρολογι η χυχλοτερως λεπ τά , και ώρας ·

*'Ερ πτερόν εκείνη τη  αργότερη τροχΐί προσαρμοσμένον 
εις την στιγμήν όταν μελλρ να οειξρ την οωαεχατην ώραν 
με τροχόν εχοντα ίσάρι&μα otovna κινεί άπαξ της η-” ! ■ \ % « Γ \ 7- * / / <ν
μέρας αυτόν, και εχωντας και πτος οεικτην φανερώνει τη  
μη’ός τάς ή μόρας * καί άλλος ομοίως της εβ'όομάίος ·

’’Α λλα  ΰωόεχα πτερά άνασηχωνοντα τό εμποόιζον την
μηχανν,ν τη  σημαντηριπ, χάμνονν νά χτυπά τάς ώρας, + \ \ / * η \ * \ *» > -η και τα τέταρτα, αν εχγ και οια ταυ τα πτερον τοιη- 
το άνασηκωνιχον.

Τό Ιό σημαντόριον εχει τροχούς ακίνητης, χαί όλα- 
τόριον , » εκνρψες xiVhv τήτης , ως τό ωρολόγι ον με 6-
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δόντια άναλογιχως άπεχοντα από την ι  8®ς την U  «· 
ραχ, ώίττβ f/ζ /u/cei' «ραχ oWâ  όλιγωτατον ro διά
στημα y άφ m σηκωτή y xa< χινήσγ « σημαντικό μηχα
νής ρ«λ/$ κτνπφ άπαζ η σφυρά εις roV χωδωνα, καί 
εμποδίζεται * ί/ς δ*' τ»ρ διοτ#pax περισσότερον} χαι τας 
λοιπάς όμοιας .

Δ/α τα τ/ταρτα τ&>? 6>ρώϊχ όμοιας είναι χαί όδόντια 
ανάλογα μεταξύ των είρημενων διάστημάτων εις τον τρο
χόν εκείνον ·

'EAarifp/ey τατ ©ρβλβ̂ /αχ fJxo# aa’t/pew&k βλατβζ 
, εμπερικλεισμίνος εις τυμπανον μεταλλικόν π** 

ριτυλισσόμενον μό αλυσιν όμοιας χαλυβίνην^ λεπτήν^ 
και συνδεδεμενην εις τον πρώτον τροχόν♦ Γύρισμα τον 
ωρολογίη λέγεται όταν μό κλειδί είς τρύπαν τετραγω* 
νον προσαρμοζόμενον εις τόν άξονα τη πρώτη τροχού, 
και περιστρεφωντάς τον τυλίσσει εις τόν σπυροειδως χομ·> 
μόνον κώνον tv μέρος τη τροχού την tipημενην αλυσιν y 
h a  της όποιας συσταλεν τό ϊλατήριον βιάζει τόν άλυ- 
σιν νά γυρίσγ είς τό τύμπανο» , και δίδει την κίνησιν 
εις την μηχανήν* τα χαλά ωρολόγια έχουν αλυσιν διά 
3ο ωρων διάρκειαν9 όσα δ*' κινηνται αγύριστα περισσό· 
τερον, ήτοι μ ιαν εβδομάδα, μήνα , » έτος, εχην περισ* 
νοτερής τροχός f

‘Η τελειότης των ωρολογίων σννίσταται εις την ακρι
βή ισότητα της κινήσεωςτων, ή όποια, προσδιορίζει καί 
την τιμήν των) η δε τοιαυτή ίσοκινησις tha t αποτέλεσ
μα τής επιμέλειας, καί επιτηδειότητος τη τεχνίτη , διά 
νά κατασκευάσρ της τροχούς, χαί τα λοιπά κι νουν τ α , 
και κινημένα μέρη μό τό» δυνατόν εντέλειαν*

Η δε ωραιότης εις τό εγκαυσμα τη προσώπου, καί 
τόν καλητεραν διαγραφήν των δεικτικών σημείων, καί 
τής όλης μηχανής rnv αναλογίαν, ήτοι των εζω &ηχων· 

Έ*χ*ρ τα μικρά ωρολόγια, ανα μιαν^ ουω, χλ* 
τρ#?ς θ»χαζ ( τερφια, η κάσσας) από χρυσόν, αρ>«- 
ρβχ , ί  ήλεκτρον μεταλλικόν , 5 τομβάκ(* τα δ/δβριίνα 
W  δ<£ρα στολίζονται καί μό πετράδια ♦

’Ελα*
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' Ε λ α σ τ ι κ ά  ω ρ ο λ ό γ ι α  λέγονται τά χινάμενα μ ί  
το βλατήριον, ως ανωτέρω, καί αυτά μόνα φερονται εις 
τον κόλπον , οθεν^χαί επικόλπια ανωτέρω τά ειπομεν. 
καί μικρότατα > ώστε φύρηνται δακτυλι δια * άλλα καί 
μεγάλα επιτιθέμενα εις τραπέζια , καί σημαίνοντα to
paz, λεπτά , μασιχηντινα, και κινπντα διάφορα άγάλτ 
ματ a , η είδη πτηνών. χ, τ. λ.

*Ε κ κ ρ ε μ η  δ», τα  ̂εχοντα τον σταθμόν^ κρίμα μεν tv 
κα ί χινπμενον κατά τόζον κύκλον, άλλα τητο  είναι ί 
διον καί εις τα άνω ( περί τα χ τά ) κυρίως δε τά αι
ρόμενα μ ί  βάρας μολυβί* δεδεμίνον εις σχοινί επικεί
μενον αντί της άλύσεως εις τον πρωτόν τοοχον * τό γύ- 
ρισμα τητχ y ! νέτοι, όταν τραβιχθρ and τό άλλο με* 
ρος το σχο ιν ί, χαί παύση χ χίνησις*

Αυτά βάλλονται εις τπς τοίχους, η επάνω εις ε π ί 
n n t  καμωμένος μαχράς τετραγωνπς θήχας από σανί* 
δας, η απλώς κρεμά μένα* δεν επιδέχονται κίνησιν, χαί 
κλονισμόν, χαί κομίζονται ακριβέστερα από τά πρώτα, 
διότι ηδύναμις τη ελατήρια βαθμηδόν ελατημόν*, διορ- 
θηται μ ίν  διά την βαθμιχην χωνοειδή, η καθώς οί Ευ
ρωπαίοι τεχνιται λόγασι, ' Ατρακ τΟε ι δη  τομηντων * 
άλλα μόλον  τητο  δεν είναι δυνατόν νά φθάσπν εις την 
τελειότητα τη  ίσοβαρπς κατά πάντα των κρεμαστών ω
ρολογίων , των οποίων τό βάρος είναι πάντοτε τό αυτό* 

Είναι δε και άλλα διάφορα είδη ωρολογι ων, τά ό
πο ια  διά την απλότητά των όφευοίθησαν καί προτή- 
τερα από τά είρημενα, χαί η δια περισύτοτεραν ακρί
βειαν, η δι ευθννίαν ακόμη σώζονται εις τό» χόσμον* 
άλλ’ επειδή εις τό εμπόριον δίν εχμν τόπον, δίν θόλε- 
μεν εκτανθρ πολύ εις την καταγραφήν των«

Κ λ ε ^ , α μ μ ί α ,  τό άμμωδηρό» ωρολογι, ΟΌνιύΠαμειον 
εις δύω φιάλας στενόστομης επηεθειμενας η μ ία  επάνω 

άλλης χατάστομα , καί η μ ια  γεμάτη άμμον , 
ό όποιος τρέχων προς την κάτω κενήν μ ί  γραμμα ς της 
φιάλης επίτηδες σημειωμενας φανερώνει τάς ώρας · είναι 
τοιαυτα δηλονντα 1, η ζ ,  ί  χαί πολλάς, εως ι ζ  ώρας *

Εαλ-
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Βαλμένας τχς φιάλας ταυτας εις θ»χ«» ξυλίνην τάς 
μεταχειρίζονται y καί άφ’ a y^ lcrav τας άναποόοτγυρίζαν, 
κα ί τταρατηράν εις την άλλην φιάλην τας αρας> καί με» 
τα ταυτα ομοίως.

Εις τά καράβια μεταχειρίζονται τάς Κλε\αμμίας, 
Κ λ ε ^ υ ό ρ ι ο ν ,  Ms top ίύΐον τρ όπον ytvtrat καί ω· 

ρoXoyt μ ί  το νερόν, » τρίχορ από πν^ην , καί χλεπτό- 
μενον μ ί  σωλήνα -ίιλον , καί μετράμενον χα& ωραν εις 
ρ/Λλκ*, if xcti (fie τας /οιας ψαλας ως ανωηρω.

‘Η λ/axor ' S l p o h o y t o p ,  Εις τούτο ημπορεί νά 
βοθ/ί » έντελεστέρα ωρομετρικη ακρίβεια (>ια την i’m · 
λεστάτην ταυτοκίνησιν τ» Ηλ/a, τ« οποία η σκιά h i·  
χνει τάς ώρας. Το Κλε^υόρ top way civet, καί το νερόν 
lip  τρέχει πάντοτε εις την /δ/ αν π  οντότητα* η άμμος 
ομοίως, χα/ χαθ"’ ημέραν άνεπαισδότως τα. στόμια των 
φιαλών πλάτυναν y άς jivat καί από τον άΐάμαστορ ά - 
Ιάμαντα* τα μηχανικά ωρoXoyia εχαν πολλά αίτια εις 
τά κινάντα, χα/ αυτά τα χινάμενα Ιιά νά σφάλλουν * 
αλλ’ ό λαμπρός ” Ηλιος πάντοτε περιφέρεται με την αυ· 
την tanpy και άπαράλλακτον ταχύτητα κατά την προ· 
σταγην τ» Π ανσόφα Δήμοι pyx.

To καλύτερον Ηλιακόν 'Ω,ρολόγιον χίνεται εις την κο· 
ρ υφήν κίονος από μάρμαρορ τ ε&ειμίνορ κατ’ ευ$τ) όρι· 
ζοντιχως μ ί  τρiyeovov μεταλλικόν » άπλουν οβελίσκον 
βαλμενον κατά χά&ετον εις τελείαν όρ&ην γωνίαν εις 
την επιφάνειαν τά κίονος , οπού άφ ά ευρε^γ η μεσημ
βρία σημειάται, καί έχε7$εν καταγράφονται εις ημικύ
κλιον at «ρα ι , καί είναι ακριβός * (αλλα πόσα χρειά
ζεται καί τητο νά γναι τέλειον \ ακινησίαν τά κίονος, 
όριζοντικόρ δεσιν τά άροίεικτικά επ ιστύλ ια , παντοτίι- 
νόν τόν * Ηλιον, καί άξιον τεχνίτην νά τον κατασκευάσει · 

Ό Η λίνιος ονομάζει τον Αναξιμένην έςευρετην ου τα y 
αλλ’ η Θεία Γραφή μας βέβαιοί οτι εις τά Βασίλεια 
τά ’Εζεκία πολλά πάλαιοτέρα Βασιλέας της ’Ιουδαίος« 
ευρίσκέτο,

Η μηχανό των εκκρεμών ωρολσχίων y i νέτοι από σ ί·
δη-
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δχροχ* η από ο·ι%ρορ οι άξονες,. χα/ «V© ορείχαλκον ο 
τροχός, τα όποια shot και εγχριτότίρα * « χα/ aW 
£θλ©Χ ) τα ποταπά ♦

Ε/ς δ*' τα' επικόλπια , 'ήτοι μυχρά, of άξονες ttvat 
σιόιφοι, χα/' ο/ τρ©*©/' όρειχάλκινοι * τά άκριβίοττερα ε- 
χυν των πλαχαν τα τρυτηίματά hot τυς άξονας, εΡω- 
πλ ισμ ίνα  μ ί  άόάμαντα . δία χα ί̂» φ$ειρωντάι με την 
κίνησιν των αξόνων, καί παροόθύυν οι τροχοί ·

^Ώ,ΧΡΑ, Χρώμα πετρρΰεςt χίτρινον (hon ωχρον τ̂ό 
κίτρινον ) καί ©ρνχτ©χ | eypiaxa^frex «V *δ/α ’Οροχτβ/α $ 
» χ/$ Μχταλλ?/* τη χαλχά, καί μόλυβδου , και σπα- 
νιας εις τα τη άργυρε«

'Μ μεγαλύτερα χρηοης αυτής γίνεται εις τη'ν Ζωγραφικήν* 
*Η φυτική *Άχ§α *Τχχ/ κίτρινη* ή όε κόκκινα γίνεται 

με την φωτιάν, χτ©/ ©tax xaji εις. την κάμινον*
*Η Γαλλία Ι^ « τα μεγαλύτερα ’Ορυκτεΐα * χα/ χαλχ- 

τβρα « ς  τχχ Βιρ’ρχρ* χαι' β/’ς τ©χ Αγιον Γεώργιον της 
Ήρε α ς 4 οι φλίβες της *Π£ρ ας «ίρ/β·χ©χτα/ f/ς ίδο Ια$ 
200 ίτβδαχ βά$θ ς , /u# 4 Ι*»? 8 δαχτ^λφχ χόνορος, με
τα ξύ  εις άμμον λευκόν επάνω&εν, κ α ί υπόστρωμα α
π ό  χίτρίνύν άργιλλω ίες χ ώ μ α ,  επάνω εις τό οποίον 
ενρίοτκεται ή πετρφύης *£ΐχρα *

Ή ’Αγγλία ομοίως εχει πολλά 'Ορυχτεία ώχρας, καί 
πολυετή, δ/α τητο και πολυωνυμείται * 1» έχυνα χρώ
μα κίτρινον κοκκινωπόν» ονομάζεται *£1χρα ‘Ακονητι- 
κη (Ochre rue) ή βα$ϊυχόχχινος, χαί ύπομίλανος, Με- 
λ α ν ο κ ό κ κ ι ν ό ς  (Bran rouge) χαι ©ταχ χλ/χ)ί πολύ 
εις τό μαυρον π ο τ ε α χτ©/ ^οτρρ/δ»?, χρνο-ιμεύχσά ΰιά 
τό νίλ ιτμα , ίτ©/ στίλβω μα των ύελιών των Χα&ρεπτων · 

Καί εις την χιτρίνην , χα/' «/$ τχχ χοκκίνΚν *Λχραν 
πρεπει νά παράτηρη&ρ νά γναι ξερά * χτ©/ ©■τλχχ f aVa- 
λ » , ptf χαλβ'χ ^ρ«μα τ£ είΐχςτνις, χα/' άμμον*

Τ£ΔΟ£ TOT α' .  βιβαιοτ και τοτ δεττεροτ τομοτ «

η α*
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Φ/λταΤί *Α ναγνωο'ταί

£ k ta νά βύχολυν&ϋυν Οσοι έμογβννις Ζντνς αυνανισμέ
νοι νίς την έπιχρατνσαν χατά το παρόν Ίταλομνγη Δ/β* 
λβχτον a'νδίχιτΜ ν άπαντησνν Ιυσχολίας e/ς το να »ϋ« 
pttv την ζηταμένην λέξιν βίς την σβιράν τη παρόντος Λ ρ  
£/xa , ίστοχάσ&ην άναγχαίον τ ΐ  Παράρτημα τατο, Μ  
του οποίου χατά οrtipav Λ ιζιχυγραφιχην έχτ&ίισαι at 
Χ'ταλιστι ονομασίαι των έν τω ΊΧιβλ/ω Πραγματειών, 
και (ΐτίξνγάμιναι χυρίολνκτιχως μ* τάς χα&Ίίμάς Έλ- 
ληνιχάς, μαντάρονται ίύχολωτατα.

Δ ί'ί έπροσ&Ητα *«/ τ«ς ΓΛλλ/κας, η Tapx/χας ταυ- 
τοσημάντυς λέξοις h a  να μη μιγαλωσω πολύ το Β/- 
βλίον * άλλα τάς χνριωτίρας τούτων νυριατχας οις την 
σνιράν του Αίΐζΐχού, svtors δι' χαί τάς Α ατινιχάς9 ως 
συγγοηστέρας προς τάς Έ λληνικάς* Έπι&υμω νά #£ρ 
μαλυν&Ζν ολαισου at ΰνσχΟλίa t , atat νά φ&άση όγλί· 
γωρα ο ιΐπι&νμητος χοίρος τη χα^αρισμυ της γλάσσης 
μας9 βέβαιον άποτέλίσμα της φιλοτιμίας σ π , χαί της 
έπιμβλβ/ας των Φιλογινων προχομμένων οις τ ί  νά γρά- 
4*ν έχαστος Λοξιχον xa&apiv της τέχνης 9 η έπιστη· 
μης9 την οποίαν έπαγγίλλνται . Δέν έιμαι βα&ύς οις 
τάς έπιχρατπντας συστημαηχούς στοχασμούς πορϊ της 
%ιορ§ωσοως της γλωσσης 9 art φαντάζομαι νά γίνω να*

f(P



μοκέτας, χαι οδηγός τη Γήνχς μ α '  αλλά μόλον τον7α 
στοχάζομαι, οτι » είρημήνη μήσ<ά!ΰς glναι και ευ χολ ca
rs ρα, καί δραστιχωτήρχ διά νά χακΐαρίσρ την γλωσσάν 
μας από τάς περιττάς βαρβάρχς, χαί ξήνας λήξεις* νά 
μας δωσγ τρανωτήρας ίδήας περί των πραγμάτων εξη- 
γχμήνων με προσφυή, χαί εινμολογχμήνην κυριολεξίαν, 
καί νά μας όδηγήσγ εις την αληθινήν προκοπήν·

*Οταν Συ φιλοτίμησές νά γράφγς άποσχοραχίζων τάς 
βαρβάρους ονομασίας , χαί λήξεις, καί οι Φιλογενεις 
Συγγράφεις πλχτίσνν το γένος με λήξεις χα^αράς, χαί 
ηαλοεξηγψήνας εις Λεξικά του επαγγέλματος των, 
αμφιβάλλω οτι ή χολή εχβασις σήλει αποδείξει χαί 
ευχολον, χαί επωφελή τον στοχασμόν μχ ·

'Ύγίαινε, και γενχ άξιος τη Ελληνική ’Ονόματος!

Ό Σός Ν. Π.
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A bete, ’Ελατ».
Abla. "Ποτάμιον μικρόν ο\ά& χ^ήτιμον ας rim tarn· 

trxdJm ν$ ~1,ώΰομ<χργαξ/7τζζ/ων. ’ΐδβ “ΡΕΤΔΟΜΑΡ* 
ΓΑΡΙΤΑ'ΡΙ.

Acacia. Ά*«χ/«. Ίδβ ΚΟ’ΜΜΙ ’ΑΡΑΒΙΚΟ'Ν.
Aceto · ’Οξάΰιορ ·
Accialare. Χαλύβωναν.
Acciale, Acciajo· Χαλο·|.
Acoro* ’Axopw.
Ad lagan to. Τρχγάκχν$οζ ·
Agata. ’AydStiy χαι ’Αχάτης*
Albero. Δ&®ρον y ) Κατάρτι.
Alloro. Δάφνη,
Allume, Στύ^,ις.
Aloe. Άλο'ηψ t&i Έυλαλόν·
Amalgama. M/j*we τφμηάλλω ρ. Ίδβ 'ΤΔΡΑ'ΡΓΥΡΟΣ, 
Amatita. Αιματίνις λί$ος·
Ambra grigi.t. ’’Ηλςκτρον ς-ακτηρόρ.
-----—· gialla---- ——  Κιτρηον ·

Tom. II. 25 Ame-



Ametisto. Αμίαντος.
Amido. Άμυλορ.
Ammoniaco. ' Αμμωνιαχόρ ·
Amofno. *Αμωμορ.
Ananas· 'Ανανάς.
Anice. *Αviva»·
A nice della China· ’Aviaohvlipop.
Antimonio. ’ Apr ιμόναχορ. Έτίμμι»
Apcrino. ’Απόχννον φυτ'ν της Aiyv7rnt μ* χυμόν 

σιμονy χαρττόν βαμβάκι κοριόν·
Aracco · 'Αρίκορ ·
Ardesia, Λ/5όλάχος. Πλ«£.
Argento. ’Αρ^νρος, ^  ’Apyve/ov·
A rg en to  v iv o ·  'T'bpapyvpo; ·
Argilla. *Apyi)koc·
Aringa. 'AeJyxa.
Armellino. Σ/̂ τζαζτ/ .
Aroma· Άρωμα.
Arsenico · ’Aperoptxtov.
Asclepiade. Α(τ*λ»/7/αζ , Πeuaxevt·
Asello. ’Opiαχός.
Asfalto· Άαφαλ7ρς·
Aspalato· ’Ασπάλαθος.
Assa-fetida. ΆατΛφίΗτ/δα.
Avena, Βρωμ*·
Avorio. 'Ελαροάτινορ.
Azzurro. 'A^otpor, Kvolpop ·

B
Baccate· Βαχαλάος, 'Οριακός·
Bacino. Aexeutt·
Balena. Φα'λαιρα·
Balsamo · Βαλααμον ·
Bambu · Καλάμι τάς Ίνό/ας.
Bassalte* Βάααιοζ> Λΐ/δ/α Λί$οζ ·
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Batista* Βατ h a , Απόπατον.
Batteria di cucina* Σχώ'χ tS μαγειρεία, Χαλκίματα » 
Bdeliio · Β'όί^ίον · #
Belemnita, Έβλιμνίνις, Λϋ̂ χκρσ̂  *
Belletto. Κοαμίπιχόν,
B^lzoaro. Λ&ίαιης , Παιοόχει·
Belzoino. Τίλφιον, Μο%ο$νμιαμα*
Berillo. Bwpy/λος.
Beretta. Π/λος.
Biada. Γοόνψα.
Biancheria. A<itxewwp/We 
Bianco* Adlxw.
Birra* Ζίθοζ.
Biscotto. Δίπορος άρτος *
Bismuth. B/rpiaSoj’ .
Bisso. Βί/'ατος.
Blatta Bizantina. Βλαττα Bv̂ «#r/<*<
BI6* Kticttw /Sct̂ w *
Bolo. Βαλσς.
Bomba* Βόμβα*
Borace. Xporoxo&a·
Borra. Μεταξοσ-χ^αλά.
Bosso. Πυξάρι *
Bottarga. Αυ\ονχ&χον*
Bottiglia. Φ/αλη.
Braccialetto. Βραχιόλι.
Brasile ( legno d i) Bpαη& ίάς , *r Βαφ/χόχ <
Brillante, Άδανας ηλπνός ·
Bronzo. ’Ορ«'^;αλχος.
Buccino. Κο>λ ί;λ». Ίδ* ΠΟΡΦΎΡΑ*
Bue. Β*ς·
BufaJo . Βόβαλιζ.
Burro, » Butirro* B&Vi/pcx.

Cac-
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Caccao. Καχκάορ.
Cadmia. Καδμίa ·
Caffe · Καφφβς *
Calamina. Kαΰμία.
Calamita. Μαγνϋης.
Calcanto. Χάλχα*$ος .
Calcedonia. Χαλχώονϊα .
Calcina. A<r£sV», Τίτανος. 
Calcinazione. Τηοάωμα.
Caldaja. Αίβνς.
Callaide · Κα^λαίζ .
Calza. ϊΐ6&<Γ<ρu&opy ι$  Πί& χ*ψίς, 
Cambellotto. Καμηλωτήν.
Camicia. 'Tποχάμινον.
Cammeo. \Aνάγλιητην.
Camello. Kάμχλος ( η  ζαον ) .  
Camozza. Δορκάς.
Campana. KoW .
Canapa · Κουνάβι.
Cancamo. Κάγχαμόν .
Candela. Ααμπάς, ’Αλ&μμαηχν&ορ, 
Candico. Kpνταΐ&οζάχαζί.
Cane. Κυωρy Σκύλος.
Cane marino. Σχυλό^αρορ.
Canfora. Καμφορα.
Canna d’ India. Καλάμι της 'lrd/ας. 
Cannella. Κιννάμωμον.
Cannone. Ktuoviov.
Cantaride. Κχρ$α&δίς.
Capptllo. Σκιάδι.
Capelli. Τρίχας κβφαλϋς.
Capillaria · Πολύτριχο? ·
Cappero. Κάππαρι.

Ca*
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Capra. Α / ξ .
Caprctto. Έζίφιον.
Caprettino. Αίγίς.
Caranna. Καροάνα..
Caracteri. Xapacxwps?.
Carbone. >ιΑρ9·ρχξ.
Cardamomo. Kap^a/t^A^.
Cardo. Ktbp/, Αχνάρι.
C am e. Κρβας.
Carpo -  balsamo. Καρποβάλπαμον .
Carta · Χαρτί.
Cartapecora · Πβργαμίινάρ.
Carte da giuocare. ίίχιγνιοχαρτίχ.
Cartone. Χαρτών.
Carube. Kt par top , ‘Ξνλοχ.άρχτορ .
Cascarilla · Ka<nta&?k.a.
Cassia. Kajrcrix.
Castagna. Kararor.
Castina. χφνίμνι &ζ rluo οάάλνοΊΡ w

evSwpa.
Castore. Καςόζ/ον.
Castoreo. Κλγο'ρ*/$.
C ate . Kaw ( dcvfipop ) .
C atena. ’Αλ&κτ/ζ.
Catram e. Ύχάπια? a .
Cavallo. "ίππος.
Cavallo -  M arino. "Ijr^es Sa*«W /0; , ^  'Ιπποπόταμος · 
Caviale. Χχβ/άζ/·
Cavo. Σχοινί op.
Cavolo. Κράμβη.
Cavolo fiore. Kωνωπί^ι.
Cauris. Κχυςάς.
Cedro · Κάπρος.
Cedria. Κί^εάς.
C enere. S trictit.
Cepite. Κηπιτης.

Ce.



Cera. Kxpjov·
Cerchio. Χπφανί) Κύκλος« 
Cervo. νΕλαφος·
Cerusa. Ίτ/μμνΒίορ·
Chelonite. Χβλωνίιχς·
Chiodo. Καρφί ·
China china. Κίνα»
Chincaglie. Bauraompyfyam * 
Cigales, Σιγάρας.
Cigno. Κνχρος.
Ciliegie. Kspaaia.
Cimolia. Κιμωλία ·
Cinabro. Κιννάβα&ι .
Cinghiale. ’Â ejto'̂ o/po; · 
Cioccolata. Κοχχολάτα.
Cipolla. Κρβμμοδ/.
Ciprcsso. Kv7rapj.osi *
Cisojo. Κοττ/δ/.
Citiso. Kt/τ/ίσβς·
Cobalto. Κοβάλην, Καίμία s 
Cocciniglia,
Coclearia. Κσ̂ λ/αβ/α.
Cocco. Κο'χχος.
Cocomero. Σιχο'β* ( ayyxpt) . 
Colla. Κο'/λ«.^
Collana. Πββιδ/ροωβΡ.
Colocassia. Μίλα γχς· 
Colofonia. Κολοφώνια ( χόμμι) « 
Coloquintida. Κολοχαν^ίς · 
Colore· Χρώμα, βαφχ.
Colsac. Αα-^αίχ ·
Conchiglia. Κογχνλιον» 
Confetto. Ζαχαρί-^χμα. 
Confetturiere. Ζαχαρβ-^ός, 
Confetture. Ζαχαρβ^χματα» 
Confezione. Σα^ι^μα.

C o n



Contrayerva. Μ ι».
Copaiba. Kοπάον ( βάλναμον ) .
Copal. Κοπάλον ( ρητίνη) .
Coppella. Xcovetoe χρυσοχοϊκόν·
Cora Hina* KopaAiva·
Corallo. ΚοράΑιον 
Corbello. Κάνι?ρον, Καλά&ι.
Corda. Τχοινίον, t&t XopBn·
Corderia. Σχοίνοποι&ορ, ^  Χορ$0̂ 0/«αρ ♦ 
Cordovane. Βυρσα ( σαχτιάνι) ·
Coriandolo. Kop/afSpop.
Corio. Ko&ov,
Corniola. 9Ονυξ (  πνξάΰιον )  ·
Como. Kfparor.
Costo. Κος-βς, ΧαιρίφυΑορ ·
Costola di Balena. KexxoAox Φαλα/Vu?.
Cotone. Βαμβάκι ·
Coton filato. Βαμβαχόνημα ·
Coverchio. ’Esτ ί$ ψ α  (κ α π ά κ ι)·
Coverta* ’Εφάπλωμα, Σχ§;χη·
Cremisi. Πρ/Γοχβχχ/.
Creta. Κιμωλία yn ·
Cremor di Tartaro. Κζίμνον, « xopt/φι} Τρυγίας· 
Crespino. Τρ/^λβι-.
Crino. Tp/^«.
Cristallo. KpoVa^o?.
Crogiuolo. Xuvitov βαναυοΊχον·
Cumino. Κάμινον·
Cuojo. Δίρμα, Τομά& ·
Cuperosa* Χάλκανδος.
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Diamante. Άϊάμας.
Diaspro. ΔιασΦρορ.
Dipinto. Zω^αφις-όν.
Disegno. Σχβΰίασμα. 
Dissoivente. Διαχυτικόν. 
Docimasia. Δοκιμασία μίνά&ων. 
Donnola . ’Ixr/V C χομφίοχα ) . 
Doratura. Χρύσωμα.
Dosso. Δέρμα νίς ράχης.
Droga. Βόταχον.

£
E lem i. Άγ&ελαίας Κόμμι.
Elleboro. ’Ε&̂ '/δορβς ( <τχαρφ« ) .  
Elitropio. 'HA/ô cV/oj' .
Eilera. Il^'xw.
Euiatita. Αιματιτης.
Erba. Xopitv.
Ermelino. Ad>χοφαιοΐχτις ( σιντζάπι ) · 
Ermodattilo. Έρμοΰάχτνλον.
Erone. ’Ερ&δ/ος.
Eve. ΕΑλγixop Κόμμι.

Έ
Faenza. 'AργιΤΑόπλασμα Φαγζντίας. 
Faggio. Φηγός.
Fagiolo. Φασόλι.
Farina. ’Αλευ&.
Fazzoletto. Χαρόμαχψορ y μανΰηλι. 
Felpa. 'ΕπρομαΤλο* βαμβαχερόν.



Zs3
Ferro. Σ/δ»ρβς,
Ferro bianco. 2/S»po$ γανωμένος ( tcmx/$).
-----  Calamitato. 2/%fpo$ μαγνντπψχάος ·
Fiera. ( £«0? ) ·
Filo. N»pe«. t
Filoni, Tracce. Φλίβις μ%τά?λ.ων,
Filugello, Bacco da Seta. Βόμβυξ y Σχωλνξ μςταξο- 

<ρόρος.
Fino. Λί7ττόν, χα&αρο?·
Fiore, ΫΑ<·θβί.
Folatore. Nepcr̂ /Swop.
Forbice. Ska^/δζ *
Forma. Προ5τλαο·ρια.
Forno. Κλίβανος»
Foracllo. Κάμινος,
Fusione. Άνάλυμα, Χΰτιμον,

G a l a n g a . *Αχορον9 Καλάγχα 
Galbano. Χαλβάνη, Γαλβανον. 
G alia. Kvtx/ ς .
Garofano. Μο^οχαρρ/·
G atto , Γ α λ ί.
G elatina. I le j 'W , IImxw* 
Genziana. Γcm ouf *
Gesso. Τύ·\,ος.
Giacinto. 'Tάχινδος,
Giallo. KItqjuop,
Ginepro. rtyy}0s& *
Ginestra. Σχίνος,
Ginevra. νΑρχΧ3·βς.
Gin—Seng. Γtopsyxov, Mai»Sp«>-ep«? Σινικός, 
G irasole. 'Η λιο'ξc mov.
Gionco. Σχοινος, an άρτον.

Gom·



Gomma. Κόμμι.
Granchio. Καρκίνος,
Granato. ’Pod/.
Grano. Σ/iu'et· Κόκκος·
Grana d* Avignone. Π&£<χχα#3α· 
Gran one. Άραβοσ-lmpot.
Grigio. Σταχτόχφρ, Σπόδοοώίς· 
Guajaco. Γά/ακον9 Άγ/όξυλον, 
Guanti. Xe/par/a.
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J
Jade· 'loSirg ( λ/3βς) .
! aiet. Tayav/ς. 
ala pa. ’ΐάλώτα· 
dromele. ’Ύδρόννλ/.

Imbiancare. ΛΛKcurenr,
Imbiancato. Λάχατμώορ.
Impiombare. Μολ/β&ραρ .
Inargentare. 'ApyvpeipHf ·
Incerata· Κχρωην·
Incidere. *E^Aojrre«' ·
Incollatura· Σ ύγκ ο ρμ α .
Indiana ( tela )· ’Ipfoxor ( aw* ) τυπνμόρον ·
Indiano ( legno ) · Ίρδο£(/λο* ·
Indigo, t&i Indaco. ’hi/zop (  λαλόχ/) .  
Intagliare. Λα£<£«», iywTvmv·
Ipecacuana. ’l7ae*«KWft ·
Ipocistide. Ύποχυϊ/ς*
Jpocrasso. 'T»oxpaww.
I ride. Ίβ*ζ ( ôpro*», αί&ος ) .
Istrice· νΤ?&ξ ·
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κ
Kerm es. 'Hi CREMESI.

L

Lacca. Aaxna , Κάγχαμον. 
Lama* Αάμας, ΤΙροβατοχάμνιλοζ* 
Lana*
Lana Sucida. Ma^/ άτΑντο?·

Lanterna. Αυχνάξ/.
Lapidario, Π§£αδ/Γης.
Lapis — Lazuli. KvatH Αί&οζ .
Larice. Αά&% (Scxijpox) ΜαςΊχο%ο*Ιρορ · 
Latte. Γάλα.
Latte Verginale. IlapS’cp/xoV Γαλα. 
Lavanda· Ααβοάδα, Νάρδος KsXnxti · 
Lavatura * Πλο'07/κοχ.
Lauro. A«Vw«
Legname. SoXtxn'.
Legno. St/λοχ,
Legume. *Οο*3·β«χ.
Lcntischio. Λα>τία·χος% ΜαΓ/^οδαδροχ. 
Lepre. A αγρός*
Libro. Βιβλίο? .
Lima. ΊΡκ'ι-α.
Limonc. Αβμόρι,
Limone ( Sugo d i) · Α ψοηζαμο; · 
Lingua. ΓλαοτΛ.
Lino, Λ/ρά&,

Lavata. -  
TrasquilJa 
Pelata —

ττΧυμζάορ · 
x«p^cxV. 
μαδκτμνρον ,



Linone. ΚινοπωιοΒ · 
Liquirizia. Γλνχυρριζα. 
Liquore. Να μ α , ποπρ . 
Licargirio. Α&αργΰ&ορ. 
Litofico. Αιδόφυτορ. 
Loto. Acom ζ .
Lupino. Ίτίλω^ρορ. 
Lupo. Λόχος.
Lustro. Στίλβωμα. 
Lustrino. Λυχνία. 
Lutra. ’EwSei?·

Μ
W L a c is . Φλο/α ΙΛοχοχαρόχ·
Madreperla. Κο^ος ·
M a g g io ra n a . Άμαρα»7&ς·
Magnesia. Mayptiaia Β<ίλβ$.
Malvagia. Μ αλβααία ( xpaer/ ) .
Mamonre. 'Ελίφαρτιρορ , ό^αροχόχχαλορ ·
Mandorle. ’Αμύγδαλα.
Mandragora. Μαβδραγόρας.
Manicotco. X&poSrxn.
Manioco. Mop/ô op.
M a n n a . M aiva.
Manifattura. Έργόχ&ρον.
Marchesita. MeiK&/x)i ολν , ’Opyxrô a/λαξ.
Marmo. Μάρμαρορ.
Marochino. Μαροχίρορ ( βυρτα ) .
Martello. Σφυρά. .
Martellabiie. Σ$ι/ρΜλ«7ρρ ·
Martore. Σ χ /» ρ σ ;.
Martorc Acquatico. ’Ενυδζ}ζ.
--------  Zibeilino. Σαμχζι.
Maschera. Mcpμολυχιορ, προαωττίδ*·
M a s t ic e .

M a-



Materia · "Υλκ»
Matita. Μ ολύβωνα .
Mattone. Πλήθος.
Meconio. Μηχωναορ, vOmov,
Medaglia. Mira^/xoV σύμβολο? .
Melarancia. Χςυσύμνιλον,
Melazzo. Μβλ&δίς·
Meliloto. Μίλ/λατρ*.
Melissa· Ms λ/arc ^  to' ©£ at/w MsA/arcVâ a ·
Melo cotogno. Kvbcivtop,
Melone. Πεπόνι.
Mercerie. Πραγματεία* λιαΜοπωλπμora/·
Mercurio. Έρμης, ο 'Ίΐράργυρος .
Merlo· ’0&WTO;rA?xTOp.
Merltizzo* ’Ονίσχος.
Metallo. Member.
Mezzo Metallo· «
Metallurgia. Μβτζζώκρ>/« ·
Microscopio· Μίχροτχόπ*ορ.
Miele · Μέλι.
Miglio· KsyxtA · , ,
Minerale. Μβτπ^/χ» Υλχ, Opt/XTO?.
Minlera· ’Ορυχτείον, MeTO/̂ rior.
Minio. Μ/λπζ.
Mirobalano, Μορδ/3αλατο<·
Mirra· Σμύρνα.
Mirto* Μιίρπς , Mt/pe*/*'»·
Mitridato. M/$e<&xr«0r ( αχτι^άρμαιΛρ ) , 
Monetaggio, Νομιτματοτυπία.
Montone. Ke/«e* ( πρόβχπρ ) .
Moro. ΣυχαμινΙα.
Mosaico. Μωταίχον.
Moscavade. Ζάχας/. άχα^άζ/σο» .
Mostarda· Σινάττι ·
Mulino. Μιίλο?.
Muramia, βαλσαμωμένο? w$ Aiyvvnn ·

Mu*
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Muschio· Μόχος · 
Mussoline· MaeuAiW.

N afta . NΛφ$Α ·
Navigli. Καράβια *
Nefritica · Νβφ&ηχ» ( λί&ος τίμ ια  )  < 
Negri. Άιδράπο%α Α /3 ιοττικά* 
Nerbo di bue. BaVdtpor·
Nero. Mavpor, μ§λαιόι*
Nespolo. MeW/Aw.
Nido. Φβλ*α.
Nitro. N/£or«
Noce. Καριίδ/ ·
Nocciolo. Αΐ7ΠΌχάρυοι«

v/ca. Χΐωα»
Occhiale. T ite rκ&πιοι.
Occhiali. Δ/οζτ^α/, 'Ομματυιλία· 
Occhi di granchio. Καραβιΰόμματα * 
Ocra.
Olio. v£Aeu0?·
Olmo. ’Wee.
Oltra—mare. Αίγς/ς.
Onice. *0«/  ̂ ( πετράΐιον )·
Opalo. *0 παλος.
Opio. 'Οπιο*·
Opopanasso. ’Οποπαάαζ·
Orcanetca. BvyXmrroi ( χ ό ρ π ι)  * 
Ordico. 'Υφάδι.
Orefice. Χροαοχόος.
Oikaico. 'Ορείχαλκος,

Oiiuo·



Oriuolo. 'Ωρολόγιο?·
O ro, Χρντός.
Orobo. ’Οροβος t 'Ροβι · 
Orologeria. 'Ωρολοχιοποάα · 
Orpimento * ’Ορπιμοw .  
Orso. Άρχτρς·
Ortica. &>/$«» Άχαλόφη· 
Orzo. K&SretQjt.
Ossicedro. ’o f  Jxf̂ po? . 
Osso. Κόχχαλο? , ’Orw. 
Ostreocolla« Ός-peοχώλα · 
Ostrica. ’Orp/δζ.
Ottone. Χαλκό; χίτ&ροζ. 
Ο νο, '£lor.

Paglia. *Αχϋρο*· 
Pagliette. Tpeptam.
Palla. Βόλι.
Pallini. Βολ/δ/α.
Palma Christi· Φomxtai Xj 
Palma. Φοιηξ, Φotvtxii. 
Pane. ’’Άρπς , Ψωμί , 
Pannilini. Αινόπαχα· 
Panno. 'Ρούχο? .
Paone. Τα&ς, Πα̂ Λ?/ · 
Paragai. Mew.
Passa ( Uva ) ς-αφίΰα, 
Pastello. vI«m ;·
Pece. Π/ατα.
Pecora. Πρόβατο? ,
Pelle. Δόρμα,
Pellice. Δ/ρθ·*ρα (^ m )«  
Pelliceiia. Διφ&βρνργία, 
P e b ,  Τ ρίχα,
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Peonia. Tlcuovta.
Pepe. Umse/..
PercaUe. Haxlct βαμβχχξρχ τκς 'bd/αζ. Πίρχα'λαι. 
Perigord. Π<βφ0ρδ/α·
Perlc. M«p>fie£w»e«t ·
Perrucca. iW xn.
Pesce. ’O^e/·
Petrificazione · ’Αττολ/θ-ώκπζ.
Pettine · Kt/w ·
Pietra.
Pignuolo. KoxxWp*.
Pino · Apt/; ·
Piombo. Μόλυβδος, Μολιβι.
Pipa. Καπροτόζιγξ ·
Pirite. ΤΙυ&της.
Pisello, Π/ατοζ.
Pissasfalto. Π/β’β’αβ'φβλης ·
Piscacchio. Πιςάχιον ·
Pittura. ^ Ζαχαφία*
Piuma. Tlrepor.
Platina, ^ Plata bianca. ΛΑχαργυρος*
Poiipodio. Πολυπόδιορ ( χόρηρ ) .
Polvere. Kor/ς,
Polvere da cannone. Πυξ̂ τ/ς Κονις.
Pomo. Μ?λο/>.
Pomada. Μυρόμελι.
Porcellana. Ap̂ /T̂ oVAitroi'.
Porco. Χο/ρος.
Porpora. Πορφύρα.
Potach, ^ Potassa. Στάχτη ̂  Άμμος-άxw , Xvfordxvt · 
Prezzemolo Macedonio, Σίλαρορ Maxe^optiouop, 
Princesbeck . *HA6xfo? ( τομβάχι ) ·
Principe ( Metallo di ) 79 atiro ·
Profumi. Θυμιάματα*
Prosciuto. Χοφβμ»ζΑθν.
Prugno. Kwxrffwtor·
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Psillio. •Ριί^/ω' ( χάρην ) · 
Pumicino· Φotpmkeuor·

a
Quadrante d’Orologio. Πρότο-^ΐζ w 'Ωρολογά* „ 
Quartz. Κκαρνιν·
Querce. Δρ&'ς.
Qumtessenza · ϊΐόμπτ» ΟογΙα»

R

Rabarbaro · 'Ραβάρβαρον · 
Rapontico. *Ρα Ποντικόν · 
Racchetta. Δικτυοοτόν·
Radice. 'Ρ/̂ α·̂
Raffinamento. ' ΑνακΑ$ά&.τμ* · 
Rame. Χαλκός·
Raso. Ατλαζ/ ·
Renna. *1 ππόλαφος,
Resina. 'Pwr/yw.
Ricamo. Κοόνιμχ ·
Ricamato. Kcvvnov ·
Riso. ‘Pti^.
Robbia· 'Epc/S'peWer, 'P^a'e*· 
Rosa. 'Ροδο?, re/cu>rarV^«'· 
Rosa ( Legno d i) *Ροδο£νλο?. 
Rosario. Κομβολόγιον.
Rosoiio. 'Ροδ/λα<ο?.
Rosso· Κόχκινον.
Rubino. *Av$pa%.
Ruggine. "Ιβς. οηιω&α.
Rum· Ζαχαροπνώμα. 'Ρήκ#·

j.6 Sab*Tom· II*



Sabbia, 'Αμμος,
Sagapeno. Σαγαπχρόρ ·
Saggio. Δοχίμιορ ( McVpa ) ,  
Sago. Xdyov9 Σαγή· 
Sagrino. Atmum βύρτα·
Sargia, Saglia. Xayta ·
Sale. "Αλας ·
Salicot. Καλ/α ( χερτορ ) « 
Salina. 'Αλυκή ·
Salame, Ά ^άς .
Salata. 'Αλμυ&ζ·
Salepo, Σχτυ&αρ ·
Salpetra, N/£e?·
Salsapariglia · Σαρβ·Λ;7Λρ«&/«« 
Salvia. Ελ&ίφατχος. 
Sandaraca. Σαρΰαροίχη·
Sangue. A)μα*
-· — di becco. A)μα rpayv ,
•-------- di flrago. ------- δραχ»,
Sanguigna. Αιματηροί·
Santalo. Σαί^χλορ ·
Sapone · Σμήγμα ·
Saponaria ( terra ) Σμχχτίς» 
Saponette. Μοχοοτμήγμα, 
Sarcocolla, ΣαρχοχοΑβ. 
Sardella. Τ&γίαζ *
Sardonice. ΣαρΙοχνζ,
Sassafras. Σααο-άφρα·
Scalpello. ΣμχλάζΛ.
Scamonea. Σχχμμωνία. 
Scarlato. Πρ/ροχοχχ/.
Schioppo. Τιφ«χ/.
Scorpione. Σχορττιοορ.
Scuffia. Π/λος.



Ssebeste. bauatcrtma·
Segale. Βρνζα.
Seme. Σπάρος.
Semensanto. 'Aytocaropc; . ( XapaoW). 
Sena, fccwe.
Senape. Σονάπι.
Seppia. Σ»jar/a.
Sermone · Σαλομάν ( c’4«e* ) * 
Serpentaria. Δρακο̂ τ/οκ.
Serpente. ¥Οφ/$.
Serpentina. 'Οφίνις ( λ/θοζ)·
Seta. Μ5»ξ».·
Sgombro. Σχομβρος ·
SidiOi Μ«λ^ζί/θβζ.
Sigillata (Terra) Βαλος Λημνία* 
Sigillo. Σφρβφ/ς.
Smalto. ¥E>x«t»ror.
Smeraldo. Σμαρα^ος,
Soda. Σ7?ρρ era .
Sola · Σωλήνα.
Soldato. ’Axe/ς 3 αλαστίαο 
Somaco. Bαφ» χιτ&ν» .
SpartitncntO. Διϋλισμα.
Specchio. K<x3peVros.
Spelato. MaWptJJuot'.
Sperma-Ceti. S^sppea K>n«$*
Spiga. Στΐίχυς ♦
Spodio. Σποδιάν.
Squilla. Σκυ/λα. ΣχυΤλοχρομμυον» 
Squina. K/m.
Stafissagra. Σϊαφις ay}a*
Stagnare. Kaor/repa'i'e*?.
Stagno. Καατ/προς.
Stampa. Τώτοζ.
Stamparia. rt/5W3e«$«dF ·
Stockfisch* 'Ονίσκος, Στοχφίκύς.



Stoechas. Σπαχας.
Storace. Σηραξ·
Stracci* *Pαχκ, τχυβαλα .
Struzzo. Στρ»θ·οχα̂ >ίλβς. #
Sublimato. ’Άξιφος · t/5pep̂ t/po$ ? *gt} α ^ « β·

ptsxrai.
Sughero. ΦεΑός.
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Tabacco. Καπνόχορπν, Καπροχόκς·
Tab)» Μεταξωτόν χυματηρον»
Taccamacha. Ταχαμάχχ·
Taflfetta. Μεταξωτάν·
Taffia. Ζαχαρόναμα,
Talco. Τ«λχσς ·
Tamarindo. Ταμας/νΰος, ?
Tapczzeria · T«̂ mzwp ύφαρνί&ον , Tatto»»' ττβ*

e^pa>« ·
Tapetto. Τάπ*ς·
Taro, ο bratto nero. Π/aroppHT/iW·
Tartaro. Tpoy/a ·
Tartaruga. Χελωρχ.
Tavola. Σανίδα, Τραπέζι«
Te i Θ$ι
Tegola. Κ?ρ«μ<%·
Tela · IT op/ ·
Terra. Γ ί, χώμα·
Tesscre. *T'(paivetv.
Timelea. θυμέλαια·
Thlaspi. Θλα'αζτ/·
Tiglio. Φ/̂ vt/'pa ·
Tigre. Tiye/ς.
Timiama. θυμίαμα·
Timo. θυμός·
Tinozza. X «f* .

Tin.
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Tintura. Rap»' ·
Tocco ( Pietra d i) BaVcuoj e Q i f *  ΛοΒ/λ a 
Tonno. Θυυύρος.
Topazio. Τοπαίζιορ·
Torba. Γ« χαυιτίμϊΐ ·
Toro. Τ«£ρος.
Torno. Topw$» fPo8dw ·
Tosatura. Ku'pdl/ua.
Trama. Στημόνι»
Tratto. Σύρμα·
Trementina. Ttpt$tp$tm *
Triaca. Θν&αχύ ·
Tripoli. Γ» w$ Τριπολβας.
Trotta. ITiVpοφ«.
Turbante* KίφαλοΜο-μιορ ·
Turchina. Τ*ρχ/χ« λίθος·
Tuzia. T»θ/α·

V a c c a .  Β » ς .  Ά ^ β λ α δ α .
V acch ecca . Δ ιρμα ιανης·
V a llo n ea . Βάλανος·
V a n ig l ia .  ΒαβιΤλία· Φοΰ·
V a re c o . Δ ί*δβ^>  Φοχος·
V ase lam e . 'Ayyeia^ σχάϊη ·
Vaso# Ά yyeiop·
V d e n o *  Φαρμάχt*
V e lu to . 'Erepόμάλλον (χα ινφ ίζ)· 
V e lo ·  Γάζα · A eirn m top  μεπχζωήρ .  
V e r d e . Tlpaonpop·
V e rd e ra ra e . ’Ιος χαλχϋ, ^
V erd e  d i V esc ic a . Πρaarop άς χντι 
V e rm ig lio . Μ / λ ίτς .
V e rn ic e . Bepovix* .
V ero n ice  · Bspoy!xti (  χάρην )  ·

Ve«



Vetrame. rTs>/xa.
Vecnolo. Χάλχα*3ος c,
Vetrο.^ ϊιλος.
Vigogna. Beywtct &ροβΑπ*Αμ*λ·$« 
Vinco* Τ,χοϊνος.
Vino. Kp*07 ·
Viola* *Iw.
Violetto.
Violino* Λ tip*.
Vipera. *E*/W·
Vischio. Ί<ζός *
Vitellino. Δαμαλίπς Xeipvt; 7repy«pitwe$ * 
Vitello* ΙΛο%άζχ * Δαμάλας,
Volpe, ’Αλωτττζ *
Volpe (Pelle d i) ’Αλωπβχϋ.
Volwerina* Kapcax;.
Vulneraria* Ονλακχ» ( βοτάνι )*

4οδ

Uccello* ITwoV*
Uliva. ’Ελαία.
Unicorno, Liocomo, Mwoxfp®$* 
Uva. 2«φ&λιί·
Uva Passa* Σ χζπβχ .

Xylobabamum · Βυλύβάλβνμο? « 
Xylaloe. αυλαλοη·

21aflferano * Κρσχος*
Zaflranone. Kpoxo? » At y w r r m fy i

Z d



Zaffiro. Σοίττφ&ραζ ·
Zambettj, Σ<χμχροπο§(& (2*μνροπατζΛζ)ψ 
Zenzero. ΓίγγΙβίξΑ · n«r*popp/£ae ♦
Zibellino. Σαμον& · Σχ/αρος Σιβγις/αχός ·
Zibetto. Ζίβχδορ,
Zimmer· Σβρβχι 7sar«paxowB$ ♦
Zinco. Ζιγχος ( ΎητΙλ ) .
Zoccoli ? Σβχδαλ/α ξυλιρα, μ ^  <τχυτ(ν& ( Τζαρχχιχ 

Γαλορτζα/ ) ·
Zolfo. ©«or, TW$;9 Qeiutpt,
Zucca. Κολοχώ##·
Zucchero, Ζάγα&»
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