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| μεγίστων πόλεων τοΰ κόσμου. Τανυν ή πόλις εχει πλείστας
οικίας, οδούς έκτάσεως 200 μιλίων, ποταμόν έχοντα όχθας
μήκους 50 μιλίων, καί λίμνην εύρυτάτην. Ό όλος της πό-,
—Περί σφαιροπαιίίας Ιμει' «Ιχδνων, συνέ·/ιι« χβ'ι τέλος), ύπό Φ.Π.
λεως χώρος περιλαμβάνει σήμερον εμβαδόν ύπερεκατονεβδο—*Ο Μεσημβρινής Άστήρ η ή Γή τών Αδαμάντων, μυθιστορία
Ιοτλιογ Bern, ύπό Δ. I Κ. ■—Όφέλιμοι γνώσεις, ύπό Ρού. —
μήκοντα τετρ. μιλίων. Έν ταϊς οίκοδομαΐς αύτής εΰρηνται
Επιστημονικήν παίγνιον: Τίνι τρέπω 8 ΰ ν α τ α ι μία
σήμερον καί κτίρια δεκαώροφα, δωδεκαώροφα, έκκαιδεκαώύαλος να χαπνίζη βιγ ί ρ ο ν (μετ’ ίΐχόνος). ύπό Φ. 11.—
Λίνίγματα. — Λύσεις αινιγμάτων. — ’Ανταποκρίσεις τής <·Φύ·
ροφα καί ε.ΐκοσαώροφα·έτι, έν ένί τών όποιων οίκουσιν ύπεχοίως». — Εϊδοποιήσεις.
εικοσακισχίλιαι ψυχαί. Ή πόλις απολαύει λαμπρού καί
ύγιεινοΰ κλίματος, τα δέ άλση καί αί λεωφόροι αύτής, ών
Η ΠΓΑΝΤ1Α1Α ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
τό πλάτος ποικίλλει άπό 100 μέχρι 200 ποδών, λαμπράν
ΕΒ2ΘΕΣ3ΙΣ3
παρέχουσι θέαν. Ώς πρός τήν συγκοινωνίαν, τό Σικάγον
είναι τό τέρμα, εΐς ο καταλήγονσιν 27 σιδηροδρομικά! γραμΈπί τή τετρακοσιοστή έπετηρίδι τής άνακαλύψεως τής μαί, συνδέουσαι την πόλιν μετά τοΰ ’Ατλαντικού, τοΰ Ει
’Αμερικής, μεγάλη καί πρωτοφανής προμηνύεταιή συγκρότη- ρηνικού, τής ’Λνωτέρας Λίμνης, τού κόλπου τόΰ Μεξικού
σις παγκοσμίου Έκθέσεως έν Σικάγφ (Illinois) τών 'Ηνωμέ καί πασών τών μεγαλοπόλεων τών Ήνωμ. Πολιτειών^ τοΰ
νων Πολιτειών τής ’Αμερικής.
Καναδά καί τών μεθορίων τής Μανιτόβας καί>τοΰ Μεξικού.
Ώς αγγέλ
Ένεακόσιαι
ΊΠπ
δύο άμαξολεται, τό συ
νέδρων τών,
στοιχίαι ταΗνωμένων
ξειδιωτών ά- '
Πολιτειών
ποκλειστικώς
πολλαϊς ένέφθάνουσιν ■ εΐς
■τυχε δυσχεΣικάγον καί
ρείας ώς πρός
άναχωροΰσιν'
■τήν εκλογήν
έκεϊθεν καθ’έ■πόλεως αρ
κάστην.
μόδιας εΐς την
Ή πόλις ·
συγκρότησιν
αύτη κέκτητής Κολομται .υπέρ τά
βιανής Έκ4 00 ξενοδο
θέσεως, διότι
χεία, περιό τών πολι
λαμβάνοντα
τειών αντα
100 ξένους
γωνισμός εί
κατά μέσον ό
Σφαιριοτρα ir άκοίχτφ έόά</>ίί παιζομίΐη.
ναι τόσφ μέρον έκαστον’
■γας,
ώστε
λαμβανομένων δ’ ύπ’ όψει καί τών άνεγειρομέπέντε μεγαλοπόλεις παρίστανται παρέχουσαι πάντατά άπαιτούμενα μέσα
νων καί εύρυνομένων, ύπολογίζεται
ότι δύνατόν εσεται 200,000 τούλά
πρός τήν όσον οίόν τε πληρεστέραν
έπίτευξιν τής Κολομβιανής Έκθέ
χιστον ξένοι νά καταλύσωσιν έν τοϊς
ξενοδοχείοις. Άλλ' έκτος αύτών ύσεως, ή Νέα Ύόρκη, ή Φιλαδέλφεια,
τό Σικάγον, ή Βοστώνη καί ο Ά
πάρχουσι κάί ύπερπεντακισχίλιοι ξε
νώνες, ούτως ώστε τό Σικάγον δύ
γιος Λουδοβίκος. Έπί τέλους έξελέγη τό Σικάγον ώς καταλληλότερον
ναται νά παράσχη' κατάλυμα είς
διά την Παγκόσμιον Κολομβιανήν
300,000 ξένους.
Έκθεσιν, ή εκλογή δέ έγένετο δεκτή
Τοιαιςτη έν συντόμφ ή πόλις έν ή
και ύπό τών λοιπών. Τό Σικάγον α
, συγκροτηθήσεται ή Παγκόσμιος Κοποτελεί ίδιάζοντα τύπον άμερικανικής
λομβιανή "Εκθεσις, ήτις εσεται τοπόλεως ύπό τήν εποψιν τής άρχαιόσοΰτον εθνική, όσον· καί διεθνής, ή- ,
τητος, -τής έκτάσεως καί τής άνατις, άρχομένητή 1 Μαίου .1893,
δέν θά λήξη πρό τής τελευταίας πέμ
πτύξεως.
Προ έξήκοντα έτών ό πληθυσμός
πτης τοϋ ’Οκτωβρίου του αύτοΰ έ
που Σικάγου άπετελείτο έκ τριών οι
τους. Έν τή περί τής έκθέσεως ταύ
κογενειών, κατοικουσών έν οίκημα- ’
της προκηρύξει· αύτον ό πρόεδρος
■σιν, άποτελουμένοις έκ κορμών δέν
τών Ήνωμ. Πολιτειών είπε πρός
δρων’ σήμερον άποτελεϊ τήν δευτέ’ τοϊς άλλοις.
ραν πόλιν τών Ηνωμένων. Πολιτειών
«Έν ονόματι τής κυβερνήσεως καί
μετά πληθυσμού 1,250,000 ψυχών, W
τοΰ λαοΰ τών Ήνωμ. Πολιτειών,
κατατάσσοντος αυτήν έν τάϊς 7 έκ τών
^ΕφγαΛιϊα χρήοιμα
καλώ διά τής παρούσης πάντα τά
‘1£ γιγαντίαία έν 'Αμερική "Εχ6»βι« (μετ' εϊχόνων), ύπό Φρίχ. — ΙΜ6εν ό Νέος Κύαμός έλαβε τό δνομα «Άμιριχήη, ύπό Ή). Ι.Οίχ.
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εθνη τοϋ κόσμου νά μ.ετάσχωσι τής επετηρίδας γεγονότος, προεχοντος εν τή παγχοσμίφ ίστορίςρ και αείποτε τή άνΟρωπότητι
ενδιαφέροντος,έκλε'γοντα αντιπροσώπους καί άποστέλλοντα είς
τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν αντικείμενα, δυνάμενα νά παράσχωσιν ίδε'αν τών πόρων καί τής βιομηχανίας αύτών, ώς καί
τών προσόδων τοϋ πολιτισμού...ο Έν δέ τφ σχετικφ διατάγματι εκτίθεται, ότι τά εγκαίνια τών οικοδομών τής έν
Σικάγφ Παγκοσμίου Κολομβιανής Έκθε'σεως πρός εναρξιν
τής τοποθετησεως τών εκθεμάτων τελεσθήσονται πανηγυρι
κότατα τή 30)12 ’Οκτωβρίου 1892.
Καθόσον άφορ? είς τά τερπνά θεαιοατα τής έκθέσεως ταύ
της, ταΰτα θ’ άποτελώνται έ| ορυχείου, δεικνύοντος τόν
όρυκτολογικόν πλούτον τής χώρας, πλωτού ξενοδοχείου έπι
τής λίμνης Μιχιγκάνης, πηγής, έξ ής θά ρε'ωσιν οίνοι της
Καλλιφορνίας, μέγαρον έξ ανθράκων, μίγαρον έξ αραβοσίτου
καί λοιπά. Τό Λ,υριώτατον δμως καί μάλιστα άξιοθέατον τών
αντικειμένων τής Έκθέσεως εσται παμμεγέθής πύργος 1050
ποδών ύψους. Πρός κατασκευήν αύτοΰ συνήφθησαν συμβόλαια
μετά τής εταιρείας Γ. Α. Φουλλαρ, ώς καί μετά τής εται
ρείας τών ανελκυστήρων Χαίηλ καί μετά τής έν Πιτσβούργη
εταιρείας Καρνετή είς προμήθειαν τοϋ χάλυβος. Ό κολομβ.ανός πύργος κατά πολύ θά ύπερβή τόν τοϋ Έϊφφέλ καί θά
καταρτισθή έπί τή βάσει νε’ων αρχών τής αρχιτεκτονικής καί
του μεγαλουργού πνεύματος. Πρός άνε'γερσιν καί εκμετάλ
λευσή τοΰ πύργου κατηρτίσθη εταιρεία μετά κεφαλαίου 12,
500,000 φράγκων, ήτις θά έκδώση ομολογίας 5,000,000
φράγκων. Ό πύργος έγερθήσεται ίπί αψίδων έρειδομένων έπί
6 βάσεων, άπεχουσών 400 πόδας απ’ άλλήλων καί έδραζομένων έπί βάθρου έκ κυανής άργίλλου 15 ή 20 πόδας προέχοντος τοΰ εδάφους. Τό όλον ύψος τοΰ πύργου έσεται 1155
ποδών, ύπεράνω δ’ αύτοΰ θάκυματίζη ή αμερικανική σημαία.
Εΐς ύψος 200 ποδών άπό τοΰ εδάφους θά ύπάρχωσι τρεις
αιθουσαι, έκάστης έχούσης εκτασιν 240 τετραγ. ποδών. Είς
ύψος 200 ετι ποδών , ήτοι είς ύψος 400 ποδών άπό τοΰ έδάφ ους θά ύπάρχωσι τρεις άλλαι αίθουσαι, έχουσαι έκάστη
έμβαδόν 140 τετραγ. ποδών. Τρεις άλλαι αϊθουσαι 80 τε
τραγ. ποδών επιφάνειας έκάστη θά εύρισκωνται είς ύψος 920
ποδών άπό τοϋ εδάφους. Εΐς ύψος 100 ποδών θά ύπάρχη
αίθουσα 30 τετρ. ποδών. Δε'κα ανελκυστήρες θά έκτελώσι
τήν ύπηρεσίαν, οί μέν 8 μέχρις ύψους 400 ποδών, οί δέ 2
άλλοι μέχρι τής κορυφής. Ό πύργος θά δύνηται νά περιλαμβάνη πεντηκοντακισχιλίους συγχρόνως έπισκε'πτας. Οί 10
ανελκυστήρες θά δύνανται νά μεταβιβάζωσιν όκτακισχίλια
πρόσωπα έν μιά ώρσρ.
Ή έκθεσις θά φωτίζηται δι’ ηλεκτρικού φωτός, ό ηλεκτρι
σμός δέ θά χρήσιμοποιηθή πολλαχοΰκαί ώς κινητήριος δύναμις.
Τήν είς τήν εκθεσιν ταύτην πρόσκλησιν άπεδέξαντο ήδη ή
’Αγγλία, Γαλλία, 'Ισπανία, τό Μεξικόν καί ή δημοκρατία
τοΰ Χονδουρά, πανταχόθεν δέ μεταβιβάζονται ειδήσεις περί
τών διεξαγόμενων μεγάλων παρασκευών. Λέγεται ότι ή Ρωσσία θά δαπάνήση ύπέρ τά 12,500,000 φράγκων, έν τή έκθέσει δέ άντιπροσωπευθήσονται καί ή Σινική καί ή ’Ιαπωνία.
Έπί τή ευκαιρία τής Έκθέσεως ταύτης συγκροτηθήσεται
καί μέγα συνέδριον, έν ω συζητηθήσωνται σπουδαία ζητή
ματα, άφορώντα εΐς τάς έπιστήμας, τάς τέχνας, τήν θεολο
γίαν κτλ. Ή έπιχείρησις αύτη, πιστεύεται' ότι θά συγκεν
τρώσω πρφς σύσκεψιν και συζήτησιν πάντων τών εντός τών
ορίων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος σπουδαιότατων ζητημάτων
πολύ πλείονας σοφούς ή πάσα άλλη προτέρα τοιαύτη. *ρ{χ.

Βεβαίως, ή είςτό έρώτημχ τοΰτο άιυίνιησις με»ά μειδιάματος ιί·
petal εις τά χείλη τοΰ άναγινώίκοντος τήν στιγμήν ταύτην τήν «Φύ
σιν»· καί όντως δέν ίχει τις άδιχον νά μειδιά.
Κοινώς παραδεδεγμένο» τυγχάνει,δτι τό όνομα 'Αμερική, Sxta inn·
δίδεται είς τήν διπλήν ήπειρον τοΰ δυτικού ήμίβιως τής ΰδρογείου,
παρήχθη lx τοΰ όνόματος τοΰ Ά μερικού Ββτπούχη (1451 r · 51?)
διασήμου θαλασσοπόρου έκ Φλωρεντίας διατρέξαντος τήν νίαν ήπει
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ρον “ν ϊτος μετά τήν άνακάλυψίν αύτής ύπδ τοΰ Κολόμδου. Άλλ’’
£ρα ή τοιαύτη δόξα περί τής παραγωγής τοΰ ονόματος Άμεριχή είναιά-επίδεκτος άμφισθητήσεως καί δέν έπιτρέπει τήν άλλαγοΰ άναζήτησιν τής άρχής αύτοΰ ; Πώς εΐς άπλοΰς περιηγητής έκ τών ού/ι <5λίγων διατρεξάντων αύτήν κατώρθωσε νά δώοη τδ όνομά του είς χώ
ραν τόσφ σημαντική-», νά γίνη δέ τοΰτο τόσιρ πρι-θύμως παραδεκτόν
παρά αύμπαντος τοΰ κόσμου, αδτδς δέ 6 άνακαλύψας τήν ,ώρανταύ-την δέν ήδυνήθη νά »ατα
τή
*
καί άνάδοχος αύιής ; Διατί τάχα νά
ιρανταοβώμεν τδν Κολδμβον άτυχέστερον καί τοΰ Γκιλοτίνου; Τδ ζήτηματοΰτοάς έπιτρακή ήμΐν νά μή θεωρώμεν άνάξιον εΰρυτέρας
έρεύνης.
Πρώτον σύγγραμμα είς δ άναφέρεται ή νέα ήπειρος ύπδ τδ δ"θμα
’Αμερική ιΐ<αι γεωγρ»φ·κόν τι έγχειρίδιον, ού/ί μεγάλης άξίαι. ίκδοθέν έν Ι ει 150" έν Saint - Γ>ίδ πρωτευούαη τής γαλλικής έπαρχίας:
τών Βοσγίων Τούτου βυγγραφεύς ύπήρξεν ό γερμανδι Γεωγράφος
Μαρτίνος Waldseemuller. δ γνωστότατος ύπδ τό περίεργον δ·όμα
Μαρτίνος 'ΤΛαχομνΛος, ώς ήσμενίζετο νά έίελληνίζη Ιδιοτρόπως τδίδιον έπώνυμον. Ό παράξενο; αύτδς έπιστδμων πρώτος έν τή μνησθε’ση πραγματεία του άπέδωκε τήν καταγωγήν τοΰ ό.όματος ’Αμε
ρική είς τόν Άμέριχο» Βεσπούκην.
Έτη τινα κατόπιν, τφ 1520, ϊτερος συγγραφεύς, 4 διάσημος κο·
σμογιάφος Πέτρο; ’Ασιανός, έδήλου τήν χώρα, ταύτην δτά τοΰ ονό
ματος ’Αμερική έν τινι αύτοΰ γεωγραφικό» πίνακι τής σφαίρας μας.
’Επίσης δέτδδνομα τοΰτο άπεδίδειο αύίή κατόπιν ύπδ τε τοΰ Γέμμα
Φρι ίου, έκδόντος έν έτει 1522 τδν "Ελληνα γεωγράφον Πτολεμαίον
καί έν τινι πίνακι τοΰ δοκίμου γεωγράφου Ίωαννου Ιαίνερ ίδόντι τό
φώ. τής δημοσιότητος τώ 1524 Είς πι.τας τούς μνησθέ τας πίνακας
άπαντώμεν νατινιστί τήν έξης σημείωσνί «Ή γή αύτη μετά τών
«παρακειμένων νήσων άνεχαλυφθη ύπό Κολόμβουτοΰ Γενουάτου, δια—
»ταγή τοΰ βασιλέως τής ΚαστΑίας». Άλλ’ ή αημείωσις περατοΰται
ένταΰθα. χωρίς τουτέστι νά δηύή καί πόθεν έδόθη τή χώρα τό δ.ομα-

Άμεριχή. ’Ανάγκη δθεν ν’ άναζητηθή άλλαχοΰ ή έξηγησις τής όνομασίας ταύτης.
Καί οδτοι μέν οί άρχαιότεροι συγγραφείς· μεταξύ δέ τών νεωτέρων οίτινες ήοεόνησ-αν τά περί τοΰ ζητήματος - θύτου, σπονδαίαν κα
τέχει θέσιν 4 Άμερι ανδ: γεωλόγος ’Ιούνιος Μ’ρκο·', Ό έπιστήμων
ουιβς έν ttvi αύτοΰ έμβοιθεττάτη πραγματεία δημισιευθείση έν τω
περιοδικό» Μηνιαΐον Ατλαντικόν ύπό τήν έπιγροφήν «Περί τής
καταγωγής τοΰ ονόματος ’Αμερική·, έρευνών ύπό πολλάς έπόψεις
καί έν πειστική λεπτομε.είφ Μ πεοιμάχητον ζήτημα, άποδείκνυσιν
έν πρώτοις ότι 4 Βεσπούκης (ή όρθδτεοον Βεσποΰτσι} δέν ώνομάζετο
Άμέοικος άλλά Άλβερΐχος Καί καθ’ήν δμως περίπτωσιν ήθιλε. εύρεθή ήπκτημένος ώς πρός τοΰτο. πάλιν, κατ’ αύτόν, δέν παρίσταται
πιθανόν δτιή μεγιλη αδτη ήπε ρος <
α6ε
*
τδ δ ομ» Ικ τοΰ περιηγη·
τοΰ τούτου, διότι, ώς πάνύ δικαίως έτάγετΊ, «ούδεμίαν έχει λογικήν

ν^άσιν ή εικασία περί ονομασίας χώρας έ
* τοΰ βαπτιστικοί! ό όματος
»ιοΰ άνακαλύψαντος». — ένταίθα μάλιστα δέν είναι κ>1 αδιός ό άνα-καλύψας 4 Βεσπούκης—«αί χώ.αι γενικώς έλάμδχνον τά δνόματο
»έκ τώ« επωνύμων τών άναχαλυκτό-των αδτάς, ώ. Μαγγελάνειος
οπορθμός. Βαφφίνειος κόλπο;, Τασμανία νήσος κτλ κτλ. Τφ αύτφ
»λόγφ βλέπομεν καί πολλάς /ώρας κληθείσας Κολομβίας, ούΉμίαν δέ
«ούδκμοΰ Χριστοφο'ραν ή Χριστοφορίαν άλλά μόνον έξτιρετκώς έκ
ετών ονομάτων ήγεμόνων ξλαδόν τινες χώραι τό όνομα, ώς Γεωργία,·
»Λονϊσιάνη, Καρολίνα κ τ. λ ». Διατί αρα νά φινταβθώμε» δτι έγέ
νετο ή αύτή έξΐίρεσίι καί διά τόν έχ Φλωρεντίας θαλοσσοπόρον; Άκολουθήσωμεν δθεν τάς έρευνας τοΰ Μαρκοΰ. Μετά τήν άπόδειξιν τών

κατ’ αύ'όν έσφαλμέ ων ή μή έπαρχώι στηριζομένων ά.ωτέρω ε!χα
σιών, 4 Αμερικανός συγγραφείς προστίθησιν δτι, κατά τήν γνώικην
του, τό δ<ομα ’Αμερική ιΐ-αι λέξις έγχωρία, έλήφθη δέ έκ τής δνομαιίας όρέων τινων τής Νικασαγούης, δημοκρατίας τής χε»τρι ής
’Αμερικής, χαλουμέ ων έν τή ίθαγενεί διαλέκτφ Άμερίκ· |ν δέ ταίς
λοιπαίς διαλέχτοις τών αύτών μερών τής νέας ή πείρου άπαντώμενπλείσταε δνομασία: τόπων, όρίω», ποταμών χτλ. λήγουσας είς τήν
ουλλαδήν ικ, ήτις κατά πάσαν πιθανότητα δηλοϊ ιό μεγα· εΐναυ
του·έστι τά δνόματα ταΰτα ά.άλογα πρός τά μεγεθνττικα τής ήμετέρας γλώσσης-

Καί είναι μέν άληθές δτι ό άποκαλύψκς ήμΐν τάς νέας ταύταςτής;
βφιιρ.κής μας πατρϊδος ο'-κησίμους έκτάσεις, ό άθάνατος Κολόμβος,
ο-'δαμοΰ άναφέρει τό όνομα τοΰτο, κατά τδν τέταρτον δμως πλοΰν'
αύτοΰ είς τάς ένατολικάς άκτάς τοΰ Νέου Κόσμου, χατέπλευσεν είς τάπαράλια τοΰ Μοσκονιτου (Κεντρική Αμερική), ώστε πάντως έγνώρισετά μνησθέντα όρη χαί πάντως ή ουσε τό ό’-ομά των προφειόμενον
παρά τών έντοπ'ων, καί μάλιστα άφ’ οδ τά δρη ταΰτα είναι λίανχρυσοφόρα- έπειδή δέ τότε άκόμη τά Απέραντα χρυσωρυ/εΐχ τής Κ»λλιφορνας, τά έν βραχεί χρόνφ μετατρέψαντα τάς άγρί’ς τή Βορείου
’Αμερικής έκτάσεις είς πανευοαίμονας καί Ισχυρός πολιτείας, δέ» η —
στ» γνωστά είς τού; Ευρωπαίου , ούδαμώς παράδοξον δτι τό ο-ομα
τοΰτο έγένετο γνωστότατο» πανταχού τοΰ κόσμου ώς δ ο μα χώρας;
έν ή 4 χρυσός άφθονε
.
*

Έκ

τούτου πιθανώτατα άπατηθΊς καί δ Ύλακόμυλος καί νομ'σας.
δτι τά δ>ομα τοΰτο όπεόόθη τή χώρα έκείνη ία τοΰ Βεσπούκη, ώνόαασεν αύτήν 'Αμερικήν, φιλοτιμηθείς νά μάς δώση καί τήν έξή ησιν αύτοΰ, 4 Ύλακομυλος ό άπλοϊκός γεωγράφος δστις τόν Νίον Κό
σμον έγνώριζεν έκ μόνων τών περιγραφών τών περιηγήσεων τοδ Βε-

%

σπούκη, αίτινες ίδημοσιεύθησαν λατινιστί μέν τώ 1505, τεβιχατιττί
U τώ 1506.
,
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ροις φιλαναγνώσταις μικράν ίδέαν καίΰποκινήσωμεν τόν ζήλον
αύτών ύπέρ αναψυχής τόσον έπαγωγοΰ όσον καί ωφελίμου.
Ή βραχεία σφαιρίστρα δύναται νά παιχθή εντός δωμα
Άμεριχη εξ ονόματος όρέων δεσποζόνιων πάιης τής θαλάσσης τών τίου ώς καί έντός πλοίου. ’Αρκεί πρός τοΰτο τετράγωνον 96
Άντιλλών καί τοΰ Μεξιχανικοιί κόλπου, άποτελούντων δέ μέρος
ποδών μήκους επί 30 πλάτους, χωριζόμενον είς τό μέσον διά
τής απειρομήχους όροτεφας τών γιγαντείων “Ανδεων τών διατχιδικτυωτοΰ ύφάσματος, ώς παρίστησι ή έν τφ προγινεστέοφ
ζουσών ολόκληρον σχεδόν τήν ’Αμερικανικήν ήπειρον, και πρός τούημών φύλλφ παρατεθεϊσα είκών. Ή άνατίναξις καί αναπή
τοις περιεχόντων δαψιλή πλοΰτον χρυσού.
δησες τής σφαίρας έν τφ κλειστψ τούτφ τετραγώνφ παρου
Έτέρα δόξα περί τής καταγωγής τοϋ όνόαατος ’Αμερική είναι
-η έξενεχθεΐσα έν τφ «Διλτίφ τής Γεωγραφικής Εταιρείας τής Νέας
σιάζει θέλγητρον καί περιστάσεις λίαν διασκεδαστικάς καί πε
Γόρκης» υφ’ ετέρου Άμεριχανοΰ γεωγράφου. δστις διισχυρίσθη Sri
ριέργους, προκαλούσας πολύ, τό ένδιαφέρον καί τά μειδιά
τό έν λόγφ δνομα είναι ειλημμένου έκ τής Περουβιανής γλώσσης.
ματα πάντων τών παικτών.
Πρός άπόδειξιν δε του ισχυρισμού τούτου επικαλείται τά ιερά βι
Ή δέ μακρά έν άνοικτφ έδάφει παιζομένη σφαιρίστρα,
•βλία τών Περουβιανών, καθ’ ά Άμεριχα ή Άμέρχα εκαλείτο έν τή
διαλεκτή» ταύτη τό Περουβιαχόν κράτος, δπερ χατά τήν εποχήν
τουναντίον εκτελείται έν πλήοιι αέρι καί έκτάσει, ώς έμφαί·
εκεινην^ην τό μέγιστον τών τοΰ δυτικοΰ ήμισφχ·ρίου. Ίσχυρίσθη δέ
νεται έν τή όπισθεν είκόνι, ή τις αποτελεί μέρος τής παρούσης
•ότι τό όνομα τοΰτο έγένετο γνωστόν τοις Ίτπανοΐς άποίκοις ευθύς
περιγραφής
μας, καί έπί εδάφους μήκους συνήθως 50—60
*α* διεδόθη ύπ’ αύτών έν Ευρώπη.
μέτρων. Τα όρια τοΰ παιγνίου σημειοΰνται έπ
* αύτοΰ διά
Προφανώς ή δόξα αυτή μεταφέρει τήν απονομήν τοΰ ονόματος
Αριεριχη εΐς την Νέαν γην κατά χοόνους πολύ μεταγενεστέρους τής
πασσάλων ή γραμμών ώς καί ή διαχωρίζουσα είς τό μέσον
ύπό τοΰ Κολόμβου άνακαλύψεώς αυτή;. Άλλ
*
αρα ή ήπειρος αύτη
τά στρατόπεδα δικτύωσή σινδόνη. Έν τή έν άνοεκτφ έδάφει
ίεν εκαλείτο παρά τών Ευρωπαίων Αμερική χαί προτού οι Ισπα
παίζόμενη σφαιρίστρα αί αναπηδήσεις τής σφαίρας γίνονται
νοί φθάσωσιν είς Περουύίαν · Δέν είναι τουτέσνν αυτό τό πρώτον
πάντοτε
έπί τοΰ εδάφους, όπερ διά τόν λόγον τούτον οφείλει
άποδοθέν τή χώρα ταύτη ο»ομα καί ούχί τό' διαδεχθέν άλλο προγε
νέστερον, δπερ, άν ,υπήρχε, πάντως θ’ άνεφέρετό που ;
νά ηνάε καλώς περιπεποπιμένον καί εί δυνατόν ελαστικόν,
Εξ, άμφοτέρων όμως τούτων τώνέκδο/ών ών προφανέστατα πι
ένφ έν τή βραχείς σφαιρίστρα τούτο δέν λαμβάνεται ύπ’
θανότερα ή πρώτη, άριδήλως καταφαίνεται οτι τό όνομα ’Αμερική
όψει, διότι ή σφαίρα ένταΰθα προσκρούουσα σχεδόν πάντοτε
δέν παοάγεται έξ Εύρωπαϊκ-ιΰ ονόματος, άλλ’ είναι λέξις μιϊς τών
έπί τών τοίχων καί τής οροφής τοΰ τετραγώνου έκτελεϊ τάς
ιθαγενών διαλέκτων τής,ηπείρου ταύτης· όνομα τουτέστιν εγχώριον
μάλλον άτάκτους καί άλλοκότους παραστάσεις. Άλλά, άμκαί ούχί ξένον.
. ' ’
’Ηλ. οξχ.
φότερα τά παίγνια ταΰτα, ή τε βραχεία καί ή μακρά σφαι
ρίστρα, άπαιτοΰσι πολλήν προσοχήν άπό μέρους τών παι
κτών, διαρκή ευκινησίαν, έλαστικότητα καί δύναμιν άρκοΰσαν, πρό πάντων δέ ή τελευταία αύτη είναι τής άπολύτου
άνάγχης έν τή μακρά σφαιρίστρα, όπου ή σφαίρα διανύει
(Ευνέχεια καί τέλος)
μακράς αποστάσεις. ’Ενταύθα οί μύες τοΰ σώματος πάντες
Τά κυριώτατα εργαλεία τά άναγχαιοΰντα εις τήν σφαιρο· εύρίσκονται είς διαρκή καί ζωηράν κίνησιν · αί τών βραχιόνων
-ταιξίαν είσίν ό άφετήρ (raquette) καί ή σφαίρα. Καί ό μέν καί ποδών καί ίδίως τών αρθρώσεων εργάζονται πλείω, καί
άφετήρ άποτελεΐται άπό κυκλοτερούς στεφάνης διασχιζόμε κινούνται ζωηρότερου.
’
νης διά δικτυωτου πλέγματος έκ θώμιγγος ή τενόντων καί
Ώστε πολύ επιθυμητόν θά ήτο νά^είσήγετο καί παρ’ ήμΐν
φερούσης λαβήν ξύλινο», ή δέ τφαίρα κατεσκευάζετο μέν έν εύρυτάτφ κύκλφ ή σφαιροπαιξία αύτη, καί έλάμβανεν εί
•τό πάλαι έκ πανιού, νΰν δέ άποτελεΐται έκ φελοΰ περιβεβλη- δυνατόν γενικήν διάδοσιν παρά τφ λαώ ώς έλληνικόν καθα-μένου άπό λευκής φλανελλας. Οί δέ παίκται φέρουσι πέδιλα ρώς παίγνιον καί Ιθιμον, όπως είναι καί αί πανηγύρεις, οί
ειδικά, ίσης επιφάνειας καί άνευ τακονηον. μαλθακά καί πε· χοροί, ό συρτός, ή τράτα κτλ. άφόΰ έν ’Αγγλία, Γαλλάρ καί
ριβεβλημένα ομοίως έκ φλανελλας, διότι τοΰ παιγνίου άπαι- Γιρμανίφ ήρξατο έκ νέου ή διάδοσίς του, παρά δέ τοϊς έκτοϋντος ευκινησίαν καί ζωηρότητα, θά ύπέφερον άλλως πολύ παιδευτηβΐοις αύτών λαμβάνει ήδη βαθμηδόν έπίτασιν ιίσα-εΐς. τούς πόδας.
γομένου αύτοΰ κατ’ ολίγον.
Εν τή σφαιροπαιξίοι εν γένει τό πά» συνίσταται είς τήν
Έλπίζομεν ότι καί οί διευθυνταί τών ήμετέρων λυκείων,
ανατιναξιν τής σφαίρας άπό τοΰ ενός πεδίου εις τό ετερον, άφοΰ ήρξαντο
*απομιμούμενοι
τούς εύρωπαίους αυτών συνα
•ήτοι από τοΰ ένός άκρου τοΰ περιβόλου τοΰ εδάφους ένω ή δέλφους καί οσάκις εξέρχονται είς μακρινούς περιπάτους μετά
σφαιροπαιξία εκτελείται εις τδ ετερον, χωρίς νά οιελθ») αύτη τών μαθητών αύτών, θα τούς άπομιμηθώσι καί είς τάς δια
τά διαγραφέντα όρια τοΰ παιγνίου, καί χωρίς νά πέσγι κατά σκεδάσεις των καί είς τάς άναψυχάς των καί θά είσαγάγωσι
-γης πριν η δικβή το ημισο μέρος τοΰ εδάφους τό χωρίζομε· καί παρ' ήμΐν τό ύπό πάσαν έποψιν ωφέλιμον τοΰτο παίγνιον,
•νον διά σχοινιού.
ούτινος μόνον τήν εικόνα, ήν παρατιθέμεθα, άν παρατήρηση
Έν άμφοτέραις ταΐς περιστάσεσι, τό παίγνιαν περαιοΰ- τις έπισταμένως, θά έννοήση άμέσως τήν χρησιμότητα καί
ται μετά πέντε η έξ πράξεις (παρτίδας), έκάστη δέ τούτων τό ενδιαφέρον αύτοΰ.
Φ. Π.
συνίσταται έκ τεσσάρων δεκαπεντάδων, ήτοι έκ τεσσάρων
κτυπημάτων αποτελουμενων έκάστου έκ δεκαπε’ντε κερδισμέ
νων αριθμών. Έάν, ώ; έν παραδείγματι, σφαίρά τις ριπτοΠΡΟ2 ΤΟΙ Σ ΠΜΕΤΕΡΟΪΣ ΣΟΑΡΟΜΒΗΣ
μένη άπό τοΰ στρατοπέδου Α, διέλθη τοϋ σχοινιού καί πέσν>
Ποφακαλοϋνται πάντες οί συνδρομηταί μας ίνα «ύακατά γής έπιτυχώς, χωρίς νά κατορθωθή άπό τοΰ αντιθέτου
στρατοπέδου Β — διότι εννοείται οί παίκται διαιρούνται εΐς ρεστούμενοι άνανεώσωτι τήν συνδρομήν των τοΰ δεύ
δύο στρατόπεδα απέναντι αλλήλων κείμενα —νά ά»ατι»αχθή τερου άρξαμένου ήδη έτους, καί έν ταύτφ μας διαβιβάέκ νε'ου διά τοϋ άφετήρος,δέον έπί ποινή άπωλείας δεκαπέντε σωσι τάς διευθύνσεις των, διότι προτιθέμεθα νά έκτυπώμονάδων τό στρατόπεδον Α νά σπεύση καί λάβη άμέσως τήν σωμεν αΰτάς κατά τό νέον ευρωπαϊκόν σύστημα, όπως
θέσιν τοΰ αντιθέτου στρατοπέδου Β. άφοΰ κατοοθώση καί προλαμβάνηται ή απώλεια τών φύλλων κατά τήν Απο
■διελθη τήν θέσιν τής πτώσεως τής σφαίρας πριν ή τοΰτο τή» στολήν, άμα δέ νά τοΐς άποστείλωμεν τούς αριθμούς τών
άναλάβη είς χεϊρας. Ή περίστασις αύτη ενέχει καί άλλας λαχείων τοΰ δευτέρου έτους, ών αΐ έκκυδεύσεις θά γείλεπτομέρειας, ώς καί τό παίγνιον έν γέν.ει τής σφαιρίστοας, νωσιν ένωρίτερον τών τοΰ παρελθόντος έτους.
ας υποχρεουμεθα ενταύθα νά παραλείψωμεν, παραπέμποντες
Ή Λιεύθυνσες τής «Φύαεως »
τόν άναγνώστην είς τά εΐδικώς περί σφαιροπαιξίας συγγράμ
Όδός· Κυνοσάργονς αριθ. 36
ματα, καί περιοριζόμενοι ενταύθα έκ καθήκοντος είς τά απο
λύτως σχετικά πρός τήν γενικήν περιγραφήν τοϋ περιέργου
Ή Διεκπεραίωσες
•τουτου παιγνίου, σκοποΰντες άπλώςνά δώσωμεν τοΐς ήμετέ'Οδός Νίκης άριθ. 2
Δέν είναι δέ ούδαμώε άπίθανβς ή παρά τοΰ Μαρκοΰ διδόμενη έξη•γησις, καθόσον πάνυ εΰλόγως ήδύνατο νά δνοματθή ή νία ήπειρος
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Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΊΉΡ
ΊΙ

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒβΡΝ. — Μιτάγρασις Δ. I. Κ-)
(Συνέχει®· ιδε προηγούμ. φύλλον)

— Δεσποινίς Ούάτκινς, τη ειπέν ήμιφώνως ό Κυπριανός,
προσκλίνων · μετά σεβασμού πρό αύτής, θά κατετασσόμην
προθόμως είς τόν στοίχον αυτόν, άλλά δύναμαι νά τό κάμω
άνευ της άδειας σας ;
— Την έχετε μετά τών θερμότερων ευχών μου, κύριε Με
ρέ ! άπήντησε ζωηρώς.
— Ήδη είμαι έτοιμος νά υπάγω είς τό άκρον τοΰ κόσμου!
άνέκραξεν ό Κυπριανός, στρέφω» πρός τόν Τζών Ούάτκινς.
— Μά τήν πιστιν μου. δέν θά δυνηθήτε νά άπομακρυν•θήτε τοΰ υπολογισμού σας, είπεν ό Πανταλάκκης, καί πι
στεύω, ότι 'ό Ματακίτ θά μάς κάμη νά κάμωμεν αύτόν τόν
δρόμον I 'Άπό τόν δρόμον, όν θά διέτρεξεν, αυειον θά ήναι
είς Πότσεφστρομ καί θά ίχη άνέλθει μάλιστα ’ψηλά, ένφ η
μείς μόλις θά εγκαταλείπωμεν τάς καλύβας μας!
— Καί τις μάς εμποδίζει νά άναχωρήσωμεν σήμερον......
αύτήν τήν ώραν ; ήρώτησεν ό Κυπριανός.
—.“Ω, ’ς αύτό δέν έχω αντίρρησιν, έάν τό επιθύμησε !
έπανέλαβεν ό Νεαπολίτης. Άλλά,ώς πρός εμέ, δέν θά φύγω,
χωρίς biscuit ! Μια καλή άμαξα μέ μιά δωδεκάδά βοών
ζιυγνυομένων, καί δύο άλογα τής ιππασίας είναι τό ελάχι
στο», όπερ θά ήναι άναγκαϊον νά προμηθευθώμεν δι ’ απο
στολήν ώς αύτή, ήν προβλέπω ! Καί όλα αύτά δέν θά τά
ευρωμεν, είμή εις Πότσεφστρομ !
"Απαξ έτι,ό Πανταλάκκης ώμιλει σοβαρώς; Είχεν απλώς
ώς σκοπό» νά άποσκορακίση τούς άντεραστάς του; Ή κατάφασις ήτο αμφίβολος. ?Ο,τι ητο έκτος χάσης αμφιβο
λίας, ήπο ότι είχε πλήρες δίκαιον. Άνευ τών μέσων εκεί
νων τής μετακινήσεως, άνευ τών πόρων εκείνων, θά ήτο
τρέλλα νά άποπειραθώσι νά πρόχωρήσωσι προς νότον τής
Γρικαλάνδης.
Έν τούτοις έν βοήλατον ,όχημα — ο Κυπριανός δέν τό ή
γνόει — έστοίχιζεν οκτώ έως δέκα χιλιάδας φράγκα, κατά τόν
μετριότερου υπολογισμόν, καί όσον δι' έαυτόν δέν έκέκτητο
ή τέσσαρας χιλιάδας.
— Μιά ιδέα! είπεν αίφνης ό. Τζίϊμς "Ιλτων, όστις, καθό
’Αφρικανός Σκωτικής καταγωγής, ίκέκτητο πνεΰμα ίσχυρώς
άποκλϊνον πρός τήν οικονομίαν· διάτι νά μή συνεταιρισθώμιν
διά τήν οδοιπορίαν ταύτην ; Αί περιπέτειαι έκαστου θά ήναι
αί αύται καί τά έξοδα θα μάς έπιβαρύνουσιν έξ ίσου !
— Αύτό μου φαίνεται δίκαιον, .είπεν ό Φρίεδελ.
— Τό αποδέχομαι, άπήντησεν άδιστάκτως ό Κυπριανός.
— Έν τοιαύτη περιπτώσει, παρετήρησεν ό ΓΙανταλάκκης,
δέον νά συμφωνήσωμεν, ίνα έκαστος τηρήση τήν ανεξαρτη
σίαν του καί ή ελεύθερος νά εγκατάλειψη τούς συντρόφους
του κατά τήν στιγμήν, καθ’ή» θά τό κρίνη ωφέλιμον, όπως
δυνηθή νά συλλαβή τόν δραπέτην!
• —Αύτό εννοείται, άπήντησεν ό "Ιλτων. Συνεταιριζόμεθα
διά τήν αγοράν'τοΰ οχήματος, τών βοών καί τών προμηθει
ών, καί'έκαστος θά'δύναται ν' άποχωρισθή τών άλλων,όταν
νομίση εύκαιρον νά τό πράξη ! Τόμον τό καλλίτερου δι’ έκεϊνον, όστις πρώτος θά επιτυχή τοΰ σκοπού !
-‘Σύμφων.οι, άπήντησαν ό Κυπριανός, ό ΓΙανταλάκκης
καί ό Φριεδελ.
— ΙΙοτε θά άναχωρήσητε; ήρώτησεν ό Τζών Ούάτκινς,
είς τόν οποίον ό τετραπλούς ούτος συνδυασμός τών τυχών ή
δυνατό νά έμπνευση τήν ελπίδα, ότι πιθανόν νά έπανήρχετο
είς τήν κτήσίν του ό άδάμας αύτοΰ.
— Αυριον’, διά τοΰ λεωφορείου τοΰ Πότσεφστρομ, άπήν
τησεν ό Φριεδελ. Πρέπει νά φθάσωμεν εκεί πρό αύτοΰ.
— Σύμφωνοι !

Έν τούτοις ή Άλικη είχε πάρει κατά μέρος τόν Κυπρια
νόν καί τόν ήρώτα, έάν έπίστευε πράγματι, ότι ό Ματακίτ
ήδύνατο νά ήναι ό δράστης τοιαύτης κλοπής.
— Δεσποινίς Ούάτκινς, τή άπήντησεν ό νεαρός μηχανικός,
είμαι λίαν ήναγκασμένος νά ομολογήσω, ότι όλαι αί υπόνοιαι
είναι έναντίον του, κατόπιν τής φυγής του. Αλλ ό,τι μοίφαίνεται βέβαιον, είναι ότι αύτός ό ΓΙανταλάκκης έχει ύφος:
άνθρώπου, όστις θά ήδύνατο ίσως, πολλά νά εϊπη περί τής
απώλειας του άδάμαντος ! Γιά ’δέ μούτρα γιά κρεμάλα......
καί είναι ό καλλίτερος σύντροφος, τόν όποιον θά λάβω !. . .
Μπά ! Άνάγκα καί θεοί πείθονται! Προτιμότερον μάλιστα
νά τόν έχω ’ς τό χέρι καί τό δικαίωμα νά επιβλέπω τάς κι
νήσεις τοο, παρά νά τόν άφίνω νά ένεργή κατ’ ίδιαν καί
κατά τό δοκοϋν !
Οί τέσσαρες μνηστήρες άπεχαιρέτισαν μετ’ ολίγον τόν
Τζών Ούάτκινς καί τήν κόρην του. Ώς ητο φυσικόν εις τοιαύτας περιστάσεις, οί άποχαιρετισμοί ύπήρξαν βραχείς,περίορισθέντες είς ανταλλαγήν χειραψίας. Τί ήδύνατο τις νά εΐπη,
περί τών άντεραστών τούτων, οΐτινες άνεχώρουν μαζύ, εύχόμενοι νά ϊδωσιν άμοιβαίως άλλήλους είς τόν Διάβολον !
Έπιστρέφων οίκοι ό Κυπριανός, εύρε τόν Λϊ καί τον Βαρδίκ. Ό νεαρός Κάφρος, άφ' ής τόν προσέλαβεν έν τή ύπηptaicf. του, έδεικνύετο λίαν πρόθυμος. "Ο τε Κινέζος καί-αύ
τός ήσαν έτοιμοι νά φλυαρήσουν έπί τής άναβαθμίδος τής.
έξω θύρας, ότε ό νεαρός μηχανικός τδϊς ανήγγειλε», ότι άνεχώρει μετά τών Φρίεδελ, "Ιλτωνος καί ΠανταλάκΗη πρός.
καταδίωξιν τοΰ Ματακίτ.
Άμφότεροι άντήλλαξαν εν βλέμμα—έν μόνον. Ειτα
συνενοήθησαν, χωρίς νά εΐπωσι λέξιν, περί τού ό,τι έσκέφθησαν διά τόν δραπέτην.
• — Παπάκη, είπον όμοΰ, μάς πέρνιτε μαζύ σας ; πολύ σας
παρακαλούμεν!
— Νά σάς πάρω μαζύ
. Καί τί νά κάμητε, παρακαλώ ;·
—Διά νά σοΰ έτοιμάζωμεν τόν καφέν σας καί τό τραπέζι,,
είπεν ό Βαρδίκ.
— Διά νά στρώνωμε» τό κρεββάτι, προσέθηκεν ό Λϊ.
—Καί διά νά έμποδίζωμεν τούς κακοποιούς άπό τοΰ νά
σάς βλάπτουν, έπανέλαβον ταύτοχρόνως.
Ό Κυπριανός τούς προσέβλεψε δι’ εύγνώμονος βλέμματος.
—Έστω ! άπήντησε, σάς περνώ καί τούς δύο, άφοΰ τό·
ποθείτε!
Μεθ' ό άπήλθεν, ίνα άποχαιρετίση τόν γέροντα Βανδερ
γάατ. όστις, χωρίς νά έπιδοκιμάση ή νά άποδοκιμάση τήν
άπόφασιν τού Κυπριανού, τώ έσφιγξεν έγκαρδίως τήν χεϊρα,.
εύχηθείς αύτφ χα2ό τα&ϊδι.
Τό πρωί τής έπομένης, όταν διηυθύνθη παρακολουθούμενος υπό τών δύο πιστών του θεραπόντων πρός τήν κατασκή
νωσή Βανδεργάατ, δεά νά είσέλθη είς τήν ταχυδρ. άμαξαν
τοΰ Πότσεφστρομ, ό νεαρός μηχανικός ύψωσε τούς οφθαλ
μούς πρός τό ύποστατικόν Ούάτκινς, όπερ ητο άκόμη βεβυθισμένον έν τή σιγηλότήτι τοΰ ύπνου.
Ήτο οπτασία ; Ένόμισεν, ότι άνεγνώρισεν όπισθεν τής:
λευκής μουσελίνης ενός τών παραθύρων λεπτήν μορφήν, ήτις.
καθ’ ήν στιγμήν άπεμακρύνετο οΰτος, τφ έπεμπεν ύστατο»
σημεϊον αποχαιρετισμού.
XIII
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΝΣΒΑΑΛ

Φθάσαντες είς Πότσεφστρομ οί τέσσαρες ταξειδιώται, έ—
πληροφορήθησα», ότι είς νέος Κάφρος —ούτινος τά χαρα
κτηριστικά ώμοίαζον πρός τά τοΰ Ματακίτ—είχε διέλθει τήν
προτεραίαν διά τής πόλεως. Τοΰτο ήτο ευτυχής σύμπτωσις.
διά τήν επιτυχίαν τής αποστολής των. Άλλ’ ό,τι θά καθι
στά αύτήν μακροτάτην, ήτο άναμφιβόλως' ότι ό δραπέτηςείχε προμηθευθή έντεΰθεν έλαφρόν σκεπαστόν άμάξιον, έζευγμένον διά στρουθοκαμήλου, καί όπερ θά ήτο δύσκολον πλέον·
νά καταφθάσωσιν.
"Οντως,δεν ύπάρχουν καλλίτεροι πεζοπόροι τών ζώων τού-

των, ούτε πλέον καρτερικοί, ούτε ταχύτεροι. Δέον νά προσθέσωμεν, ότι αί ζευγνυόμεναι στρουθοκάμηλοι είναι πολύ
σπάνιαι, ιδίως αί έν Γρικαλάνδη, διότι αύται δέν είναι κα
τάλληλοι, ίνα δαμασθώσιν. Οΰτος δ’ είναι ό λόγος, δι’ον ό
Κυπριανός, όσον καί οί σύντροφοί του, δέν ήδυνήθησαν νά
προμηθευθώσι τοιαύτας έν Πότσεφστρομ. "Οθεν αναμφίβολον
ότι ό Ματακίτ θά ήκολούθησε τήν πρός Νότον άγουσαν μετ’
οχήματος, όπερ δεκάκις θά εΐχε σταθμεύσει πρός αλλαγήν
ίππων.
Δέν έ'μενεν έπομένως, ή ,νά τόν άκολουθήσωσι διά πάσης
δυνατής ταχύτητος. Πράγματι, ό δραπέτης είχε τό πλεο
νέκτημα, ότι έπροχώρει διά μεγάλης ταχύτητος, ήν καί οί
διώκταί του άνιγνωριζον. Άλλ ’ έπί τέλους, αί δυνάμεις μιας
στρουθοκαμήλου εχουσιν όρια. Ό Ματακίτ θάήναγκάζετο νά
σταματήση. καί ίσως νά άπολέση χρόνον."Ο,τι δέ καί άν συν
έβαινε, θά τόν συνελάμβανον είς τό τέλος τοΰ ταξειδίου του.
■ Ώς πρός τό όχημα, άπέκτησεν ό Κυπριανός άδιάβροχον
πανίον, διά τά ζεύγμ.ατα, βόας καί διαφόρους προμήθειας.
Πάντα εβαινον κατ’ εύχήν. Τό κοι<όν ένδιαφέρον τούς ώδήγει, όπως έκλέγωσι πάντα σωφρόνως, ό δέ "Ιλτων έξησφαλίζετο λαμβάνων καλλιτέρας προμήθειας. Άλλά τούτο δέν
συνέβαινε καί δι’ ό,τι άπέκειτο είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβου
λίαν έκάστου—λ χ. διά τήν αγοράν ίππου.
Ο Κυπριανός έπρομηθευθη ήδη ώραιότατον πώλον τριών,
ετών, πλήρη πυρός, ον τοΰ τόν άφήκαν επί μετρίφ τιμήματι. Τον ΐππευσε καί τού έφάνη κάλλιστος δι’ ιππασίαν, ήτοιμάζετο δέ νά μέτρηση τώ πωλητή τό τίμημα,ότε ό Βαρ
δίκ λαμβάνων αύτόν κατά μέρος τφ λέγεε:
— Τί, παπάκη, θ’ άγοράσης αύτό τό άλογο;
—Βεβαίως, Βαρδίκ ! Είναι τό καλλίτερον έξ όσων εύρόν
ποτέ είς τοιαύτην τιμήν !
—Δέν πρέπει νά τό πάρητε, ούδ’ εάν σας τό έχάριζον !
άπήντησεν ό νεαρός Κάφρος. Αύτό τό άλογο δέν θ’ άνθέξη
ούτε οκτώ ήμέρας είς τό ταξείδι του Τρανσβάαλ.
— Τι θέλεις νάείπης; έπανέλαβεν ό Κυπριανός. Πρόκει
ται νά διαδραματίσης πρό έμοΰ κανέν πρόσωπον μάντεως;
—"Οχι, παπάκη, άλλ’ ό Βαρδίκ γνωρίζει τήν έρημον, καί
σάς ειδοποιώ, ότι 0 ίππος αύτός δέν είναι «αλατισμένος».
—Δέν είναι «αλατισμένος;» "Εχεις λοιπόν τήν άξίωσιν νά
με κάμης νά αγοράσω κανένα ίππον άπό βαρέλι ;
— Οχι, παπάκη, άλλ’ αύτό σημαίνει, ότι δέν ύπέστη α
κόμη τήν ασθένειαν τοΰ Βέλδ. θά τήν ύποστή μετ’ ού πολύ
καί, έάν δέν άποθάνη, θά καταστή άχρηστος.
—Ά I έκαμε» ό Κυπριανός,λίαν βληθείς έκ τής είδήσεως,
ήν τφ μετέδιδεν ό ύπηρέτης του. Καί είς τί συνίσταται ή α
σθένεια αύτη ;
—Είναι αύτη πυρετός σφοδρός, συνοδευόμενος άπό βήχα,
άπήντησεν ό Βαρδίκ. Είναι άναπόφευκτον νά μή άγόράσητε
η ίππους υποστάντας ήδη τήν άσθένειαν—όπερ θά άναγνωρίσητε ευκόλως άφ ’ εαυτού— καθ’ ότι είναι σπάνιον, όταν
καταληφθώσιν ΰπ’ αύτής,νά πάθωσιν έκ ταύτης καί δευτέραν
φοράν!
Πρό ένός τοιούτου Ενδεχομένου, δέ» ήδύνατο τιςνά διστάση.
Ο Κυπριανός άνέβαλεν αμέσως τήν άγοράν καί μετέβη πρός
συλλογήν πληροφοριών. Πάντες έπιβεβαίουν εκείνο, όπερ εί
χεν είπη ό Βαρδίκ. Ήτο τούτο τόσφ πασίγνωστον έν τφ
τόπφ, ώστε δέν ώμιλουν μάλιστα περί τούτου ποσώς.
Οΰτω προφυλαχθείς άπό τής άπειρίας ό νεαρός μηχανικός
κατέστη προσεκτικώτερος καί διεβεβαιώθη ύπό τών συμβου
λών κτηνιάτρου τοΰ Πότσεφστρομ.
Χάρις τή μεσιτείοι τοΰ έπιστήμονος τούτου, κατώρθωσε νά
προμηθευθή, έν διαστήματι ώρών.τινών, τό ΰποζύγιον, όπερ
ήρμοζε διά τό είδος εκείνο τοΰ ταξειδίου. Ήτο τοΰτο γη
ραιός φαιός ίππος, όστις δέν ειχεν ή δέρμα καί οστά και δέν
έκέκτητο άλλο τι ή Ιν τεμάχιον ούράς. Δέν είχέ τις όμως
άλλο νά κάμη ή νά τό» ϊδη, ί-α βεβαιωθή, ότι ούτος τούλάχιστο» ητο «αλατισμένος», καί μολονότι είχε τριποδισμόν
ολιγφ επίπονον, ήξιζε προφανώς πολύ καλλίτερον τοΰ έξωτερικοΰ του. Ό Ταμπλάρ^ητο τό όνομά του—-εχαιρε» έν
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τφ τόπφ αληθούς φήμης ώ; ίππος Εργατικός, ότε δέ τόν ειδεν ό Βαρδίκ. όστις είχε δίκαιον νά θελη νά τόν συμβουλεύωνται, διεκήρυξεν έαυτόν έντελώς εύχαοιστημένον.
Ώς πρός αύτόν, θά ώρίζετο είδικώς διά τήν διεύθυνσιν
τού οχήματος και του ζεύγματος τών βοών, υπηρεσίαν, εις
ήν θά τόν έβοήθει 0 σύντροφός του Λϊ.
Άλλά καί τό ζήτημα τών όπλων δέν ήτο ήττον λεπτόν
Ό Κυπριανός είχε καλώς ε’κλέξει τά καψύλιά του, εν λαμ
πρόν επαναληπτικόν όπλον συστήματος Μαρτίνι καί μίαν καραμπίναν Ρέμιγκτον, ήτις δέν έλαμπε καθόλου διά τήν λαμ
πρότητα, άλλά ήτο εύθυβόλος καί έξαναγέμιζε ταχέως.
Άλλ’ ό,τι δέν είχε σκεφθή νά πράξη, έάν ό Κινέζος δέν τοΰ
τό ύπεδείκνυεν, ήτο νά προμηθευθή αριθμόν τινα φυσιγγίων
δι ’ έκρηκτικάς σφαίρας. Ένόμισε καλόν επίσης νά φέρη μεθ’
1 εαυτού αρκετά πολεμοφόδια, λαμβάνων πέντε έως εξ γομώ
σεις πυρίτιδος καί σφαιρών, λίαν δ' έξεπλάγη μαθών, ότι
τέσσαρες χιλιάδες βλήματα ήσαν εν πολλοστημόριο», έπιτασσόμενον ύπό τής φρονήσεως εν τφ τόπφ έκείνφ τών
άριμάιων ζώων καί τών αυτοχθόνων,τών οχι ολιγώτερον επί
φοβων. Ό Κυπριανός ώσαύτω; ,έπρομηθεύθη δύο περίστροφα
εκρηκτικών σφαιρών καί συνεπλήοωσε τόν οπλισμόν του δι’
άγοράς λαμπράς κυνηγετικής μαχαίρας, ήτις έπιδεικνύετο
άπό πενταετίας είς τήν προθήκην τού μαχαιροποιοΰ τοΰ
Ποτσεφστρόμ, χωρίς ούδείς νά σκεφθή ίνα άγοράση αύτήν.
Πρός τοΰτο, έπέμεινε καί ό Λΐ, οτι έπρεπεν ή κτήσις νά
έγίνετο, βεβαιών ότι ούδέν θά ήτο ώφελιμώτερον τοΰ μαχαι
ριού εκείνου. Άλλως τε, ή φροντίς ήν έσχε νά επιχείρηση
προσεκτικώς τό άκόνισμα καί τήν λειάνισιν τής βραχείας καί
πλατείας λιπίδος, πολύ όμοιας πρός λόγχην τοΰ Γαλλικοΰ
πεζικού, έδείκνυι τήν εμπιστοσύνην του πρός τά λευκά όπλα,
Εμπιστοσύνην ήν διιμοιράζετο μεθ’ όλων τών άνθρώπων τής
φυλής του.
Τέλος δέ, ή περίφημος ερυθρά θήκη ήκολούθει πάντοτε τόν
φρόνιμον Κινέζον. Έκάθησε πλησίον πληθύος κιβωτίων καί
μυστηριωδών σκευασιών, εξήκοντα μέτρων περίπου σχοινιού
εύκάμπτου καϊ λεπτού, άλλ’ίσχυρώς τεταμένου, όπερ οί
ναύται καλοΰσι ligne. Καί ώσεί νά ήρωτάτο περί Εκείνου
όπερ προύτίθετο νά κάμη.
— Δέν κάμνει νά έκτείνωμεν τά άσπρόορουχα είς τό ακα
τοίκητο» αύτό μέρος ώς άλλαχοΰ κάμνουν, άπήντησεν ύποκώφως.
Έντός δώδεκα ωρών, όλαι αί άγοραί έτελείωσαν. Υφά
σματα άδιάβροχα, σκεπάσματα μάλλινα, σκεύη μαγειρικά,
άφθονοι προμήθειαι τροφών εν κυτίοες κεκλεισμένοις, ζυ
γούς, άλύσσεις, ιμάντες, έσημείουν είς τά όπισθεν τής άμάξης τήν ύπαρξιν γενικού έμπορικοΰ καταστήματος· τό έμπρο
σθεν μέρος πεπληρωμένον έξ άχύρου, έχρησίμευεν ώς στρω
μνή καί ώς στέγη διά τόν Κυπριανόν καί τούς συνταξειδιώτας του.
Ό Τζέϊμς "Ιλτων έξετέλεσε κάλλιστα τήν παραγγελίαν
του καί έφαίνετο λίαν άρμοδίως έκλέξας ό,τι ήδύνατο νά εινε
άναγκαϊον εις τήν συντροφιάν. Ήτο_ άρκούντως ματαιόφρων
διά τήν πείράν του, ώς πρός τά αποικιακά. Ούτως,ίνα από
δειξη τή» ύπεροχήν του μάλλον ή τό πνεΰμα τής άλληλοβοηθείας, θά έδιδεν έκουσίως πληροφορίας περί τών ίθίμων
τού Βέλδ·
Άλλ’ό ’Αννίβας Πανταλάκκης σχεδόν δέν έλειψε τότε νά
έπεμβή καί νά τόν διακόψη- «Τινα ανάγκην έχετε νά διακοινώσητε τάς γνώσεις σας είς τόν Φραντζέζον ; τώ έλεγε»
ήμιφώνως- Ποθείτε λοιπόν νά τόν ,ΐδητε κερδίζοντα τό έπαθλον τής οδοιπορίας; Άν ήμην είς τήν θέσιν σας, θά έφύλαττον St' έαυτόν ό,τι θά έγνώριζον καί δέν θά έξεστόμιζα
λόγο !»
Καί ό "Ιλτων άπαντφ, προβλέπων τόν Νεαπολίτην μετ’
ειλικρινούς θαυμασμού.
—- Τοΰτο εινε άριστον όπερ μοί λέγετε, άριστον !... ’Ιδού
μία ιδέα ήτις δέν μοί επήλθεν!
Ό Κυπριανός δέν (λειψι νά άναγγείλη χρηστώς τφ Φρίε
δελ ό,τι είχε μάθη ώς πρός τούς ίππους τοΰ τόπου; άλλά
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προσέκρουσε κατ' αύθαδεία; καί ίαχυραγνωμο'τόνηζ άνυπερβλήτου. Ό Γερμανό; ούδέν ήθελε ν' άκούση καί -ή'ίου νά μη
πράττη ή κατά τό κεφάΐι του. Ήγόρασε λοιπόν τόν νεώτερον ίππον καί τόν θυμοειδέστ-ερον έξ όσων ήδυνήθη νά εύοη
— εκείνον άκριβώ; ον ό Κυπριανό; είχεν άποποιηθή — καί
προησχολήθη κυρίως νά έφοδιασθή μέ θηρευτικά δίκτυα, ύπό
την πρόφασιν ότι μετ’ ού πολύ θχ εβκρύνετο άπό τό πολύ
κυνήγι.
Τέλος, τών προπαρασκευών τούτων περατωθεισών, ήδυνή·
Θήβαν νά άναχωρήσωσι καί τό καραβάνιον έσχηματίσθη κατά
την ακόλουθον τάξιν.
Τό όχημα, συρόμινον ύπό δώδεκα βοών ερυθρών καί μαύ
ρων, έπροχώρει κατ’ άρχάς. ύπό την υψηλήν διεύθυνσιν τοΰ
Βαρδίκ, όστις οτε μεν εβζΛιζε πρό τών εύρωστων ζώων, μέ
τήν μάστιγα άνά χεΐρα;, ότέ δέ, διά νά άναπαύηται, έπήδα
επί τοΰ εμπρόσθιου μέρους τής φορτηγού άμκξης. Εκεί, εν
θρονιζόμενος παρά τήν έδραν, δέν ιίχεν άλλο τι νά κάμη ή
νά άφεθή εΐς τά τινάγματα τών τροχών, χωρίς νά κνησυγή
ποσώς, έφαίνετο δέ κατκγοητευμένο; έκ τού τρόπου τούτου
τής συγκοινωνίας. Οί τέσσαρε; ίππιϊς ήρχοντο κατά γραμ
μήν έν οπισθοφυλακή. ’Εκτός τών περιπτώσεων καθ’ άς έκρινον εύκαιρον νά αποχωρισθώσιν ίνα πυροβολήσωσι κατά τίνος
πέρδικος ή νά κάμουν κατασκόπευσή τινά, τοιαύτη ώφειλε
-νά ήτο διά τάς μακράς εκείνα; ήμέρας ή τάξις, σχεδόν
Αναλλοίωτος, τοΰ μικρού καραβανιού.
(ΆκολουθεΤ)

.ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚΩ Ν απ Κ X ΚΑΙ ΣΚΝΙΠΕΣ

Τίς δέν γνωρίζει τού; φοβερούς καί τρομερούς τούτους
εχθρούς τοΰ υπνου καί τής έν ταΐ; θεοιναΐς νύκτεσι τόσον
επιθυμητής άναπαύσεώς μας, μετά πάροδον ήμέρας θαλπε
ρά; ; Είναι φρόνιμον, άφοΰ διέλθωμεν άγώνα άληθώς γιγάντειον κατά τής πνιγερά; θερμότητο; μ-άς θερινής ήμέρας νά
έπαναλάβωμεν έτερον τοιοϋτον κατά τήν νύκτα, κατά τών
κωνώπων καί τών σκνιπών, οίτινες δίκην διζύγου πυρός μάς
επιτίθενται διά τών λεπτών καί αίχμηροτάτων αύτών ιο
βόλων καρφίδων I Ά, βεβαίως ούχί, καί άνάγκη νά άμυνθώμεν.
Άναζητήσαντες λοιπόν εύρομεν τά ακόλουθα σωστικά
κατά τών τοιούτων έχθρών μας όπλα, τά οποία εύχαρίστως
παραδίδομεν τοϊ; ήμετέροις άναγνώσταις.
Διά νά άπομακρύνητε τούς κώνωπας άφ’ ύμών έν ώρ<γ
ύπνου, κρεμάσατε κλάδον τινά λαβάνδας άνωθεν τής κεφα
λής τής κλίνης σας καί βεβαίως δέν θά σάς πλησιάσωσιν ώς
«κ τής οσμής τοΰ φυτοΰ.
Δύνασθε ομοίως νά μεταχειρισθήτε καί τεμάχιον κρέα
τος, τό όποιον τοποθετείτε εν τινι γωνίξ- τοΰ δωματίου σας.
"Όλοι οί κώνωπες θα. συναθοοισθώσιν έκεϊ, τό δ’ήμέτερον
σώμα θ’ άφήσωσιν έλεύθερον.
Πρός προφύλαζιν άπό τών εντόμων .τούτων συνήθως
περ'βάλλουσι τήν κλίνην καί διά παραπετάσματος έκ γάζας
ή λεπτής μουσελίνας.
Εΐς τάς Άντίλλα; νήσους, άπαλλάττωνται αύτών καίοντες έν τοϊς κοιτώσι τά άπεξηραμμένα περιττώματα τών ίπ
πων, ή οίανδήποτε ρητινώδη ούσιαν, ήτις νά προξενή πολύν καπνόν. Είτα άνοίγουσι τα; θύρκς, όπως ίξέλθν) ό κα
πνός, καί αί σκνίπες άπασαι έχουσι περιέλθει εΐς ασφυξίαν.
Μετά τοΰτο κοιμώνται ήσυχως.
’Εκτός τούτων ύπάρχει καί φυτόν τι εκ τής οικογένειας
τών άπηγανοειδών, ή πικρά κασσία. ήτις άποκεραυνοϊ ού μό
νον τά έντομα διά τοΰ ύδατώίους αύτής άποβρέγματος, τι
θέμενου έν τφ κοιτώνι, άλλ’ έν γένει καί πάσας τάς μυίας.
Συνιστώμεν δέ τήν άκόλουθον συνταγήν τοί; ήμετέροις φιλαναγνώσταις, τήν όποιαν πολύ μεταχειρίζονται εν Ευρώπη
οί γεωργοί πρός καταστροφήν τών ψύλλων κτλ. καί ήτις

θεωρείται καταλληλότατη καί διά τούς κώνωπας' καί τάς
σκνίπας.
Τεμάχια πικρά; κασσίας
100
ΥΡ·
Κόκκοι άγριοσταφίδος είς κόνιν
»
20
»
Ύδωρ
3,000
Κατασκευάσατε δι’ αύτών άφέψημα μέχρι; έλαττώσεως
2,000 γραμμαρίων, καί είταδι’ αύτοΰ ραντίσατε τόν κοι
τώνα σας.
Ό κ. Ballet, φυτοκόμος διάσημος, συνέστησεν εσχάτως
τήν χρήσιν τοΰ Eucalyptus globulus, ώς μέσον σωτήριον
κατά τών σκνιπών. Μόνη ή παρουσία τοΰ φυτοΰ τούτου έν
τώ κοιτώνι σας αρκεί, επιλέγει, πρός άπομάκρυνσιν αύ
τών. ένφ αί αναθυμιάσεις αύτοΰ άντί νά ώσι δηλητηριώδεις
είς νήν υγείαν, άπ’ εναντίας είσίν όλως άβλαβεϊς καί βαλσαμώδεις.
Ό δέ κ. Maumene ιδού πώς μά; διδάσκει τήν καταστρο
φήν τών κωνώπων καί κόριδων :
«Μόλε; είσέλθω τό έσπέρας εΐς το δωμάτιόν μου, στου
πώνω ταϊς χαραμάδαι; τών Ουρών καί έν γένει όλαςτάς όπάς
τών τοίχων διά τεμαχίων πανιού' μετά τοΰτο λαμβάνω
κηρίον καί αναζητώ εί; τούς τοίχους τούς κώνωπας, τούς
όποιου; καίω ενα πρός ενα. Ούδέν εύκολότερον τούτου.
’Αρκεί νά θέσητε τήν φλόγα τοΰ κηρίου σας είς κάθετον γραμ
μήν άπό τοΰ σημείου έν φ εΰρίσκεται ό κώνωψ σας, ήτοι είς
10—12 Εκατοστόμετρα τοΰ τοίχου, καί 5—6 κάτωθεν τοΰ
εντόμου. Τότε διευθύνατε βραδέως τήν φλόγα πρός τόν εχ
θρόν σας καί μόλις άνέλθητε είς τά 7 Εκατοστόμετρα, θά ίδήτε
αύτόν νά πηδήση επί τής πυράς ώ; νά ήθελε ν ’αύτοκτονήση.
Πάντες οί κώνωπες μετ’ άξιοσημειώτου περιέργειας αύτοκτονοΰσι κατά τόν αύτόν. τρόπον. Μετά 20 δέ εως 25 λεπτών
τής ώρας τοιοϋτον κυνήγιον κοιμάσθε ήσύχως, άνευ κωνώπων
καί άνευ κόριδων».
Έάνθέλητε νά έργασθήτε τό εσπέρας έν τινι δωματίφ όπου
ύπάρχουσι κώνωπες δέον νά θέσητε είς τάς θυρίδας μεταλλι
κούς πίνακας ή έτερόν τι πυκνόν ύφασμα, οΰτω; ώστε καί οί
κώνωπες έξωθεν νά μή βλέπωσι τό φώς καί προσέρχονται,
καί σείς νά έχητε φώς καί άερα έν τώ δωματίφ σας. Τέλος
όπόταν ταξειδεύητε, καίετε έντή κοκέτα: σας μικράν δόσιν έκ
τής έντομοκτόνου Εκείνης κόνεως. ήτις άφ’ Ενός μέν τούς κώ
νωπας καί τάς κόριδας άπονεκρώνει, υμείς δέ άποκοιμάσθε
έν μέσφ εύαρέτου όσμής.

ΗΕΤΑΤΓΠΩΣΙΧ ΕΠΙ ΓΑΛΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΤΥϋΟΓΡΑΦΠΜΕΝΠΣ
Πρός μετατύπωσιν έπί ύαλου είκόνος τίνος ή οίουδήποτε
σχήματος τετυπωμένου διά τυπογραφικής μελάνης, ένεργησατε τήν άκόλουθον διατύπωσιν.
Ιον Χρίετε κατά πρώτον διά λεπτοΰ βερενικίου τήν έπι
φάνειαν τής ύαλου, εφ’ής ή μετατύπωσες μέλλει να έκτελεσθή, καί άμα ώς αύτη ξηρανθή, επιθέσατε καί δεύτερον
στρώμα τοιούτου βερενικίου.
2ον Μουσχεύσατε τήν εικόνα ή το σχήμα σάς,, τιθέντες
αύτό μεταξύ δύο μεμουσχευμένων υφασμάτων, :καί μετά
τούτο άποστεγνώσατε αύτό μεταξύ δύο Ετέρων ξηρών υφα
σμάτων, εΐς τρόπον ώστε νά μή ύπάρχη έπί τοΰ τετυπωμένου χάρτου ή ελαφρά τι; υγρασία.
3ον Έφαρμώσατε τήν εικόνα σας Επί τής ΰάλου καί πιέ
σατε αυτήν ελαφρώς διά τής χειρό; σας διά μέσου σφαιρικού
τίνος πανιού, ώστε άπαντα τά μέρη αύτής νά τυπωθώσιν έπί
τής ύαλου, καί κατόπιν άφήσατε νά ξηρανθή έπί τρεϊς ή τέσσαραςώρας.
4ον Διά τίνος υγρού σπόγγου, υγραίνετε τόν χάρτην τότε,
καί άμα ώ; τοΰτο κατορθωθή, άποσπάσατε αύτόν διά τής
χειρός, καί θά ίδήτε ότι τό σχήμα ή ή είκών σας θά εχη εν
πάσαις αύτής ταϊς λεπτομερείαις μετατυπωθή έπι τή; ύαλου
καί καθαρώτατα, άλλά βεβαίως άντιθέτως ή ώς ήτο πριν
έπί τοΰ χάρτου.

5ον Άφοΰ παρέλθη μία περίπου ώρα, θέσατε καί τελευ
ταίου στρώμα βερενικίου καί άφήσατε νά ξηρανθή.
Τοιουτοτρόπως πάντα τά σχήματα καί είκονογραφίαι λε
πτής καί μή εργασίας' δύνανται νά μετατυπώθώσιν επί τής
ΰάλου, καί νά χρησιμεύσωσιν είτα καί ως προβολαί επί τών
φαντασμαγορικών λυχνιών.
Ή μετατύπωσες αύτη δύναται νά έκτελεσθή καί έπί ξύ
λου, έπί όστοΰ, επί πορσελάνης, καί έπί οίουδήποτε άλλου
λείου καί σκληρού σώματος.

28. Σ'-Μαβόγρίφος. ’Άνθρωπο? έφεππο? ειναο
τάφο? άνοτκτά?.
Ούδείς έλυσεν.

29. Γεωγραφική δρώτησις. Οό ϋαρέβίοε.
Ούδείς έλυσεν όρθώς.

ΑΚΤΑΠΟΚΡίΣΕΙΣ TIIS

ΦΓΣΕίΙΣ,

X. Π. και Σ. Α. Χαλκίθα. Σννδρομαί δευτέρου έτους ίλήρθησαν.
χαριστοϊμιν

Μ. Οίτρας. Συνδρομή έλήφίη. Εύγαριστοΰμεν. Ζητηθέ-·τα ούλλα άπεστεί-

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

λαμεν ύμϊν ταχυδρομιχώς. Άτόδειξιν λαμβάνετε μετ’ επιστολής μας. —Α.

Β.. Α. Π., Λ

Μ. Γαλάξιον.

Συνδρομαί οας έλψρθησαν.

’Αποδείξεις

παριδόθηεαν κομιστή αύτών. Εύ/αριστοδμεν πολύ —Κ. Β· Αίγιναν. Συν

3β. Αϊνογρ-α.
Κανείς τήν υπαρξίν ρου δενβ2έπει, φίίε, nAifr θωρεί
δΛος ό κόσρος έργα τΰν χειρ&ν ρον καί φοβείται.
Ανυπαρξίας σύρβο2ον καί σκότους έγώ εΐρί,
όστίων φ12ος, τοΰ ουρανού, τής γής προστάτης είτε.
Άν δρως πατάζγς τήν σοφίαν, συνώνυρον
τοΰ πρώτου ερφανίζοραι, κι’ άν προσίξης ευθύς θά ρ' εύρης..

δρομή σας έλήφθη

Εΰχαριστοίμεν πολύ. Άποδειξιν παρεδώχαμεν π. Π. Β.

—-A. X. Ααύρεον. Συνδρομή σας πρώτου έτουςέλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.—
Γ. Κ. Αόίρνακα. Επιστολή σας έλήφθη. Συνδρομηταί ίνεγράφησαν.

Σει-

ραί άπεστάληταν. Σας έγράψαμεν ταχυδρομικώς Εύχαριστοδμιν πολύ. —

Άρ. A. Ζ. Ταϊγάνιον. ’Επιστολή σας ίλήιρθη Συνδρομητές ε'νεγράψαμεν.
Εύ/αριστοίμεν πολύ. Φύλλα άπεστάλησαν. ώς γράρετε. Σας άπηντήσαμεν.

— Σ. Β- Ν. "Αστακόν-

Συνδρομητήν ένεγράψαμεν.

Επιστολή έλήφθη.

Εΰχαριστοίμεν —Κ. Α. Ναύπακτον Σας έγράψαμεν προχθές καί άπε-

37. ΑίνογμΛ.

στείλαμεν τάς αποδείξεις τών έγγραφέντιον Φοονείσατε δέοντα. —Σ. Α. Α·

Είς τήν φΰσ<.ν, παντού δεσπόζω καί πάσης γυναικός,
δόζαν Εκπρόσωπων παν ρόγα, νουν, δύναριν κ’ ίσχύν.
Άν 8ρως γράρρα tv ροΰ 2εί^ρ, νή τούς θεούς, σκληρός
κ’ Εγωιστής πο2ύ θάσαι, σ' άπεΛπιογά δεινήν
τό &ραίον ν' άφίσης φϋ-lov !. .. Τότε δε είσδύων
θά 'uai είς δάση, είς βουνά, ίντός σου. ΕΙραε ποιον ;

38. Λίνςγμκ.

Αηξούρεον

Συνδρομή σας

έλήφθη.

Άπύδειξιν λαμβάνετε σίιν -παρο'ντι

φόλλφ. ΈόχαριστοΟμεν.—Π. Ρ· Βόλον. "Εχετε δίκαιον. Έλησμονήθη.Θά

λάβητε ταχυδρομικώς. — Α. Κ· Ααύριον. Συνεστημένη όλήφθη.
στοϋμεν πολύ —Η. Κ. Χύρον Δελτάριον έλήφθη

Εΰχαρι-

Θά σας γράψωμεν προ

σεχώς καί άκοστείλωμεν αποδείξεις. —A. Ρ. "Αρταν. Συνεστημένη έλήφθη.

Δ. ακόμη δεν έπλήρωσεν. ’Απαντήσετε τίνι μέσω άποστείλωμεν πράγματα.

ΓΛΙΙΙΧΤΟΠΟΙΗΧΙΧ

Μΐ2ος τι άναπόσπαστον τοΰ σώρατός σου είραι,
συνάρα καί νησί ρικρό είς τάς Σποράδας κεΐραι.
Έάν δδ τράχηλον και κεφαλήν συγχρόνως άπόκό^της,
& I τότε βίβαια, φί2ε ρου, άρίσως θά προσκόψγς,
διότι όρος ρίγιστον ερπρός σου θά προβάΛ2η
pi όΛας του τάς χάριτας καί τά πο22ά του κά22η.

39. Περίεργον ερώτημα.
Διατί τά ζώα είναι ανόητα;

■£Ο. Έλλεεποβύμφωνον.
.η—. η. ει— ..ου.η—. ο.α. —■. αι— .ι. α. ε.ο— .ο
.ο. — .τ.ι.ο. — .αι—εν.ε.η. — .αι.ου.ο—α. .ει

■41. Αογόγρεφος.
Μνλοτ Σσσσσ!! μόνη I "Ω! τίς εϊ ·, Σ Εκάτη, Κδ>·
νά, καίω μή I δσοι NT οι? ΘΑΙ οΰ place, μ’ Αίνος. '

’Αραβικός Ίπβος
Τ& πράτω άντη

ίωρηβήσονται ή «Υγιεινή τής ψυχή;» τβυ Φε·
ουχτερσλέβεν καί τά «Διηγήματα τοΰ Φ. Κοππε.
I.

a.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ> 5φ ΦΥΛΑΩι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
23. Μνιγρα. ϋυρόκος—2Εύ—ρ—Κώς.
"Ηλυσεν αύτό 0 έζ Αθηνών *
Ηλ.

Ei-

Άποδείξ.ις λαμβάνετε λαμβάνετε σύν παρόντι ©ΰλλφ. — Α.

Τομπρόπουλος.

24. Αίνιγρα. ’Ισμαήλ—ϊα= Ίβμαηλέα.
“Ελυσεν αύτό ή εξ ’Αθηνών όεσποινί; Μαρία Ζηνοπούλου.

25. Έρώτησις. 'Ο 5τ?}β1μ@ροτος.
Ούδει; ελυσεν.

26. Σύνθεσις. Ό ελεών πτωχόν δανείξεε θέώ.
"Ελυσαν αύτό 0 εκ Σύρου Ίω. Κλείψ.€ρουτος καί ό έκ Χαλκιόο;
Π. Θεοφανίδης.

27. Πρός συρπΑήρωσιν. Ήμ.εΣς εβτέ τό άλας τ^ς
γ^ς έάν δέ τό αλας μωρανθ^ έν τόνο άλεσβή.
*
βεταε;
“Ελυσαν αύτό ή έξ Αθηνών δεσποινίς Μαρία Ζηνοπούλου, ό έκ
Χαλκίδος Π. Θεοφανίδη; καί ό έχ Πατρών Άθ. Φαντόπουλος.

Ζητούνται άνταποκριταί διά τό ή^ίτίρον φύλλον Εν τε τφ
έσωτερικφ καί ίξωτερικφ, οϊτινε; ν ’ άντιπροσωπεύωσι τήν
«Φύσιν», έπ’ άναλόγφ αμοιβή- δηλαδή νά έπιμελώνται τήν
εγγραφήν συνδρομητών, νά άναλαμβκνωσι τήν «Ισπραξιν τών
συνδρομών, καί άποστολήν αύτών εΐ; τήν Διεύθυνσιν τή;
βΦύσεω;», όριζομένη; τή; άμοιβή; των διά προγενεστέρας
συνεννοήσεω;.
Οί βουλόμενοι δύναται έλευθέρω; ν’άποταθώσιν πρό;
ήμά;. Εννοείται δε ότι πάσα πρότασι; αύτών ώ; τοιούτων
δέον νά συνοδεύηται καί ύπό τών άναγκαίων συστατικών.
Ή Αιεύθυνσις

Μ ΦΑΒΙΟΛΑ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΤΑΤιΐΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΚΝΙΚΩΤΑΤΟΝ
Εύρΐοκεται ύπό τά πιεστήρια

Τομ-άταχ άντί δραχ. μ-οά?
Οί βουλόμενοι νά έγγραφώσι συνδρομηταί δύνανται ν' ά
ποταθώσιν εί; τό ήμετερον γραφεϊον.
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Union Postaie par an 8,50

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
MET ΕΙΚΟΝΩΝ
Έκδιδόμενον κατά Κυριάκόν έν Παρισίοις

έτ^αόα φμ. 8,30
Χορηγεί πλείστα; ευκολία; προμήθεια; παρισιανών άντε»
κειμένων κλπ.
Συνιστάται τοί; φίλοι; τών γραμμάτων, τών χρονικών,
τών μυθιστορημάτων καί τή; μουσική;.
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν.
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Η ΦΥΣΙΣ

Ε11ΙΣΤΗΜ0Ν1Κ0Ν ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΟ ΔΤΝΑΤΛΙ MIA ΪΑΛΟ2 ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΗ ΣΙΓΑΡΟΝ

Κλείσατε ερμητικώς διά χονδροί φελλοί τό εν άκρον μιας
ύέλου λυχνίας, άφοΰ πρότερον ποιήσητε έπ’ αύτοΰ δύο όπάς
διαμπερόν, ίξ ών ή μία νά εχη την διάμετρον άκριβώς τοΰ
σιγάρου, καί διεύθυνσιν κάθετον, ή δέ έτέρα μικροτέραν τοι
αύτην, καί διεύθυνσιν πλαγίως τής πρώτης. Τότε διά δέρ
ματος χειροκτίου κόπτετε δύο κύκλους διαμέτρου ολίγον με·
γαλειτέρας τών έπί τοϋ φελλοί κατασκευασθεισών οπών, οΰς

η: φυςις
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΠδΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΧ
Οί προπληρώσαντες έτησίαν συνδρομήν τού δευ
τέρου έτους θά λάόωσι μέρος είς 50 κληρώσεις τών
λαχειοφόρων όμολογιών της ’Εθνικής Τραπέζης,τών
Σιδηροδρόμων της Τουρκίας καί τοϋ λαχείου τών
’Αρχαιοτήτων.
Δια τό έσωτερι
*.
„
„

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
έτησία Δρ. 8 ί Δια τό έξωτερίκ. έτησία Φρ. 12
ίξαμην. „ 5 ί
„
„
έξαμην. „ Τ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ MET’ ΕίΚΟΚΠΧ
ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔίΔΟΜΙάΝΟΝ ΕΝ ΒΡΑΊ Λ4

Συνδρομή έτησία φρ. 20
»
έξάμην. · » 11
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ήμϊν.

ΕΠΙ ΤΒι EKATONTAKTHPIal THS KUII.UIIS MW’tPJli
(821 — 1891’

Ποίημα είς άσματα πέντε
ύπό ΗΛ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΡΥΛΟΥ

Τό άνωτέρω ποίημα συνοδευόμενον ύπό έμμετρου προλογου έκδιδοται όσον ούπω είς κομψόν τείχος καλλιτεχνικόν
μετά πολυτελούς εγχρώμου εξωφύλλου.

Τίμ-άταε δέ λεπτά, πεντήκοντα.
Συνδρομηταί έγγράφονται καί εν τοϊς γοαφείοις ήμών.

REVUE ENCYCLOPED1Q.UE
διά μέσου καρφίδων προσαρμόζετε έν είδε·. έπιπώματος, τόν
μέν πρώτον άνωθι τής μικράς όπής, εις τό εξωτερικόν μέρος
.τοΰ φελλοί, τόν δέ δεύτερον έν τφ έσωτερικφ τοΰ σωλήνος
(τής ύαλου) καί έπί τής μεγάλης οπής, εις τό εξωτερικόν μέ
ρος τής οποίας ετέθη ήδη τό σιγάρον, ώς έμφαίνεταε είς τό
μικρόν σχήμα τής άνωθι παρατιθεμένης είκόνος.
Καί τό μέν πρώτον έπίπωμα χρησιμεύει, ώ; Φανερόν, διά
τήν έξοδον τοΰ καπνοί, ένφ άφ ’ ετέρου εμποδίζει τήν είσο
δον τοΰ άέρος" τό δέ δεύτερον. Επιτρέπει μέν τήν πρός τό
εσωτερικόν τοΰ σωλήνος διέλευσι» τοϋ καπνοί, ένφ έμποδίζει
τούτον νά έξελθη άπό τής αύτής οπής.
Ήδη προετοιμασθέντων τών ανωτέρω, βυθίζετε τόν ύά·
λινόν σας σωλήνα έν τφ όδατι μέχρι τοϋ φελλοί ώς έγγιστα,
καί τοποθετείτε τό σιγάρον άνημμε'νον έν τή όπή του. Τότε
τό εσωτερικόν τοί σωλήνος θα πληρωθή εντελώς καπνοί,
όστις δια νά έξέλθρ αρκεί νά ύψώσητε τόν σωλήνα, καί τό
σχηματιζόμενον κενόν μεταξύ τοί κάτωθι μέρους τού φελοί
καί τής επιφάνειας τοί ύδατος θά ώθήη» μέν τόν καπνόν
πρός.τά άνω, Οστις θα έξέλθη διά τής μικράς οπής, ένταύτώ
δέ θα πιεζη τήν έπιστομίδα τοί σωλήνος, δι’ ής τότε μόνον
θα είσε'ρχηται καπνός έν τούτφ, οσάκις βυθίζετε αύτόν έν τφ
υδατι. 'Ωστε ή κάθοδος καί άνοδος τοί σωλήνος έν τφ ΰδατι
θά προξινή τήν αύτόματον κατανάλωσιν τοΰ σιγάρου.

Τόμοι τον πρώτου έτους της <1>ύσεως είτρίσκονται είς τά γραφεία, αύτής και άποστέλλονται Ελεύθε
ροι ταχυδρομικών τελών.
ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Άδετοι μέν 4ντΙ· . δραχ
Χρυσόδετοι δέ άντί "

ί

ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

8 ί Άδετοι μέν άντί . . φρ. 10
10 Χρυσόδετοι δέ άντί η 12

Μόνον τδ περικάλυμμα άποστέλλεται, είς μέν τδ
έσωτερικόν άντι δρ. 2.50, είς δέ τό έξωτερικόν
άντί φρ. 2.50.

Recueil documentaire universel et illustre

paraissant le I0’ et le 15 de chaque mois
ABONNEMENTS
Etranger m an 25 fr. six mois 45 fr.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΗΤΟΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΑΟΕΔΡΠΣΙΣ ΠΑΣΑΝ T2V TEXWI
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΙΜΟΧ
Έχδίδοται er ΠαρισΙοις δϊζ τοϋ μηνδς μοτα χα-Ι.Ιιτεχνιχων elxorwr

Συνίσταται πάντί φιλομούσφ, φιλοπροόδω καί επιστήμονι
’Αντιπροσωπεύεται έν Έλλάδι ύπό τής «Φύσεως».

Συνδρομή έτησία δρ. 25
»
»
φρ. 13.
Ό βουλόμενος δύναται ν’ άποταθή ποός τήν διεύθυνσιν
τής «Φύσεως».
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE
Avec une gravure colori# chaque mois par an

11 fr.

Sans la gravure par an $ fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΚΙΚΟΧΟΓΡΑΦΠΜΕ VOAi ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
*

*
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Μετ’ έγχρώμου είκόνος μηνιαίως’ έτησίως φρ. 11
'Ανευ αύτής συνδρομή έτησίως φρ. 9

THE SVW1VY HOLR
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.
ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΦΕίΟΓ ΠΛΡΛΧΚΒΓΑ ΛΒΟΗΗ

