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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΕΙΙΟΙΝΙΔΟϊ ΤΙΝΝΕ.

ξηρεύνησε τήν λίμνην Nov, τήν χώραν τοϋ Δίνκας 
καϊ τοϋς άνθρωποφάγούς τοϋ Νιάμ·Νιάμ.

Τώ 1856 ό Άνδρέας Δεβόνδ, έμπορος, έδωκε πλη- ' 
ροφορίας τινάς έπϊ τής πορείας τοϋ Νείλον. Ό δό- 
κτωρ Πενέϋ άπεβίωσεν έξερευνών τό Γοντόκορον, ό 
δε Ιΐρισσενέρ άπέθανε τώ 1864 αφού έζηρεννησε τό 
Σονάναρ.

Έν τούτοις τό ενδιαφέρον τοϋ κοινού πρός λνσιν 
τοϋ προβλήματος τών πηγών τοϋ Νείλου έκορυ- 
φώθη, μάλλον έν έτει 1855, οτε άνεκαλύφθη Λ λίμνη 
Ταγγανίκα.

Τφ 1845 ό Maizan θελήσας νά διάσχιση τήν ’Α
φρικήν πεζή,έξ ανατολών πρός δυσμάς, έσταματήθη 
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Ούδέν λαρπρότερον τής πρώτης θέας τής λίμνης 
ταύτης, ης τά κυανά ύδατα άντανακλώντα τόν ήλιον, 
περιεδάλλοντο έν ταύτφ ύπό στενής ζώνης δενδρυλ
λίων χρώματος ζωηρού πρασίνου.

Ό Βούρτων Ασθένησε, ό δέ Σπέκ έξακολουθήσας 
τό δρομο&όγιον, ανεκάλυφεν ένδότερον έτέραν λί
μνην, τήν Νυόντζαν, ήν έκάλεσε Βικτωρίαν. Έμαθε 
δέ παρά τών αύτοχθόνων, δτι αύτη έξετείνετο πολύ 
μακράν και ότι μεσημβρινόθεν έρρεε ποταμός, δστις 
πιθανώς Λνοΰτο μέ τόν Νείλον.

Τή 26 7βοίον 1858 Λ αποστολή αύτη έλαβε διεύ- 
θυνσιν πρός τήν ακτήν, μετά τινας δέ μήνας ό Βούρ
των και ό Σπέκ άπεόιόάζοντο είς ’Αγγλίαν.

Ό Σπέκ μετά τούτο άνέλαβε μόνος τήν λύσιν τού 
ζητήματος τών πηγών τού Νείλου, τή δέ 27 ’Απρι
λίου 1860 λαβών μεθ’έαυτού τόν πλοίαρχον Γράντι 
άπέπλευσε διά τήν Αφρικήν, τήν δέ 17 Ιουλίου ά
φίκετο είς Ζανζιβάρ, καϊ αμέσως έλαβε διεύθυνσιν 
πρός βορράν, πρός τήν δυτικήν ακτήν τής λίμνης 
Βικτωρίας, δπου κεΐται τό βασίλειον τού Καραγουέ 
καί ένθα Λξιώθη βασιλικών τιμών ύπό τών αύτοχθό- 
νων. Όκτώ δέ ήμέρας μετά τήν άναχώρησίν του έξ 
Ούγάνδας καί αφού διήλθε χώραν τινά πλημμυρού- 
σαν έλεφάντων, ό Σπέκ άφίκετο είς τό τέρμα τού 
ταξειδίου του, ήτοι είς τό σημεϊον ένθα ό Νείλος 
έκφεύγει τής λίμνης Νυάντζας σχηματίζων καταρ
ράκτην 12 ποδών ύφους έπί τεσσάρων έως πέντε 
πλάτους.

Τή 15 Φεβρουάριον 1863 ό Σπέκ έπιστρέφων συν- 
ήντησεν είς Γονοόκορον τόν σίρ Σαμουήλ Βάκερ 
μεταβαίνοντα ώσαύτως πρός άνακάλυφιν τών πηγών 
τού Νείλου. Τώ άνεκοίνωσε δέ πάραυτα τό αποτέλε
σμα τών ταξειδίων του καί συνεβούλευσε αύτόν τήν 
πορείαν ήν έδειν’άκολουθήση, ώμιλήσας αύτώ ταύ- 
τοχρόνως καί περί έτέρας λίμνης Νζιγγέ πρός ήν ό 
Νείλος διηυθύνετο.

Τή 2 Φεβρουρρίου 1863 ό Βάκερ μολονότι είχε 
δαπανήσει πολλά μέχρι? ού φθάσει έκεϊ, άπεφάσισε 
νά προχωρήση. Διερχόμενος δμως τήν χώραν τής 
Λατούκης ύπέστη τά πάνδεινα ύπό τών έκεϊ αύ- 
τοχθόνων, οΐτινες ολίγον έλειφε νά τόν δολοφονή- 
σωσι μετά τής γυναικός του. Κατόπιν συμφιλιωθείς 
μετά τού αρχηγού των Ίμβραίμ, φτινι προσήνεγκε 
πάμπολλα &ώρα, άνεχώρησεν έκεϊθεν κατά ’Ιανουά
ριον τού 186-4, καί έπεσεν είς τάς χεϊρας τού περί
φημου θασιλέως Καμράζη, δστις έπρότεινεν αύτφ 
ν ’ άνταλλάξωσιν αίμα πρός βεβαίωσιν τής αμοιβαίας 
έμπιστοσύνης των. Ό Βάκερ άντεπρότεινεν είς άν- 
τικατάστασίν του άνθρωπόν τού τινα. Τότε έκαστος 
τών συμβαλλομένων'μερών άπεκάλυφε τόν βραχίονά 
του, έκαμε έπ ’ αύτού μικράν όπήν καί έλειξε τό 
αίμα τού άλλου. Μετά τούτο ό Βάκερ έπροχώρησε 
πρός τήν λίμνην καί μετά πολλούς αγώνας άφίκετο 
έκεϊ, όνομάσας ’Αλβέρτον. Ούτως αί ούό πηγαί τού 
Νείλου άνεκαλύφθησαν άμφότεραι πηγάζουσαι άπό 
τών δύο λιμνών, τής Βικτωρίας καί τού ’Αλβέρτου.

Μόλις ό Βάκερ έπέστρεφεν είς Κάϊρον, ή πρώτη 
έπιστολή ήν άνέωξεν, έπληροφόρει αύτόν δτι ή Βα
σιλική . Γεωγραφική ’Εταιρεία τώ άπένειμε τό χρυ- 
σούν μετάλλιον τής Βικτωρίας.

"Αμα τή διαδόσει τής άνακαλύφεως τών πηγών 
τού Νείλου, ήτοι τών δύο μεγάλων τούτων λιμνών, 
μέγας ένθουσιασμός έγεννήθη έν Εύρώπμπρός διορ- 
γάνωσιν αφρικανικών άποστολών.

Πρώτος Γάλλος τις όνόματι Saint έπελήφθη σπου-. 
δαίας έκδρομής, άλλ’άπεοίωσε πρό τής ,πραγματο- 
ποιήσεώς της.

Τώ 1861, ή κυρία Τιννέ μετά τής δεσποινίδος θυ- 
γατρός της έπεχείρησαν άνά τάς έρημους τής ’Αφρι

κής χώρας έκδρομήν, πλήν άτυχώς έν μέσω τής εύ- 
γενούς ταύτης πορείας των αίσχρώς έδολοφονήθη- 
σαν ύπό τών αύτοχθόνων, παραγνωρισάντων τόν- 
έπιστιιμονικόν αύτών σκοπόν, καί έκλαβόντων του
ναντίον αύτόν ώς κατασκοπίαν πρός κατάκτησιν τής 
χώρας των. Άμερίμνως καθήμεναι έν ταϊς σκηναϊς- 
των κατεκρεουργήθησαν άνιλεώς, καί έληστεύθησαν 
οίκτρώς. Φαίνεται δτι όρμηθέντες μάλλον οί αύτό- 
χθονες έκ τού θάμβους τού χρυσίου καί βλέποντες· 
τήν άδυναμίαν των προέβησαν είς τό άπονενοημέ- 
νον τούτο κίνημα.

Είς ’Ιταλός ό Μιάνι έπιχειρήσας έτέραν άνιχνευτι- 
κήν άνά τά μέρη ταύτα έκορομήν, ύπέστη καί αύτός 
τά πάνδεινα ένεκα τού πολλού ζήλον τον καϊ άπέ- 
θανε τέλος έν μέσω απείρων στερήσεων τώ 1872.

Ούδεμία μετά ταύτα γενομένη έκδρομή έφημίσθη 
τόσον, δσον Λ τού βοτανικού Schweinfourlb, δστις· 
είχεν έπιφορτισθή νά κατατάξη καϊ περιγράφη τά 
φυτά τών χωρών έκείνων. Ένθουσιασθεϊς άπό τού 
πλούτον τών φυτών έν τοϊςμέρεσι τούτοις, διέτρεξε 
τήν ’Ερυθρόν Θάλασσαν, Ακολούθησε τά σύνορα τής 
Άβνσσινίας καϊ έφθασεν είς τό Καρτούμ. Έξαντλή- 
σας δμως τά χρήματά τού έπέστρεφεν είς Εύρώπην, 
καί έπανήλθε μετά ταύτα καί άνεκάλυφε πλείστας 
άλλας χώρας τέως αγνώστους τοϊς εύρωπαίοις, δια- 
τρίφας έπί πολύ παρά τοϊς Νιάμ-Νιάμ τοϊς άνθρω- 
ποφάγοις. Έπιστρέφων εΐς Εύρώπην έλαβε μεθ’εαυ
τού καί ένα νάνον,δστιςδμωςάπέθανε καθ ’οδόν Μετά 
τριών δ’έτών άπουσίαν έπέστρεφεν είς Εύρώπην.

Ούτως σννετελέσθη Α άνακάλνφις τών πηγών τού' 
Νείλου, ήτις δμως έστοίχισεν άρκετά τοϊς εύρω
παίοις, δαπανήσασι πολλά χρήματα καί άπωλέσασι 
ούκ όλίγονς άνθρώπους. Φ. Π.

ΙΠΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΙΕΛΙΣ ΕΚ ΤΗΪ ΑΝ0ΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ

Μεταξύ των παραδοξοτάτων φαινομένων της άνθρωπολο— 
γεκής επιστήμης καί δη «χάνων, ών έλαχίστην έχομεν γνώ- 
σιν μέχρι τοΰδι, καί ών την γενέτειραν αιτίαν άδυνατοΰμεν 
είσέτι δι ' όσων βοηθημάτων παρέχει ήμϊν ή επιστημονική- 
ίρευνα νά έξηγήσωμεν, δύναται άναντιρρήτως νά ταχθή και 
η αρχική διάπλασις τοϋ σώματος τοΰ νιογέννητου παρά ταϊς 
διαφόοοις φυλαϊς τών Mavpar, ώς καί ή έξωτερική αύτοΰ' 
διαμόρφωσις· Τίνις οί γενικοί καί μόνιμοι αύτοΰ χαρακτήρες 
καί ποια η χροιά τοΰ δέρματός του; ’Ιδού δύο ερωτήματα 
εΐς ά η επιστήμη δέν ήδυνήθη είσέτι ν ’ άπαντήση ώρισμενως 
καί σαφώς.

Πλεϊστοι όσοι ιατροί, εθνολόγοι καί άνθρωπολόγοι, τών- 
τά πρώ-α μάλιστα έν τοϊς γράμμασι φερόντων, ένησχολή- 
θησαν έπί τοϋ δυσλύτου τούτου προβλήματος, άλλ’αί έρευ- 
ναί των' δέν ήδυνήθησαν νά φέρωσιν εΐς τήν τελικήν αύτοΰ 
λύσιν. Ουτω κατά τούς ΔτπωΛ, Κόρ, ds-Poofipvr, κατά 
τάς πρώτας ήμέρας της γεννήσεώς του τό νεογνόν μαύρης 
δέν φέρει τά οίκιϊα τή φυλή του χαρακτηριστικά, ή, άν τά 
φέρη, είναι τόσφ ατελή καί τόσφ διάφορα τών παρά τοϊς 
ένήλιξι τής φυλής του, ώστε όσον εύκόλως, τόσον εύλόγως- 
θά ήπατδτο τις έν τή εκτιμήσει τής καταγωγής αύτοΰ. 
Αύτό τό δέρμα του δέν είναι μέλαν, άλλ' έχει μάλλον χροιάν 
βαθέως ερυθρωπήν η αίματόχρουν, φέρει δέ μόνον περί τόν 
όμφαλόν ύπομέλανά τινα δακτύλιον, καί τινας πρός τό έρυ- 
θρομέλαν παραλλαγάς εΐς άλλα τινα μέρη τοΰ σώματος. Μέ
χρι τής όγδοης καί πολλάκις τής δεκάτης άπό τής γεννή- 
σεως ημέρας αί τρίχες τής κόμης του είναι ούλαι καί σχεδόν 
συμπαγείς, μίαν άποτελοΰσαι παράδοξον μάζαν, ήτις μόλις 
μετά τήν πάροδον τών μνησθεισών ήμερών άρχεται λαμβά— 

•νουσα τήν μορφήν κόμης, άποσπωμένων ολίγον κατ’ ολίγον 
τών πρός άλλήλας συμπεφυκυιών τριχών.

"Ενεκα τίνος άρα λόγου πάντα ταΰτα τά φαινόμενα, ά- 
περ πασιφανώς άντιμάχονται πρός τούς χαρακτήρας τής αί- 
θιοπικής φυλής, ώς παρατηροΰμεν αύτούς παρά τοϊς ενήλιξι 
Μαύροις ; Καί πώς μετά τοΰτο δυνάμεθα νά δοξάζωμεν, ότι 
έκάστη φυλή έχει έκ φύσεως χαρακτήρας ίδιους πολύ διαφέ- 
ροντας τών εις τάς λοιπάς κοινών, άφ’ ού τό νεογνόν τής 
•αΐθιοπίδος δύναται κάλλιστα νά καταταχθή ίν τή Άμερι- 
•κανική, άν μή έν τή Καυκασί^ φυλή, μόνον δέ τή παρόδφ 
τοΰ χρόνου διαπλάσσεται εΐς τέλειον τέκνου τής φυλής ής 
υπήρξε βλάστημα;

Άλλά μήπως καί έν αύτή ταύτη τή Αΐθιοπική φυλή πάντα 
τά νεογνά Ιχουσι τούλάχιστον τούς αύτούςχαρακτήρας; πολ- 
λοΰ γε και δεϊ- Ή Αΐθιοπική είναι ή ,ποικιλωτέρα εΐς γένη 
.καί είδη πολύ άλλήλων άφιστάμενα τών διαφόρων παραλ
λαγών τοΰ άνθρωπίνου γένους, καί πρέπει νά έχωμεν ύπ’δ- 
ψεσιν, ότι άν πειραθώμεν νά παρατάξωμεν τά παντοειδή 
ταΰτα γένη τής πολυμελούς ταύτης οικογένειας τών μελα
νών αδελφών μας, άρχόμενοι άπό τών καθαρώς Νΐγρωκ, τών 
έχόντων πάντα τά χαρακτηρίζοντα τήν φυλήν των γνωρί
σματα. καί τελευτώντες διά τοΰ αΐθιοπικοϋ εκείνου γένους 
του τά ελάχιστα φέροντος χαρακτηριστικά τής φυλής ταύ
της, -θέλομεν τή άληθεία; διστάσει ν’ άποφανθώμεν, ότι τά 
δύο ταΰτα, τά τόσ,ον άλλήλων άφιστάμενα καί τόσον άλλή- 
λων διάφορα γένη, άνήκουσιν εΐς μίαν καί τήν αυτήν φυ
λήν.... Δέν παρίσταται ούτω πρό τών έκπληκτων οφθαλμών 
μας άνθρωπολογική άλυσσις, ής οί κρίκοι, αί διάφοροι άπο- 
χρώσεις τοϋ άνθρωπίνου γένους, ούδέν άλλο είναι ή αί πα· 
ραλλαγαί, άς φύσει και άνάγκη επιφέρει είς τό ήμετερον «<?- 
rate ή διαφορά τοΰ κλίματος ύφ ’ δ ζώμεν ή τών συνθηκών 
ύφ’ ά, διατρέχομεν άσυνειδήτως τό βραχύ στάδιον τοΰ βίου; 
Καί δέν είναι τρανωτάτη άπόδειξίς τοΰ ότι άρχικώς μία 
μόνη φυλή ανθρώπων έβασίλευσεν έπί τής γής, τά τέκνα 
τήςόποίας διασπαρέντα κατόπιν τή παρόδφ τών αιώνων άνά 
τάς ιύρείας καί άκατοικήτους μέχρι τής στιγμής εκείνης εκτά
σεις τής υδρογείου, έγένοντο οί γεννήτορες καί πατριάρχαι 
τών παντοειδών φυλών, άς παρατηροΰμεν σήμερον, μετ’ έκ- 
πλήξεως όντως, νεμομένας τάς επίσης παντοειδείς, τάς επί
σης τρανώς άλλήλων διαφερούσας χώρας τής σφαίρας μας; 
Άν δέν είναι τρανωτάτη επίσης άπόδειξις καί τής όλως άν- 
τιθέτου δόξης, ότι πάσαι αί χώραι αύται συνάμα κατωκί- 
•σθησαν, άλλ υπό φύλων διαφόρων σωματικών διαμορφώσεων 
άναλόγως τοΰ κλίματος καί τής φυσικής ύποστάσεως έκά- 
στης αύτών;

II
"Ετερον παράδοξον φαινόμενου, όπερ παρετηρήθη έσχά- 

τως ύπό τών ιατρών Κασσα,πύ.Ι καί Κύρ επί τοΰ νεογεννή- 
του τών αίθιοπίδων, ότι τουτέστι κατά τήν γέννησίν του στε- 
.ρεϊται ολοτελώς φωνής, άγει επίσης είς δυσεξήγητα ζητή
ματα. Πώς δυνάμεθα, τφ δντι νά εξηγήσωμεν τοΰτο ; Ό 
•δόκτωρ Κασσανιόλ, όστις μακράς καί πάνυ έμβριθεϊς έποιή- 
σατο έρευνας έπί τοΰ σπουδαίου τούτου φαινομένου, τό απο
δίδει είς τήν διαφοράν τής θερμοκρασίας τής μητρικής γα- 
στρός ΐν συγκρίσει πρός τήν τής έξωτερικής άτμοσφαίρας είς 
ήν άμέσως εξέρχεται τό νεογνόν. Άλλ' είναι ή λύσις αΰτη 
άποχρώσα ; Καθ’ ημάς όχι! Διότι άφ’ ού τοιαύτη αφορμή 
έπάγεται τήν στέρησιν φωνής παρά τοϊς νιογνοΐς τών Μαύ
ρων, διατί τάχα νά μή εχη τό αύτό αποτέλεσμα καί παρά 
τοϊς τών λοιπών φυλών τοϋ άνθρωπίνου γένους ; Μήπως καί 
έκεϊ δέν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας; Καί είδικώτιρον έτι, 
ώς αναφωνεί πάνυ δικαίως ό Κόρ, «διατί ή φωνή υπάρχει είς 
τα νεογνά άλλων φυλών οίκουσών χώρας τοϋ αύτοΰ π-Ιάζους 
xal ύπό τούς αύτούς τροπικούς ;ί> Τίς άρα ό λόγος όπως ή 
Φύσις φανή φειδωλή- ενταύθα, καί στέρηση τό νεογνόν μιας 
φυλής τοϋ δώρου έκείνου, όπερ πάσι τοϊς λοιποϊς φαίνεται 
δοΰσα ώς πρώτον ίφόδιον τοϋ βίου, εις ·ν τά παραδιδει μό
λις έξερχόμενα τής μητρικής γαστρός καί άγνοουντα ίτ» 
έαυτά ;

Τό περιμάχητον τοΰτο πρόβλημα βεβαίως μή λυόμενον 
διά τής γνώμης τοϋ Κασσανιόλ, δείται εύρυτέρας καί έπι- 
στημονικωτέρας ίρεύνης, καθότι εΐς ο σημεϊον αναπτύξεως 
εύρίσκονται σήμερον αί άνθρωπολογικαί γνώσεις, δέν επιτρέ- 
πουσιν ούδινί ή κατηγορηματική άπάντησις εις έρώτημα 
τόσφ σπουδαϊον, καί πάσα λύσις τοΰ προκειμένου προβλή
ματος επί εικασιών μόνον στηριζομένη, ήθελιν εισθαι λίαν 
άκροσφαλής.

Άβήν^σι 4891. Ήλ. 1. ®ϊκ.

Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ

’Επίκαιρον νομίζομεν νά μεταδώσωμεν τοϊς ήμετέροις ά- 
ναγνώσταις συνοπτικήν τινα ίκθεσιν τών αιτίων καί τής έν
νοιας τοΰ αντισημιτισμού, όπως λάβωσιν οπωσδήποτε μικράν 
τούτου ιδέαν.

Άπό ήμερών αρχαίων τό έβραϊκόν έθνος ύπέστη τά παθή
ματα τών διωγμών. Άπό τοιαύτης δ’ έξεταζόμενον ιστορι
κής άπόψεως υπήρξε πράγματι τό άτυχέστατον τών επί γής 
εθνών. Ύπέφιρεν έν Αιγύπτφ τάς συμφοράς απανθρώπου 
δουλείας. Λυτρωθέν ύπό τοΰ Μωϋσέως, ή άπελαθέν τής Αί
γυπτου, κατά Τάκιτον, ώς εκ λεπρών άπαρτιζόμενον, άνε- 
πτύχθη καί εύημέρησεν έπί βραχύν χρόνον έν τή γή τής Χα
ναάν ύπό Κριτάς καί βασιλεϊς. Διχονοήσαν όμως καί δι· 
αιρεθέν ενεκα πολιτικών καί λευϊτικών αντιδράσεων, άπή- 
χθη εΐς αιχμαλωσίαν καί εκλαυσεν έπί τόν ποταμόν Βαβυ- 
λώνος, έδούλευσεν ύπό τούς Πέρσας, έταλαιπωρήθη ύπο τών 
Άντιόχων, καί τέλος κατεστράφη ύπό τών Ρωμαίων καί 
διεσπάρη έκτοτε άνά πάσαν τήν γήν. Τά μεγάλα καί αλλε
πάλληλα παθήματα επλήρωσαν πικρίας τήν καρδίαν τοΰ 
περιουσίου λαοϋ ’τοΰ Κυρίου, καί ή θρησκεία τοΰ Μωΰσέως, 
άναδείξασα τόν ’Ιεχωβά θεόν εκδικήσεων, ένέπνευσεν αύτφ 
τήν μισαλλοδοξίαν καί τό μίσος κατά τών άλλων εθνών. Ή 
θρησκευτική μανία κατέστησεν αύτό άφόρητον είς τούς άλ
λους λαούς καί «δημιούργησε τό φιλοτάραχον γένος τών Ι
ουδαίων. Έκ ταύτης οί ’Ιουδαίοι μανέντες, άνεσταύρωσαν, 
κακή μοϊρςρ αύτών, τόν θεάν της Ναζαρέτ, ώργάνωσαν τήν 
κακοΰργον εταιρείαν τών Ζηλωτών, έπέσυραν τήν οργήν τοϋ 
Βασπεσιανοΰ, τοΰ Τίτου, τοΰ Άδριανοϋ, ιιδον, τέλος, διά 
τά πολλά αύτών αμαρτήματα καί κακουργήματα καταστρα- 
φέντα τοΰ Σόλομώντος τόν ναόν, εαυτούς δε έν διασπορφ, 
δίκην αλητών. Οί Ρωμαίοι άπηνώς κατεδίωξαν αύτούς διά 
τό μισαλλόδοξον, καί οί "Ελληνες τά πάνδεινα ύπέστησαν 
έν Παλαιστίνη καί Συρί$, έν Κύπρφ καί Κυρήνη, κατά μυ
ριάδας σφαγέντες ύπό τών μισαλλόδοξων καί αίμοχαρών ’Ι
ουδαίων. 'Εκατόν είκοσι μυριάδες Ελλήνων κατεσφάγησαν 
εν μι? νυκτί ύπό συνωμοτών ’Ιουδαίων!·

Έν τούτοις έπήλθε κατ ’ αύτών ό θεός τιμωρός, ξένοι δέ 
καί πλανήτες καί άπάτριδες περιτρέχοντες τόν κόσμον έπί 
δύο ήδη χιλιετηρίδας έτών, έγένοντο θύματα πανταχοΰ άδι- 
αλλάκτου μίσους καί θρησκοληψίας, ύπήνεγκον δέ σκληρούς 
διωγμούς καί έδοκίμασαν άνηκέστους συμφοράς. Μετεβλή- 
θησαν εΐς Παρίαν λαόν, διωκόμενου, μισούμενου, ταλαιπω
ρούμενου κατά τούς αιώνας τοΰ θρησκευτικού φανατισμού 
καί τής άποκτηνώσεως, έ’ως ού έπεφοίτησεν εΐς τόν ιύρωπαϊ- 
κόν κόσμον τό πνεύμα τοΰ φωτός καί τής ελευθερίας. Μόλις 
κατά τόν αιώνα ήμών έλύθησαν ,πολλαχοΰ τά πολιτικά δε- 
σμά τών. ’Ιουδαίων, έπαύσαντο δέ οι κατ’ αύτών θρησκευ
τικοί καί πολιτικοί διωγμοί καί τά κατ ’ αύτών μίση έπαι- 
σθητώς έχαλαρώθησαν. Άλλ' όμως οί ’Ιουδαίοι ύπό τούς 
διωγμούς καί τά βάσανα ύπό τήν μάστιγα καί τήν δουλείαν, 
τόν χαρακτήρα τοϋ Σαϋλώκ ύποδυθέυτες, δέν άπέβαλον δυ
στυχώς ακόμη καθ’ ολοκληρίαν τόν αρχαίου άνθρωπον. Δια- 
τηροΰσιν έτι μετά τής πίστεως τοϋ Μωϋσεως αδιάλλακτον 
μίσος κατά τών άπιστων λαών. Άπό Σημιτών δέ καταγό
μενοι, ώς οί Φοίνικες καί οί Άραβες, προέχουσιν έν τοϊς 
πνευματικοϊς προτερήμασι και έν τφ έμπορίφ καί διά τού
των έδέσποσαν ήδη έπί τών εθνών. Ξένοι καί άλλότριοι δι-
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αμένοντες έν μέσφ των άλλων έθνών, άποφεύγουσι την ακί
νητον. κτήσιν καί τάς γεωργικά; εργασίας, καί είς μόνον τό 
χρήμα καί τόν πλουτισμόν άποβλέποντες, συνεκέντρωσαν τά 
πλούτη του κόσμου καί έπικρατοΰσιν ήδη πανταχοΰ έπηρεά- 
ζοντες εύχερώς τάς'κυβερνήσιις, άμέλγοντες δέ δίκην προ
βάτων τούς λαούς. Άμοιροϋντες πατρίδος, μένουσιν έρημοι 
τών εύγενών φρονημάτων καί τών μεγάλων αισθημάτων, ά
τινα πηγάζουσιν άπό. τής ζειδώρου πηγής τοΰ πατριωτισμού. 
Έν τή έρημι? δέ τής καρδίας αύτών κυριαρχούσα ή μισαλ
λοδοξία καί ό απάνθρωπος εγωισμός, ό άποχωρίζων αυτούς 
άπό τών αλλοφύλων δι’ άνυπερβλήτου φραγμού, έξαγριών 
δέ τήν καρδίαν αύτών καίκαθιστών αύτούς ακαταγώνιστους 
έν τφ σταδίφ τοϋ χρηματισμοΰ. Ούτως άπε'βησαν σήμερον 
οί ’Ιουδαίοι έπιζήμιον πολυειδώς στοιχεΐον μεταξύ τών.έθνών. 
Κατέχοντες τόν πλούτον,, δισπόζουσιν ' έν τφ ΐμποοίφ καί 
έπί τών Χρηματιστηρίων, εκμυζώσι δέ τοιούτφ τρόπφ τά 
κράτη διά τών δημοσίων δανείων καί τούς εργατικούς πλη
θυσμούς διά τών χρηματιστικώ» σκευωριών. Ο επικίνδυνος 
τούτου ενεκοι κοινωνισμός είναι κατά τό πλεϊστον νόσημα 
'Εβραϊκόν, ή δέ διαφθορά τών ηθών, τού πνεύματος καί τού 
πολιτικού φρονήματος πηγάζει πολλαχοΰ άπό τής έπιδρά- 
σεως τών ’Ιουδαίων. Το κάλλιστον καί ΐσχυρότατον οργανον 
τού, τύπου έν άπάση τή Ευρώπη, ιδίως έν Αύστρίιρ καί 
Γερμανί^, περιέπεσεν είς χεϊρας ’Ιουδαίων, ών ό κάλαμος, 
ή ψυχή καί τό πνεύμα άσκοΰσιν έπηρεασμόν όλέθριον επί τής 
ηθικής, καί πνευματικής, καί πολιτικής καταστάσεως τών 
Γερμανών καί τών Αυστριακών.

’Εντεύθεν άνεπτύχθη πανταχοΰ σχεδόν τής Ευρώπης ό 
Άκτ/σημιτισμόι;, ήτοι τό πνεύμα τής δυσμενείας καί τής άν- 
τιδράσεως κατά τών Ίουδαίων.-Έν Ρουμάνι? αγωνίζονται 
άσθενώς νά άπαλλαγώσι τών άπό τού Σημιτισμού κακών· 
Έν Ρωσσί? διώκουσι τούς ’Ιουδαίους διά μέτρων κυβερνητι
κών, όπως προστατεύσωσι τούς διαφθειρομένους καί ληστευο· 
μένους γεωργικούς πληθυσμούς, στειρεύσωσι δέ τού Μηδε
νισμού τάς πηγάς· έν Γερμανία καί έν Αύστρί? οί άντισημι- 
τικοί· ώργάνωσαν ήδη ισχυρά κόμματα, επιδιώκοντα τήν πε
ριστολήν τού έπηρεασμού τφν 'Ιουδαίων έν Γαλλία κατα
βάλλονται ομοίως προσπάθειαι πρός όργάνωσιν άντισημιτι- 
κής έξεγέρσεως, καί εν ’Αγγλία συνέρχονται εΐς συλλαλητήρια 
πρός άποσόβησιν τής ’Ιουδαϊκής επιδρομής.

Φρίκ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Θ.ΕΜΞΛ1ΟΔΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΤ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

Έν άπασι τοϊς φυσικοϊς έργαστηρίοις καί έν άπασι τοϊς 
έκπαιδευτηρίοις, επαναλαμβάνεται πλειστάκις χάριν τών νι- 
οφήτων τό περίφημον πείραμα τού δανού φυσιολόγου Έρ- 
στεδ, τό άποδιικνύον, ότι αγωγόν τι σύρμα δι’ ού διέρχεται 
ηλεκτρικόν ρεύμα καίτιθέμενον πλησίον μεμαγνητισμένης βε
λόνης παρεκλίνει ταύτης έκ τής ίσοοροπούσης θέσεώς της. Τό 
πείραμα τούτο έκτελεϊται συνήθως διά τών αρκούντως δα
πανηρών έργαλείων, τής πυζίόος, τού γαϊδα,νοαχοπίον καί 
τής ηλεκτρικής στήΛης, καί είναι σημαντικωτάτου ίνδιαφέ- 
ροντος, διότι ϊσα ίσα τούτο έχρησίμευσεν ώς βάσις τής άνα- 
καλύψεως τού ηλεκτρικού τηλεγράφου.

Ήδη δέ προτείνωμεν τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις τήν έκ- 
τέλεσιν τοΰ πειράματος τούτου προχείρως, καί άνευ μεσολα- 
βήσεως τών πολυδάπανων φυσικών οργάνων, ή άλλου τίνος 
εξόδου, άλλά διά μόνης τής μεσολαβήσεως προχείρων τινων 
αντικειμένων.

Πρός τοΰτο λάβετε τά έξης αντικείμενα. Μέγα ποτήριον 
πλήρες ύδατος, έτερον τοιοΰτον τοΰ καμπανίτου οίνου (σχή
ματος δισκοποτηρίου) κατά τό ήμισυ αύτοΰ περιέχον ομοίως 
ύδωρ άλατισμένον δι' ίσχυράς δόσεως κοινού άλατος, εν κο- 
χλιάριον τού καφφέ, 'έν περόνιον, ολίγον κώκ εις τεμάχια με
γέθους ρεβινθίων, βελόνην τοΰ ραψίματος, μικρόν μαγνήτην, 

I καί τέλος μικρόν λεπτόν έλασμα ψευδαργύρου 20 έκατοστο— 
μέτρων περίπου μήκους επί 2 πλάτους.

Άρχίζομεν άπό τής κατασκευής τής πυξίδος. Τρίβο- 
μεν ,τήν βελόνην πρός τόν μαγνήτην, κατά μίαν πάντοτε δι- 
εύθυνσιν, καί μετά τοΰτο άφίνομεν αυτήν νά πλέει έπί τοΰ 
ΰδατος τοΰ μεγάλου ποτηριού, είτε άλείφοντες αυτήν διά πά
χους, είτε έμπήγοντες ταύτην έπί τεμαχίου χάρτου κεκομ- 
μένου εν σχήματι μορφής ζώου ή άλλου άντικειμένου. Βε
βαίως ή μία άκρα τής βελόνης, ώς έν παοαδιίγιιατι. ή άν- 

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ .Ή
Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ 

(Mihotopfe ΙΟΓΛ1ΟΥ ΒΕΡΝ. — Μετάφρασή Δ. I. Κ.) 
(Συνέχεια· ΐδε προηγούμ. φύλλον)

ταποκρινομένη πρός τούς πόδας τού σχήματος τοϋ χάρτου 
θά λάβη άμέσως διεύθυνσιν πρός Βορρδν. Αύτη είναι ή πυξίς.

Ήδη ελθωμεν είς τό γαλβανοσκόπιον, όπερ θά μάς δει- 
κνύη τήν ύπαρξιν τοΰ ήλεκτρικοϋ ρεύματος διά τής παρεκλί- 
σεως τής βελόνης. Διά τήν κατασκευήν τούτου άρκεί νά το- 
ποθετήσωμεν πλαγίως έπί τού ποτηριού τό μικρόν κοχλιάριον 
τού καφφέ, άνωθι τής μεμαγνητισμένης βελόνης καί κατά 
τήν διεύθυνσιν ταύτης.

Μέχρι τοΰδε, βλέπετε, τά πάντα είσίν άπλούστατα. Μέ
νει ή κατασκευή τής σπήΛης. Πρός τούτο, θέσατε τά τεμά
χια τοΰ άνθρακος (κώ*)  έν τινι τεμαχίφ πανιού, καί περιδέ
σατε αύτά έν σχήματι κυλίνδρου, έν τφ μέσφ τού όποίου- 
τοποθετεϊτε τήν λαβήν τού περονίου. Αφοΰ τό κώκ τεθή έν 
τφ δι αλατισμένου ΰδατος ποτηρίφ θ’άποτελέση τόν θετικόν 
πόλον τής στήλης. “Ηδη τοποθετήσατε τούς όδόντας τοΰ πε
ρονίου έπί τής μιας άκρας τοΰ κοχλιαρίου, έπί δέ τής έτέρας 
θέσατε τό έν άκρον τοΰ έκ ψευδαργύρου έλάσματος, καί βυ
θίσατε έν τφ άλατισμένφ ΰδατι, χωρίς νά έγγίσητε τόν έκ 
κώκ κύλινδρον, τό έτερον άκρον τού έλάσματος τούτου, όπερ 
θ’ άποτελέση οΰτω τόν άρνητικόν πόλον τής στήλης.Τό ήλε- 
κτρικόν ρεύμα θά παραχθή τότε άμέσως, καί θά ίδήτε πά- 
ραυτα τήν βελόνην παρεκκλίνουσαν τής έριζοντείου αύτής 
θέσεως, καί θά έπανέρχηται είς ταύτην μόλις άφαιρεϊτε τόν 
ψευδάργυρον έκ τού ΰδατος·

Τό άνωτέρω σχήμα δείκνυσι εύκρινώς τήν διασκευήν τού· 
όλου πειράματος, δπερ έκτος τοΰ ότι είναι άρκούντως περί
εργον καί τερπνόν, ένέχει καί μεγίστην έπιστημονίκήν αξίαν, 
ώς άποτελόΰν τήν βάσιν τής ηλεκτρικής τηλεγραφίας, ήτις. 
ώς γνωστόν στηρίζεται επί τών αποτελεσμάτων τής ηλεκτρι
κής στήλης, τοΰ ηλεκτρομαγνήτου καί τοΰ γαλβανομέτρου^

Φ. Π.

Ζηλοτυπία καί έρως είσί δύο κύκλοι, εν εχοντες κέντρον.
X

Συνήθως δέν άγαπ? τις μίαν γυναίκα, διότι τήν ευρίσκει- 
ώραίαν. Τήν ευρίσκει ώραίαν, διότι τήν άγαπ?.

X , \.
Ή πολιτική τών αύλικών ομοιάζει μ.έ τήν σκιάν των' 

στρέφει πάντοτε 'καί έξαρτάται εκ τοΰ άστρου τής ημέρας.

Ή χαρά έπλάσθη διά τήν νεότητα' ή σκέψις διά τό γή
ρας. Ή ποίησις είναι σφρίγος νεότητος, ή δέ φιλοσοφία ρυτίς 
γήρατος.

Ή legende διεδραμάτισε τό μέρος της. Έκυκλοφόρησε 
μεταξύ τών μεταλλευτών πλήρης φανταστικών διηγήσεων 
περί τών μυστηριωδών ιδιοτήτων, άς τφ άπέδιδον. “Ελεγον 
ταπεινή τή φωνή, ότι μέλας λίθος δέν ήδύνανο ή «νά φέρη 
δυστυχίαν ! β Έμπειροί τινες εσειον τήν κεφαλήν διακη- 
ρύττοντες, ότι επροτίμων'νά βλέπωσι τόν διαβολικόν εκείνον 
λίθον παρά τφ Ούάτκινς ή παρ' έαυτοϊς. Μι? λέξει,αί κακό- 
λογίαι και αί συκοφαντίαιΐτι, αΐτινες είσί συμφυείς τή δόξη, 
ουδόλως επηρέασαν τόν ΜεσηιιβρίΐόΓ Αστέρα,δστις όλως φυ· 

. σικώς δέν ήνωχλεϊτο .σχεδόν καί έξηκολούθει διαχέων
...... χίϊμάρρους φωτός 
έζΐ τών ζοφιρών βλ«σφήμων τουϊ

Άλλ’ ούχ ούτως είχε τό πράγμα παρά τφ Τζών Ούάτ
κινς, ον αί φληναφίαι αύται είχον τήν ικανότητα νά ε’ρεθί- 

. ζωσι. Τφ έφαίνετο,; ότι ηλάττουν κατά τι τήν άξίαν τοΰ λί
θου καί τάς εξελάμβανεν ώς ύβρεις προσωπικάς.

Πριν ή _ό διοικητής τής αποικίας,οί άξιωματικοί τών πλη- 
σιοχώρων φρουρών, οί άρχοντες, οί δημόσιοι ύπάλληλοι, 
πάντα τα συνεστώτα σωματεία προσέλθωσιν, ΐνα άποδώσωσι 
σεβασμόν τφ κοσμήματί του, έβλεπε σχεδόν μίαν βεβήλωσιν 
είς τά ελευθέρια σχόλια, άτινα έπέτρεπε νά κάμνωσι πεοί 
αύτοΰ· ·

Ούτως, ΐνα άντεπεξέλθη κατά τών μωρολογιών έκείνων, 
ώς καί ΐνα Ικανοποίηση· τήν πρός εύωχίαν δρεξίν του, απο
φάσισε νά δώση μέγα γεύμα πρός τιμήν τοΰ προσφιλούς του 
άδάμαντος, δι’ού ήλπιζεν, ότι θά προσηλύτιζε τινα δΓ αρ- 
γυροχρύσων νομισμάτων, μόλον δτι τοΰτο ήδύνατο νά ύπο- 
πτευθή ό Κυπριανός, ένφ ή επιθυμία τής ’Αλίκης ήτο νά τόν 
κρατήσωσιν, έστω καί υπό τόν τύπον τής,.άξίας του.

Τοιαύτη φεΰ! ή έπίδρασις τοΰ στομάχου επί τών σκέψεων, 
μεγάλου αριθμού άνθρώπων,ώστε ή εϊδησις τοΰ γεύματος ήρ· 
κεσε νά μετριάση από μιας ημέρας είς άλλην τήν κοινήν γνώ
μην τής κατασκηνώσεως τόΰ Βανδεργάατ. Είδεν άνδρας, οϊ
τινες έδιίχθησαν οί μάλλον δυσμενείς κατά τοΰ ΑΓεασμίρεζοϋ 
Ασιερος, νά μεταβάλλωσι γνώμην αϊφνης περί τοΰ λίθου,νά 

λέγωσιν,δτι κατόπιν όλων έκείνων ό λίθος ήτο αθώος τής κα
κής ίδιότητος, ήν τφ άπέδιδον, καί προσλιπαροΰντας τα- 
πεινώς παρά τοΰ Τζών Ούάτκινς πρόσκλησιν.

Πολλά ελέχθησαν περί τοΰ συμποσίου τούτου έν τή κοι- 
λαδι Βάαλ.Την ημέραν εκείνην ήσαν εκεϊ είκοσι τέσσάρες συν
δαιτυμόνες, καθήμενοι ύπό τινασκηνήν,όρθουμένην έν μι? τών 
πλευρών τοΰ διαλεκτηρίοι>,οΰ δ τοίχος είχε καταρριφθή ένεκα 
τής περιστασεως. Εν «barOO.royal» ή κολοσσιαίου ψητόν έκ 
ράχεως βοός κατελάμβανε τό κέντρον τής τραπέζης,παραπλεύ- 
ρως ολοκλήρων αμνών καί έξ όλων τών ειδών κυνηγίου τόΰ 
τόπου. Υψώματα έκ λαχανικών καί καρπών, βυτία ζύθου 
καί οίνου, τεθειμένα άπό άποστάσεως είς άπόστασιν καί τε- 
τρυπημένα,συνεπλήρουν τό Λουκούλειον άληθώς έκιΐνο γεΰμα.

Ο Μιση[ΐβ(ΐίνύ(; Άοτήρ, τοποθετημένος έπί τοϋ στύλου 
του,περικυκλούμενος ύπ’ άνημμένων κηρίων, προΐστατο όπι
σθεν τής ράχεως τοΰ Τζών Ούάτκινς κατά τήν έορτήν, τήν 
χάριν αύτοΰ διδομένην.

Η ύπηρεσία ενηργεϊτο ύπό είκοσάδος Κάφρων, στρατολο- 
γηθέντων έπί τή περιστάσει, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ματα- 
κιτ, οστις ητο επί τών διαταγών—τή άδεια τοΰ κυρίου του.

Ησαν έκεϊ, εκτός τών αστυνομικών ύπαλλήλων, οΰς δ κ. 
Ούάτκινς έκάλεσεν, ΐνα ούτως εύχαριστήση αύτούς έπί τή' 
επαγρυπνήσει, καί όλα τά κύριώτερα πρόσωπα τής κατασκη- 
νώσεως καί τών πέριξ, ό Μαθιός Πραιτώριος,· Νάθαν, Τζέ- 
ΐμς Ίλτων, Αννίβας Πανταλάκκης, Φρίεδελ, θωμάς Στιλ 
καί πεντήκοντα άλλοι.

’Ησαν μέχρι τών ζώων τοΰ ύποστατικοΰ, τών βοών, κυ- 
νών, καί πρό πάντων .τών στρουθοκαμήλων τής δεσποινίδος 
Ούάτκινς, αΐτινες έσχον μέρος .έκ τοΰ δείπνου, έρχόμιναι ΐνα 

- ζητήσωσι λείψανά τινα τούτου.
Ή ’Αλίκη καθήσασα άπέναντι τοΰ πατρός της, εις τήν 

κάτω άκραν τής τραπέζης, περιεποιεϊτο πάντας μετ’ ασυν
ήθους χάριτος, άλλ’ οχι καί άνευ λύπης τινός,. έννοοΰσα κα
λώς τήν αιτίαν τής διπλής άπουσίας'— ούτε ό Κυπριανός, 
ούτε ό Ίάκ. Βανδεργάατ παρευρίσκοντο είς τό διϊπνον. ’

Ό νεαρός μηχανικός άπέφευγε πάντοτε, όσον ήδύνατο, 
τήν συντροφιάν τών Φρίεδελ,Πανταλάκκηδων καί τών όμοιων.

Άλλως τε, άπό τής άνακαλύψεώς του, έγίνωσκε τάς ήκι
στα ευμενείς σοφιστείας των εναντίον αύτοΰ, καί ιδία τάς ά- 
πειλάς των ώς πρός τόν άνακαλύψαντα τήν τεχνητήν ταύτην 

. κατασκευήν, ήτις ήδύνατο νά τούς καταστρέψη χθιζά τε καί 
πρόρριζα. Άπέσχε λοιπόν νά έμφανισθή εΐς τό δεϊπνον. Ώς 

..πρός τόν Ίάκ.' Βανδεργάατ, παρ’ ώ 0 Τζών Ούάτκινς είχε 
κάμει διαβήματα όπως πειραθή συμφίλίωσίν τινα, είχεν ού
τος αποκρούσει μεθ’ ύπερηφανίας πάσας τάς προτάσεις του.

Τό δεϊπνον έπλησίαζεν είς τό τέλος. Έάν διεξήχθη έν τή 
μεγαλειτέρα τάξει, τοΰτο συνέβη, διότι ή παρουσία τής δε
σποινίδος Ούάτκινς είχεν έπιβάλη άρκούσαν εύσχημοσύνην είς 
τούς μάλλον ελευθερίους τών συνδαιτυμόνων, μόλον ότι ό 
Μαθιός Πραιτώριος, ώς πάντοτε, έχρησίμευσεν ώς τό κέντρον 
τών χειροτέρων άστειοτήτων τοΰ’Αννίβα Πανταλάκκη'—ά- 
νικοίνου είς τόν δυστυχή Βοηρόν τάς έκπληκτικωτέρας ειδή
σεις.*Εν  πυροτέχνημα έμελλε ν’ άναφθή ύπό τήν τράπεζαν !.. 
Δέν άνέμενεν ή τήν άποχώρησιν τής δεσποινίδος Ούάτκινς,ΐνα 
κάταδικάση τόν ευτραφέστερου τής συντροφιάς νά πίη μίαν 
κατόπιν τής άλλης δώδεκα φιάλας τζινέβρας! Προέκειτο νά 
έπιστέψώσι τήν εορτήν διά πυγμαχίας καί γενικής μάχης 
σφαιροβολημάτων!,....

Άλλά διεκόπη ύπό τοΰ Τζών Ούάτκινς, όστις έν τή ίδιό- 
τητι αύτοΰ, ώς προέδρου τού συμποσίου, έκτύπησεν έπί τής 
τραπέζης τήν λαβήν τοΰ μαχαιριού του, ίνα άναγγείλη τάς 
συνειθισμένας προπόσεις.

Σιγή έγένετο. Ό Άμφιτρύων, άναστηλών τό υψηλόν του 
ανάστημα, έστήριξε τάς δύο παλάμας έπί τής άκρας τοΰ 
τραπεζομανδύλου καί ήρξατο τής προπόσεως έν φωνή διάκο» 
πτομένη ύπ’ άναριθμήτων σπονδών.

Είπεν, ότι ή ήμερα εκείνη θά διετηρεΐτο ώς ή μεγάλη άνά- 
μνησις τοΰ βίου του, ώς μεταλλευτοΰ καί άποίκου!.. Άφοΰ 
διηγήθη τάς δοκιμασίας, άς εγνω κατά τήν νεότητα αύτοΰ. 
νά βλέπη ήδη, είπεν, έαυτόν έν τφ πλουσίφ τόπω τής Γρι- 
καλάνδης, περιστοιχούμενον ύπό είκοσι καί πέντε φίλων,συν· 
ενωθέντων όπως έορτάσωσι τόν ογκωδέστερου άδάμαυτα τοϋ 
κόσμου, τούτο ήτο μία τών ηδονών έκείνων, ας ούδέποτε λη· 
σμονεϊτις!.. Είναι αληθές, ότι αύριον είς τις τών άξιοτίμων 
συνδαιτυμόνων, οϊτινες τόν περιεστοίχουν, δυνατόν νά εύρι- 
σκε λίθον ογκωδέστερου έτι!... Τοΰτο θά ήτο τό κέντρον καί 
ή ποίησις τοΰ βίου τοΰ μεταλευτοϋ !.... (Ζωηρά ίπιάοχιρα- 
οία). Τοιαύτην εύτυχίαν ηύχετο είλικρινώς τοϊς όμοτραπε- 
ζοις (’Ι.Ιαρό&μ:, ίπενφημΐαι). Έπίίτευε μάλιστα, ότι θά ή
δύνατο νά διαβεβαίωση, ότι ούτος μόνος ό άδάμας ήτο αδύ
νατον νά ικανοποίηση εκείνον, όστις είς τήν θέσιν του δέν θά 
διακήρυξή έαυτόν ικανοποιημένου. Συμπεραίνων,προσεκάλεσε 
τούς όμοτραπέζους νά πίωσιν υπέρ τής εύτυχιας τής Γρίκα-' 
λάνδης, ύπέρ τής σταθερότητος τών τιμών είς τάς αγοράς 
τών άδαμάντων, εναντίον πάσης άμίλλης—τέλος, ύπέρ τοΰ 
ευτυχούς ταξειδίου, δπερ <> Μεαημβρ&οςΆοτηρ θά έπεχείρει 
εξ έκείνων τών γαιών, ΐνα φέρη είς Άκραν κατ’ άρχάς καί 
εΐς ’Αγγλίαν ειτα,τήν ακτινοβολίαν τής λαμπρότητάς του.

— Άλλά, είπεν ό θωμάς Στιλ, δέν θά ύπάρχη κίνδυνός 
τις νά άποσταλή είς Άκραν λίθος τοσαύτης αξίας;

—— Ώ ! θά φυλάττηται καλώς!... άπήντησεν ό κ. Ούάτ
κινς. Πολλοί άδάμαντες έταξείδευσαν ύπό τοιαύτας συνθήκας 
καί Ζφθασαν είς καλόν λιμένα !

— Ωσαύτως ό τοΰ κ. Δουριέ δέ Σανσή, είπεν ή Άλικη, 
καί έν τούτοις, άνευ τής άφοσιώσεως ένός υπηρέτου...
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—Έ! Καί τί έκτακτον συνέβη; ήρώτησιν ό Τζέϊμς "Ιλτν.
— Ιδού τό ανέκδοτον, άπήντησεν ή Άλικη, χωρίς ν’ ά- 

ναμείνη παρακλήσεις.
«Ό κ. δε Σανσή ητο Γάλλος ευπατρίδης τής αυλής ’Ερ

ρίκου τοϋ Γ’. Έκέκτητο περίφημον αδάματα, τήν σήμερον 
έτι καλούμενου διά τοϋ ονόματος τον. Ό άδάμας ούτος, έν 
παρόδφ, ειχεν ύποστή άναριθμήτους περιπέτειας. ’Ανήκε κυ
ρίως είς Κάρολον τόν Τολμηρόν, δστις τόν έφερεν έφ’ 
εαυτού, ότε έφονεύθη ύπό τά τείχη,τής Νανσή. ’Ελβετός 
στρατιώτης εύρε τόν λίθον έπί τοϋ πτώματος τοϋ δουκός τής 
Bourgogne καί τόν επώλησεν άντί φλωρίου εις πτωχόν ιερέα, 
δστις τόν παρεχώρησεν άντί πέντε ή εξ εις τινα 'Εβραίον. 
Ότε ήτο είς χεΐρας τοΰ δουκός τής Νανσή ό βασιλικός θη
σαυρός, εύρέθη έν μεγάλη οικονομική δυσχερείς καί ό δέ 
Σανσή ήναγκάσθη νά δώση τόν άδάμαντα του είς ένεχυρον, 
ίνα προκαταβάλη τό άντίτιμον τώ βασιλεϊ. Ό δανειστής εύ· 
ρίσκετο είς Μέτς. Επερεπε συνεπώς νά εμπιστευθή τό. κό
σμημα είς τινα ύπηρέτην, ίνα τό κομίση είς εκείνον.

»—Δέν φοβεϊσθε καθόλου,μήπως ό άνθρωπος αυτός φύγη 
είς Γερμανίαν ; έλεγον είς τόν δέ Σανσή.

»— Είμαι ασφαλής ! άπήντα.
»Είς πείσμα τής βεβαιότητος τβύτης, ούτε ό άνθρωπος, 

ούτε ό άδάμας έφθασαν είς Μέτς. Ούτως ή αυλή περιέπαιζε 
φοβερά τόν κ. δέ Σανσή.

»— Είμαι άσφαλής περί τοϋ υπηρέτου μου, επαναλάμ
βανε. Πρέπει νά έδολοφονήθη !

»Καί πράγματι, άναζητοϋντες αυτόν, εύρον τό πτώμά 
του έν χάνδακι όδοΰ τινός.

»— Σχίσατέ τον, είπεν ό κ. δέ Σανσή. Ό άδάμας θά εύ· 
ρίσκεται είς τόν στόμαχόν του!

»"Επραξαν ώς είπε και ή βεβαιότης ίφάνη δικαιολογου- 
μένη. Ό αφανής ήρως, ούτινος ή Ιστορία δέν άπεμνημόνευσε 
τό όνομα, έδείχθη πιστό; μέχρι θανάτου εις τό καθήκον καί 
τήν τιμήν, «έπισκιάσας διά τής λάμψιως τής πράξεώς του, 
είπεν είς παλαιός χρονογράφος, τήν λάμψιν καί τήν άρετήν 
τοϋ κοσμήματος, όπερ έφερε μεθ’ έαυτοϋ».

»Θά έκπλαγώ λίαν, προσέθηκεν ή ’Αλίκη περατοϋσα τήν 
διήγησίν της, έάν,περιστάσεως τυχούσης,δ ΛΓεσημίριχός Ά· 
στήρ δέν έμπνευση ομοίαν άφοσίωσιν κατά τό ταξε'διόν του.» 

‘Ομόθυμος επευφημία έχαιρέτισε τούς λόγους τούτους τής 
δεσποινίδας Ούάτκινς. Είκοσι τέσσαρες βραχίονες ανύψωσαν 
ίσον άριθμόν ποτηρίων καί πάντες οί οφθαλμοί εστράφησαν 
ένστίκτως πρός τήν εστίαν, ίνα άποδώσωσι σεβασμόν πραγ
ματικόν πρός τόν άπαράμιλλον πολύτιμον λίθον·

Ό Μεσημβρινός Άστήρ δέν ήτο πλέον έπί τοϋ στύλου, 
ένθα, μέχρι τής στιγμής εκείνης έτι, ήκτινοβόλει όπισθεν τοϋ 
Τζών Ούάτκινς.

Ή έκπληξις τών είκοσι τεσσάρων μορφών ήν τόσφ προφα
νής, ώστε ό Άμφιτρύων έστράφη άμέσως, ίνα γνωρίση τό 
αίτιον.

Μόλις έβεβαιώθη, τόν είδον καταπίπτοντα έπί τής έδρας 
του, ώσεί κεραυνόπληκτου.

Συνηθροίσθησαν πέρεξ αυτού, έλυσαν τόν λαιμοδέτην του 
καί έρριψαν ύδωρ έπί τής κεφαλής του.... Συνήλθε τέλος.

— Τό διαμάντι! ώρύετό διά φωνής βροντώδους. Τό δια·
• μάντι! Ποιος ’πήρε τό διαμάντι;

— Κύριοι, κανείς νά μή έξέλθη, είπεν ό ύπαστυνόμος,δι- 
ατάσσων νά κλείσωσι τάς εξόδους τής αιθούσης.

Πάντες οί συνδαιτυμόνες προσέβλεψαν άλλήλους μετά θαμ
βούς καί άντήλλαξαν τάς εντυπώσεις των ταπεινή τή φωνή. 
Δέν είχον παρέλθει πέντε λεπτά, άφ’ ής οί πλιϊστοι μεταξύ 
αύτών είδον, ή τουλάχιστον ένόμισαν ότι είδον τόν άδά
μαντα. Άλλ’ έπρεπε μάλλον νά άποδώσωσι τούτο είς τήν 
τύχην. Ό άδάμας είχεν άφανισθή.

• —Ζητώ, όπως πάντα τά παρόντα πρόσωπα έρευνηθώσι 
πρό τής εξόδου ! προέτεινεν ό Θωμάς Στιλ μέ τήν συνήθη 
αΰτφ ειλικρίνειαν.

—'Μάλιστα... μάλιστα... άπήντησεν ή όμήγυρις διά φω
νής, ήτις έφαίνετο μία καί μόνη.

Ή γνώμη αύτη έφάνη δίδουσα άμυδράν ελπίδα’ είς τόν 
Τζών Ούάτκινς.

Ό ύπαστυνόμος έθεσεν είς γραμμήν πάντας τούς συνδαι
τυμόνας έπί τής μιας τών πλευρών τής αιθούσης καί ήρξατο 
ύποβάλλων τόν ίδιον έαυτόν του είς έρευναν. Άνέστρεψε τά 
θυλάκιά του, εξέβαλε τά ύποδήματά του, προεκάλεσε νά ψη
λάφηση τά ένδύματά του όστις ήθελεν. Είτα ύπέβαλεν είς 
όμοίαν ΐξέτασιν ενα έκαστον τών ύπ’ αύτόν άνδρών. Τέλος, 
οί συνδαιτυμόνες παρήλασαν ό είς κατόπιν τοϋ άλλου πρό 
αύτοΰ, διαδοχικώς ύποβληθέντες είς λεπτομερή διερεύνησιν.

Αί έρευναι αύται ούδέ τό ελάχιστου παρέσχον αποτέλεσμα.
Όλαι αί γωνίαι καί παραγωυίαι τής τραπεζαρίας διερευ- 

νήθησαν μετά τής μεγαλειτέρας προσοχής.·. Ούδέν εύρον ί
χνος τοϋ άδάμαντος.

— Μένουν οί Κάφροι, οίτινες μάς ύπηρετοΰν, είπεν ο ύπα
στυνόμος, όστις δέν έπεθύμει νά διεψεύδετο.

— Είναι φανερόν !... Οί Κάφροι είναι! άπήντησεν Είναι 
άρκετά κλέπται, διά νά διαπράξουν καί ταύτην !

Οί δυστυχείς είχον έξέλθει μικρόν πρό τής προπόσεως τοϋ 
Τζών Ούάτκινς, καθότι δέν είχον άνάγκην τής υπηρεσίας 
των. Έκάθηντο όκλάδην έξω, έν κύκλφ, πέριξ μεγάλης πυ
ράς άνημμένης έν ύπαίθρφ, καί άφοϋ έτίμησαν τά φαγητά, 
άτινα είχον ύπολειφθή μετά τό δείπνου, προεσχεδίαζον συν
αυλίαν κατά τά Καφρικά έθιμα. Κιθάραι σχηματισθεϊσαι έκ 
κολοκύνθης, πλαγίαυλοι, είς οΰς έφύσων διά τής ρινός, χαλ
κοτύμπανα (είδος τασιών^, ήχοΰντα ποικίλως, ήρξαντο ήδη 
τήν έκκωφαντικήν κακοφωνίαν, ήτις αποτελεί την μεγαλει- 
τέραν μουσικήν μεγαλοπρέπειαν παρά τοϊς αύτόχθοσι τής 
Μεσημβρινής ’Αφρικής.

Οί Κάφροι ούτοι δέν ένόησαν τί άκριβώς έζήτουν παρ’ 
αύτών, ότε τούς διέταξαν νά είσέλθουν είς τό υποστατικόν, 
διά νά τούς ψηλαφήσουν μέχρι καί αύτών τών σπανιωτέρων 
ένδυμάτων. Ένόησαν μόνον, ότι προέκειτο περί κλοπής άδά
μαντος μεγάλης άξίας.

Ούδόλως υπήρξαν εύτυχέστεραι καί τελεσφορώτεραι τών 
προτέρων αί άνερευνήσεις αύται.

— Έάν ό κλέπτης εύρίσκηται μεταξύ τών Κάφρων — 
καί πρέπει νά εύρίσκηται—θάίσχε δίς τόν καιρόν νά θέση τό 
κλαπέν είς άσφαλές μέρος! παρετήρησε πολύ όρθώς εις τών 
συνδαιτυμόνων.

— Τούτο είναι πρόδηλον! είπεν ό ύπαστυνόμος· Καί δέν 
υπάρχει ίσως ή εν μόνον μέσον νά τόν άναγκάσωμεν νά γνω- 
σθή· είναι ν’ άπευθυνθώμεν είς μάντιν τινά τής φυλής των. 
Τό μέσον τοΰτο έπιτυγχάνει ενίοτε...

— Έάν επιτρέπετε, είπεν ό Ματακίτ, όστις εύρίσχιτο ά
κόμη μετά τών συντρόφων του, δύναμαι νά δοκιμάσω το 
πείραμα !

Ή προσφορά αύτη έγένετο πάραυτα αποδεκτή, καί οί 
συνδαιτυμόνες έτοποθετήθησαν πέριξ τών Κάφρων. Είτα ό 
Ματακίτ είθισμένος είς τά τής μαντείας ήρξατο τοϋ έργου του .

Έν άρ/ή ήρξατο δι’ εισπνοής δύο ή τριών δραγμίδων ρι- 
νοκόνεως (ταμβάκου) Ικ τίνος ταμβακοθήκης κερατίνης, άφ’ 
ής ούδέποτε άπεχωρίζετο.

«Προβαίνω νϋν είς τήν δοκιμήν τών ραβδίων!» είπε 
μετά τήν προπαρασκευαστικήν εκείνην ένέργειαν.

Μετέβη πρός άνεύρεσιν εν τινι γειτονική βάτφ εΐκοσάδος 
ράβδων,άς έμέτρησε λίαν άκριβώς καί εταμεν ίσομήκως, μέ
χρι δώδεκα άγγλικών δακτύλων. Είτα, τάς διένειμεν είς 
τούς Κάφρους, διατεταγμένους έν γραμμή, άφοΰ έθισε πλα- 
γίως μίαν δι’ έαυτόν. (’Ακολουθεί).

ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ

Άν καί ή κολυμβητική είναι μία τών εύκολωτάτων ασκήσεων, 
δέν είναι δμως φυσική είς τόν άνθρωπον. Ναί μέν οί φιλόσοφοί μας 
διδάσκουσιν, δτι τό ανθρώπινον σώμα ώς εκ τοϋ σχήματός του 
επιπλέει φύσει έπί τοϋ ίίδατος, επομένως δτι είναι φυσικόν εις τόν 
άνθρωπον τό κολυμβαν.

Άλλ' ή πείρα μάς διδάσκει τό εναντίον, δτι ούδεις άνθρωπος

ουδέ φιλόσοφος άν ήναι, δύναται άνευ διδασκαλίας ή προηγουμέ - 
νης πείρας νά κολύμβηση, βιφθς'ις τό πρώτον εις τά βαβεα ΰδατα, 
άλλ άφευκτως βυθίζεται. Καί δμως είναι εύκολος ή κολυμβητική, 
δύναται δέ πϊς τις νά μάθη τάς κινήσεις τοϋ σώματος παρατηρών 
τούς κολυμβώντας καί προσπαθών νά μιμηθή αυτούς. Τόσον μά
λιστα είναι εύκολον, ώστε πολλάκις έξέμσθον αύτήν μικρά παιδία, 
πριν ακόμη μαθωσι νά -περιπατώσι. Τό πεοίεργον τούτο γεγονός 
παρετηρήθη παρά πλείστοις άγρίοις ή βαρβάοοις λαοίς, οίον παρά 
τοϊς Μαλαγασίοις καί φυλσϊς τισι τής ’Αφρικής καί Ωκεανίας. 
Πάσαι δέ έν γίνει αί αγριαι φυλαί τοϋ χόσμου χολυμβώσιν κατά 
τό μάλλον ή ήττον καλώς έξαιρεσει .τών κατοικούντων ερήμους πε
διάδας, οιον τήν Ταρταρίαν χαί τά ενδότερα τής ’Αραβίας, τινές δέ 

αυτών, αί κατοικοϋ- 
σαί τάς παραλίας, 
είναι άριστοι κολυμ- 
βηταί, χαί σχεδόν 
ζώσιν εν τώ ίίδατι.

Ό θέλων νά μά
θη τήν εύχερεστά- 
την και ήττον κο
πιώδη μέθοδον τού*

κολυμβίν, άς παρατηρήση βάτραχον κινούμενον έν τώ ΰδατι. 
Ο βάτραχος εκτείνει εκατέρωθεν τά σκέλη αύτοΰ, κινών αύτά 

δίκην χώπης, έν φ ό κύων, ό ίππος καί ό βοϋς κινοϋσιν αύτά χα- 
θέτως χαί πρός τά εμπρός. Έκατέρου τούτων αί κινήσεις είναι 
ανάλογοι πρός τήν συναρμογήν τών μελών του. Ό κύων, ό ίππος 
και ο βοϋς δέν δύνανται νά έκτείνωσιν εκατέρωθεν τοϋ σώματός 
των τα σκέλη των, καθ’ οσον περιορίζονται περί τάς αρθρώσεις 
αυτών ή κάθετος χίνησις έπομένως είναι ή μόνη. Του βατράχου 
όμως τά σκέλη έπιτρέπουσι τήν παράπλευρον κίνησιν, δθεν αυτή 
είναι φυσική είς αύτόν. Άλλά καί τοϋ ανθρώπου τά μέλη κατά 
τοΰτο είναι προσόμοια τοϊς τοϋ βατράχου έπομένως καί ή χίνησις 
εκείνη είναι ή φυσικωτέρα δι’ αύτόν. Περί τούτου ύπάρχει μεγάλη 
διαφωνία, πολλών άριστων κολυμβητών προτιμούντων τήν κατά 
τόν τρόπον τοϋ κυνός μέθοδον, ήτις ώνομάσθη ή Ιταλική. Ημείς 
όμως έπιμενομεν, φρονοϋντες, ότι ή έτέρα καθό φυσικωτέρα, είναι 
καί ή αρίστη δι' αύτόν.

Μωϋσής.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ
θρησκεία έχει τόσην δύναμιγ, όσην άκριβώς αδυναμίαν 

ο άνθρωποί. Ή μέν αντιπροσωπεύει τήν αιωνιότητα, ό δέ 
τόν χρόνον.

ά#*·
Η ελπίς είναι θεότης πασών τών θρησκειών. Μας έμψυ

χοί άπό τών πρώτων παλμών τής ζωής, μας παρακολουθεί 
καί εν αύτφ τφ τάφφ.

Αί πολύφερνοι συζυγοι εινε διά τούς άνδρας ώς τά κο
σμήματα αύτών. Δέν τά πετώμεν, διότι είνε ποΑύιψα.

Ή γυνή τοσοΰτον μάλλον άπαιτεϊ νά τήν σέβωνται, όσφ 
ολιγώτερον είναι αξία σεβασμού.

■***·
Ο ζών άνευ ζηλοτυπίας έν τώ κόσμφ τούτφ ομοιάζει τόν 

κοιμώμενον άνευ φωτός. Αισθάνεται, άλλά δέν βλέπει.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
23. Αϊνςγμ,α.

Κάποια π^οη ιϋάρεστος είμαι χαθύς ήζεύρεΐ(}
Και μάλιστα στους ναυτικούς ώς τοιαύτην ffd μί ενρρς 

JlAijr άν άε-ίησρς, φΐΛε μου, ν' ά.Ι.Ιάξω σημασία,
Πρέπει εύάύς τό δΑονμου νά πάμηςμίρη τρία. 

Και τό μέν πρώτον μέρος μου είναι άντωνυμία,
Τό άεύτερον θέ νά ΙΑης ά^εύκτως 'στά ύημία, 

Τό τρίτον άέ, ω Αύτά μου, όπερ και άποαένει,
Νήσον τ.νά ΕΑΑηνιχήν σπουάαίαν θά έμ^αίνη,

Αϊυεγμ.α.
Τό πρώτόν μου tv άνομα άρχαιον σοΰ άηΛοΙ,

Τό δεύτερον άέ άνθος τι Λαμπρόν πάρα ποΛύ, 
Αν δέ τά δύο μέρη μου είς tv όΛον άθροίσης, 

ΠύΛιν τιν Ασιατικήν εύθύς θά σ^ηματίσης.

23. Έρώτησςς.

Τίς συγγραφεΰς εγραψεν 'Ομηρικήν φυσιολογίαν; 
ίϊβ. Χύνβεσες.

Δια τών κάτωθι λέξιων νά σχηματισθή ρητόν τι της Άγιας 
Γραφής:

Χωλόν—ζεϊ—θετόν—πεδία—νεώ. — έώ. —ν.
97, ΙΙρός συμπλήρωαςν.

η.ει.— ε. .ε - .ο—α.α. - .η. — .η. — εα. — .ε — 
.ο — α.α. — .ω.α. .η—ε. — .ι.ι —α.ι. ,η.ε..ε.

28. Χυλλαβόγρςφος.

άν - θρ — πόσατ-φ-πώς - ίι,ν - αϊ- ψώς — αν-οίκτος. 
ίΜ>. Γβωγραφοκή έρώτηβςς.

Ποια πόλις τής Ευρώπης χαυχάται.διά τήν άνδρίαν της; 
Δ. Φ. Β.

ΛΥΣΕΙΣ ΊΏΟΝ Τβι Φϊ’ΑΑβι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
11. Αίνιγμα, Αστραπή — ας — τραπή-

"Ελυσαν αύτό ό έκ Σύρου κ. Π. Μενιδιάτης, δ έξ Αθηνών κ.Α. 
Δημητρίου χαί ό έκ Χαλκίδος κ. Δημ. Ήλιάδης.

12. Αίνιγμα. Ό χρόνος.
"Ελυσαν αύτό δ έξ Αθηνών κ. Μ. Πανταζόπουλος καί ό. έχ Κων

σταντινουπόλεως κ. Διον. Κοσμάς.

13. Αίνιγμα. ΙΙάρος — Πάρςς.
"Ελυσαν αύτό δ έχ Καρδίτζης κ Π. I. Κουτρουβέλης, ό έξ ’Α

θηνών χ. Θρ. Μελίδης καί ό έχ Πατρών κ. Άριστ. Βενετσάνος.

14. Σύνθεσής. Μή.ταχέως φίλους κτώ. 
"Ελυσεν αύτό ό έξ Αθηνών κ. Κ. Σταϊκόπουλος,

15. Έρώτ^σις·. *Ίόν  — —’Ιωνία.

"Ελυσαν αύτό ό έκ Θήρας κ. Έμμ. Νομικός καί ό έκ Πειραιώς 
κ. Π. Αελέκος.

16 Πρός συμπΛήρΐύσιν. Τό μ,όνον μ.έβον 0ηως 
μ.»] απατώμ.εθα εοναο νά φαενώμ.&ΰα πονηρότε
ροι τών άλλων.

"Ελυσαν αυτό ό έξ ’Αθηνών χ. Μ. Διονυσιάοης, ό έκ Καρδίτζης 
κ. Π. I. Κουτρουβέλης χαί ό έκ Θήρας χ. Έμμ. Νομικός.

17. Αογόγριφος. Χείρεστον πράγμ,α εεναε νά 
μ.εμ.φώ|Αεΰοι τενά δεά τά βωμ-ατεκά τοο έλατ- 
τώμιατα.

"Ελυσαν αύτό ό έχ Καρδίτζης κ. Π. I. Κουτρουβέλης καί ό «κ 
Θήρας χ. Έμμ. Νομικός.

AKTA00KPISEI2 THS “ΦϊΣΕί12„
Π. I. Κ. Καρδίτζαν. Λύσεις έλήφθησαν. Φύλλα σας άποστέλλονται 

αυτόθι. Ζητούμενοι αριθμοί άπεστάλησαν συνδρομητή Τρικκάλων. — Σ. Σ. 
Δ. Βυτρινίτζαν. Δελτάριον έλή?θη. Εόχαριστούμεν. Άπηντήσαμεν. —Γ. 
Ν. Κ. Λευκωσίαν. Δελτάριον έλήφθη. Σειρά φύλλων δι ’ εννατον συνδρο
μητήν άπεστάλη. Σας έγράψαμεν. —Σ. Κ- Μ. Κάπραιναν Άρτης. Διεύ- 
θυναίς σας διωρθώθη. ,'Αναμένομεν αποτέλεσμα ενεργειών σας. Εύχαριστοΰ- 
μεν. — Σ. X. Ρουτσούκιον. Δελτάριον ΐλήφθη. Σας άπηντησαμεν χαί 
άναμένομεν ι’χχαβάρισίν. —Γ. Κ. 'Οδησσόν. Επιστολή ελήφθη. Συνδρομη
τής ένεγράφη· Φύλλα άπεστεΑαμεν. Έγράψαμεν ύμΓν. — Λ· Τ. ΤΛνταν. 
'Επιστολή έλήφθη. "Εχει καλώς. Άναμίνομεν ώς γράφετε. — Π. Ρ. Βόλον. 
Συνδρομή σας δευτέρου Ισους έλήφθη και σας εύχαριστοΟμεν. ’Απόδειξις. 
μετ’άριθμοΰ λαχείου σας άποστέλλεται συν παρόντι φύλλω.—X. Μ. Πύρ
γον. Συνδρομή σας δευτέρου ετον,ς έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις μετ’ 
αριθμού λαχείου προσεχούς χληρώσεως λαμβάνετε έν παρόντι φύλλω. —Α. 
II. Μαγνησίαν. Επιστολή έλήφθη. Σάς άπηντήσαμεν — Κ. Α· Ναύπα
κτον. Επιστολήν σας μέ' τούς πολλούς συνδρομητές ΐλάβομεν. Ενχαριστοϋ- 
μεν. ' Εύχαριστοΰμεν. ΕύχαριστοΟμεν, και προσεχώς θά σάς γράψωμεν έν 
ήσυχία. Φύλλα απεστάλησαν ίπασι έγγραφεΐσι.

Ή «ί*ύβςς  άναδίχεται πρός ευκολίαν τών έν τάϊς έπαρ- 
χίαις βυνδρομητών αύτής, τήν προμήθειαν έξ ’Αθηνών καί 
αποστολήν παντός αντικειμένου, έπί προαποστολή τοΰ τιμή
ματος τοϋ ζητούμενου αντικειμένου, τών ταχυδρομικών πρός 
αποστολήν αύτοΰ, καί τής προμήθειας μόνον 5 % δι’ έξοδα 
τής ύπηρεσίας ταύτης.
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Θ Ε -ΖΚ. ΞIΙΤΟΗ 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΠΝ 

ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΒΡΑΤ Λ4 
Συνδρομή έτησία φρ. 20

» έξάμην. β 11 
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν.

REVUE ENCY.CLOPEDlQUE 
Recueil documentaire universe! et illustr6 

paraissant le 1" et le 15 de cliaque mois
ABONNEMENTS

Stranger un an 25 fr. sia mois 45 fr.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ
ΗΤΟΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΑ’ΑΟΕΑΡΗΣΙΣ ΠΑΣΩΝ TflN ΤΕΚΝΔΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΠΗΠΝ

Έχϋόοται er Haf talon; Jlc row μήκος μοζί xa-lJiee^rixiSr elxerwr 
Συνισταται. παντί φιλομουσφ, φιλοπροόδφ καί έπιστήμονι 

’Αντιπροσωπεύεται εν Έλλάδι ύπό τής «Φύσεως». 
Συνδρομή-έτησία δρ. 25 

» » φρ, 13
Ό βουλόμενός δύναται ν’ άποτανόή πρός την διεύθυνσιν 

της «Φύσεως».

LA FAMILL· EJ
JOURNAL HEBDOMADAIR.E ILLUSTRE

Avec une gravure calorie cheque mois par an 11 fr. 
Sans la gravure par an 9 fr'.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Συνιστδται πάση οίχογενείμ ϊιά τάς ύγιεινάς χαί προοδευτικός 
αύτοΰ άρχάς.

"Υλη χαί εΐχόνες μοναδιχαί. Κοσμείται έχάστοτε χαί ύπδ κομ
ψότατων βϊχόνων τοΰ συρμοΰ χαί εργόχειρων μετά τής σχετικής 
Αυτών περιγραφής. Περιβχ_βι δέ χαί έβοομαδιαϊον μαγειρικόν δελ- 
τίον, αινίγματα χτλ. ’Αντιπροσωπεύεται έν Έλλάδι ύπδ τοΰ γρα
φείου τής Φύσεως.

Ό βοολόμενος νά έγγραφή συνδρομητής δύναται ν' άποστείλη 
τήν συνδρομήν του πρδς τήν Διεύθυνσιν τής Φύσεως χαί θά λαμ- 
£άνη ταχτιχώς χαι άπ’ εύβείας τδ έν λόγω Famille.

Μετ’ έγχρώμου είκόνος μηνιαίως έτησίας φρ. 11 
"Ανευ αι/τής συνδρομή έτησίως φρ. 9

ΗΦΔΒ1ΟΔΑ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΌΤΑΤΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΌΤΑΤΟΝ 
• Εύρίσκεται ύπό τά πιεστήρια 
Τ«μ.άτας άντί δραχ. μ-ιας

Οί βουλόμενοι να έγγραφώσι συνδρομηταί δύνανται ν’ ά- 
ποτανθώσιν είς το ήμίτε,οον γραφεϊον.

LES SOIREES LITTERAIRES 
JOURNAL HEBDuMADAlRE LITTERA1RE ILLUSTRE

• Paraissant le Dimanche
ABONNEMENTS

Union Postale par an 8e50 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΦΙΑΟΔΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

MET ΕΙΚΟΝΩΝ
Έκδιδόμενον κατά Κυριακήν έν Ιϊαρισίοις 

Χυνδρομή έτηβέα φρ. 8,2*0
Χορηγεί πλείστας ευκολίας προμήθειας παρισιανών αντι

κείμενων κλπ.
Συνισταται τοϊς φίλοις τών γραμμάτων, τών χρονικών, 

τών μυθιστορημάτων καί της μουσικής.
Συνδρομηταί ίγγράφονται παρ'ήμϊν.

THE SUNIW HOUR
Published by a boy for boys and girls

A monthly paper for the home circle

Short stories, parlor magic, wit and humor, games 
and sports, for boys and Girls.

Η ΗΛΙΑΚΗ ΩΡΑ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ύπό τοΰ δωδεκαετούς δημοσιογράφου Tello d’ Apery ir Νέα, 

Ύόρχη, διά τούς μικρούς νέους καί νεάνιδας

Χάρις, ανατροφή, πρόοδος, φιλανθρωπία, ευεζία και άνά- 
πτυξις αντιπροσωπεύονται ίν αυτή.

Έτησία αι>νδρομ.ή εν δολλάριον
Συνδρομηταί εγγράφονται παρ’ ήμϊν.

EUI THz EKATONTAKTHPIM THS ΚΛΛΗΝιΚΗΣ IHW2IA2 

1821 — 1891
Ποίημα είς άσματα πέντε

ύπό HA. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠϋΥΛΟΥ
Το άνωτε'ρω ποίημα συνοδευόμενον ύπό ε'μμέτρου προλό

γου έκδιδοται όσον ούπω εΐς κομψόν τεύχος καλλιτεχνικόν 
μετά πολυτελούς εγχρώμου εξωφύλλου.

Τςμ.ατα& δί λεπτά πεντήχοντα.
Συνδρομηταί έγγράφονται καί έν τοϊς γραφείοις ήμών.

lEEETRICITA
Rivista settimanale illustratn

Abbonamento annuo 
Unione postale L. 15

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΟΕΜΡΗΣΙΣ

Πραγματευόμενη έν γένει περί ήλεκτρισμοΰ καί 
μαγνητισμού

' ϊυνδρομ-ή έτηβεα φρ. 18
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν.

ή: ΦΥΣΙΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΠΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ
Οί προπληρώσαντες έτησίαν συνδρομήν τοΰ δευ

τέρου έτους θά λάδωσχ μέρος είς 50 κληρώσεις τών 
λαχειοψόρων ομολογιών τής ’Εθνικής Τραπέζης,τών 
Σιδηροδρόμων τής Τουρκίας καχ τοΰ λαχείου τών 
’Αρχαιοτήτων. .

ΟΡΟΙ ΣΓΝΑΡΟΜΗΕ
Δια τό ίσωτερι*.  έτησία Αρ. 8 ! Αία τό έξωτερια. έτησία Φρ. 12 

„ „ Ιξαμην. „ 5 ; „ „ ίξαμην. „ 7

- Τόμοχ τοΰ πρώτου έτους τής <Ι»ύσεως εΰρχσκον- 
ταχ είς τά γραφεία αΰτής καχ’άποστέλλονταχ έλεύθε- 
ροχ ταχυδρομικών -τελών.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ί ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
"Αδετοι μίν άντί. . δραχ· 8 "Αδετοι μίν άντί . . φρ. 10 
Χρυσόδετοι δέ άντί - » 10 | Χρυσόδετοι δέ άντί » 12

Μόνον τό περικάλυμμα άποστέλλεται, είς μέν τό 
έσωτερικόν άντί δρ. 2.50, είς δέ τό έξωτερχκόν 
άντί φρ. 2.50.


