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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

‘•Υπνωτισμός καϊ μαγνητισμός (μετά εικόνων) ύπό Φ. Π. —Ό καθα
ρισμός τών όδών. Τό νέον μηχάνημα «ό Ήραχλής» ύπό 

Φρίχ. — At ένσαρκώβίΐς τοΰ Βερνίΰ (Ιστορικόν διήγημα, «ονέχεια 

χαί τέλος), ύπό Ροΰ.—ΉΣωοάννα Ραμώ, ύπό Maurice de Fos 
(ίπιφυλλίς), μετάφρααιε μετά εικόνων. — Ήχώ. Ή ταχώτη ς τοΟ ά- 

νέμου. Αί ταυρομάχοι. Γαμοι άργυροί, χρυσοί καί ίδα- 
μάντινοι, Αί σύγχρονοι άμαζόνες. Η Γλαρέντζα. — Φι

λοσοφία ένός μεθύσου. — Αινίγματα. — Ανταποκρίσεις της 
«Φύσεως».—'Αγγελίας.

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Έν τινι προηγουμένφ φύλλω της «Φύσεως» διεπραγμα- 
τεύθημεν εν όλίγοις τά της θεραπείας της αταξίας τοΰ νευρι
κού συστήματος έν Γαλλία, χαί έδημοσιεύσαμεν συνάμα χαί 
-τήν εικόνα δι ’ ής έκτελεϊται ή άπό τοΰ λαιμού αίώρησις τοΰ 
σώματος τοΰ άσθενους, εν τφ νοσοχομείφ τής Salpetrifere 
ύπό τοΰ δόχτορος Charcot.

’Επειδή δέ έν τώ παραδόξφ 
ται άπό τίνος χαί χαθ’ 
άκάστην τά παραδοξό- 
τερα πράγματα τού κό
σμου, τά όποια έν άλλη τ 
τινι προβεβηκυίιρ ηλι
κία θά έξελαμβάνοντο 
-ώς δαιμονικά, καί θά 
κατεδίωκον χαί εκαιον 
ζώντας τούς έργάτας αύτών, καί επειδή έν Ευρώπη ταΰτα 
•διήγειραν εσχάτως τήν κοινήν προσοχήν καί περιέργειαν, καί 
-ούκ ολίγα έδημοσιεύθησαν έν διαφόροις συγγράμμασι,σπεύδο- 
■μεν, καί ήμεϊς νά μεταδώσωμεν τοϊς ήμετέροις συνδρομηταϊς 
τινά σχετικά περί αύτών, εχοντες δι’ έλπίδος ότι θέλομεν κο- 
ρέσει τήν περιέργειαν αύτών.

Πρόκειται περί τών φαινομένων τοΰ υπνωτισμού καί μα
γνητισμού.

JIapa τφ Βοτανικφ Κήπφ τών Παρισίων, καί τφ σιδη- 

τροφεϊον ή μάλλον νοσοκομείου, έπί τής θύ 
ρας τοΰ όποιου εινε γεγραμμέναι αί λέξεις, 
ΑσνΛοντού γήρατος, πλήν έπεκράτησε μέ

χρι τουδε συνήθεια νά καλήται Σαλπετριέρ. 
Χρησιμεύει δε ού μόνον ώς καταφύγιον τοϊς 
γεγηρακόσιν, άλλά καΐ ώς ασυλον εις τούς 
φρενοβλαβείς, καί νοσοκομείου είς τούς πά- 
σχοντας έκ νευρικών παθήσεων.

Ο περίβολος όμως ούτος άποτελεϊ αληθή 
κωμόπολιν, ένή ένδιαιτώνται περί τάςδΟΟΟ 
ψυχάς, διατετμημένην εΐς συνοικίας έχούσας 
ονομαστικές οδούς, κατά συγκυρίαν φερού- 
σαςάπάσας ονόματα άρχαίων ιατρών ύπη- 
ρετησάντων τό κατάστημα τοΰτο.

Τοΰ πολυποίκιλου καί άπομεμονωμένου 
απο τοΰ λοιπού κόσμου πληθυσμού τούτου, 

. κατάστασιν ύπό έποψιν

τούτφ περιβόλφ διενεργούν-

ίον.· Αργή τής κρίοιως,

^οδρομικφ σταθμφ τοΰ Ορλεάνς, κεϊται άπέραντον πτωχο-

2ον. ’Ενώπιον 
κρημνού.

την ιδιοσυγκρασίαν χαί παθητικήν ' ___  ____ ____
■ύπνωτισμοϋ χαί μαγνητισμού, έμελέτησε καί έξήτασεν ό πο
λύς Charcot, ούτινος τά πειράματα χαί έξαγόμενα ό λοιπός 
επιστημονικός κόσμος μετά προσοχής συνεζήτησε χαί ήλεγξε,

έξαγόμενα ό λοιπός

Αριθ- 1β Ά

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Έν Έλλάδι, ίτησία Δρ. β.
» » έξάμηνος » 4 

Έξωτερικοΰ ίτηβία Φρ. 10-
» » . ίξίμηνος » β
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ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

δημοσιευθέντων ήδη πολλών υπέρ καί κατά συγγραμμάτων.
"Ήδη θά ένδιατρίψωμεν έπίτών άντεκειμένων εκείνων,άτινα 

έχρησίμευσαν τφ καθηγητή Charcot εις τήν λαμπράν αύτοΰ 
μελέτην περί τών φαινομένων τού υπνωτισμού καί τδΰ μα
γνητισμού, καί τά όποϊα τφ προσήψαν πολλήν άξίαν καί 
έπαίνους. Άποκτήσαντος δέ περίδοξον φήμην καθ’όλην τήν 
’Ήπειρον, προσέρχονται ήδη παρ’αύτφ πρόςθεραπείαν οί μάλ
λον πάσχοντες έκ νευρικών παθήσεων, έξ όλων τών εθνών.· . 
“Ωστε φαντασθώμεν πρός στιγμήν τί περίεργα θεάματα θά 
παρίστανται πρό τών οφθαλμών τού θεατού έκ μέρους τών 
νευροπαθών έν ταϊς εύρείαις αίθούσαις 
Σαλπετριέρ, καί άν ταΰτα δέν ήδύ- 
ναντο νά χρησιμεύσωσιν είς σοφόν επι
στήμονα, οίος ό κ. Charcot, είς τήν 
μελέτην απάντων τών νευρικών διαδη
λώσεων, αίτινες αναφαίνονται είς μέ- 
γιστον άριθμοΰ παρά ταϊς γυναιξί, καί 
ιδίως παρά ταΐς ύστερικαϊς.

Ύπό τήν έπήρειαν τού ύπνωτισμοΰ 
δύναται τις νά προκαλέση τρεϊς διαφό
ρους καταστάσεις, τήν καταλήψιαν, 
τήν ληθαργίαν καί τήν υπνοβασίαν· 
Άρκεϊ δέ νά μεταβή τις παρά τφ κ. 
Charcot εν Σαλπετριέρ, καί θά ίδη 
ίδίοις δμμασιν οίανδήποτε τών κρίσεων 
τούτων έξελισσομένην καθ’ όλας τάς 
φάσεις αύτής.

Ένομίσαμεν δέ καλόν πρός εύλη- 
πτοτέραν κατανόησιν τών παρά ταϊς 
ύστερικαϊς διαδηλουμένων τούτων κρί
σεων νά παραθέσωμεν ωδε καί μερικάς τών εικόνων.

Έν πρώτοις ή άσθενής άπόλλυσι τήν συναίσθηθιν, άφίνιι 
αίφνίδιον κραυγήν, καί καταλαμβάνεται ύπό σπασμών. Αί 
χεϊρες αύτής σταυρόνονται,(σχήμα 1.) διασταυροΰνται,' πλήτ- 
τουσι τό στήθος μετά μεγάλης ζωηρότητος, οί δέ πόδες 
έξαπλοϋνται καί περιμαζεύονται ειτα μετά ταχύτητος.

Τινές τούτων παραφέρονται,φωνάζουσιν,άποσπώσι τάςτρί- 
φας τής κεφαλής, καί δάκνουσι τούςπαρατυγχάνοντας. Έτε- 
ραι δέ χειρονομούσιν.

Συνεπείς τών κινήσεων τούτων, επέρχεται συνεχής περίο
δος παραφοράς, ήν ό κ. Charcot καλεϊ 
περίοδον παθητικών ή πΛαστικΰν στάαεων 
ήτοι ή άσθενής παραδίδοται είς άλλοφρο- 
σύνας, αίτινες κατακυριεύόυσιν αύτήν, 
καί κρατοΰσιν έν χαρ$ καί τρόμω. ’Απο
μιμείται τάς πλέον έκφραστικάς στάσεις 
τής ψυχικής καί σωματικής έκφράσεως, 
ών τινας παρατίθεμεν φδέ.

Ή συνείδησις αύτής έκλείπει, τό αύ- 
τόματον τής σχέψεως έξουδετιροΰται, καί 
γίνεται έντιλώς δργανον τής θελήσεως 
καί ιδιοτροπίας τοΰ ύποβάλλοντος αύτήν . 
εΐς τόν ύπνωτεσμόν.

Άρκεϊ δενά έμπνευση αύτη όκ. Char
cot τήν ιδέαν τής έπικειμένης παρουσίας

άγριου τίνος θηρίου, καί αμέσως τό προσώπου αυτής έξα- 
γριοΰται, τά μέλη της συστέλλονται, καί τίθεται τρομακτικώς 
έν άμύνη.

*0 ύπνωτισμός ολίγον έπενεργεϊ είς τήν διάνοιαν τών δυ
στυχών γυναικών τούτων, αΐτινες ούσαι άλλως τι. αποκεχω-

τοϋ νοσοκομείου της

3ον. Φαί τάζεται 
ίαντήν βαοίΛιοσαν.
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ρισμέναι τοΰ εξωτερικού κόσμου, χάνουσι βαθμηδόν τάς έξεις 
•είς άς ειχον πρότερον έξ ανάγκης ύποβληθή έν τφ κύκλφ 
έν ώ έζων, ύπνωτιζόμενάι δέ, ποιοΰσι καταφανείς τάς τάσεις 

. αύτών καλάςήκακάς, τάς χαράς ή τά πάθη, τό ένστικτον 
αύτών τέλος,καί διαδηλοΰνται ταΰτα μετά τής μεγαλειτέρας 
«φελιι'ας, καί γίνονται καταληπταί πρό τών όμμάτων πάν
των τών θεατών.

Έάν ό κ. Charcot ύποβάλη είς τήν ύπνωτισθεϊσαν τήν 
ιδέαν τρυφερού τίνος αισθήματος, αμέσως ή φυσιογνωμία 
ταύτης μεταβάλλεται πρός τήν στάσιν τοϋ σώματος. Μει
δίαμα εύαρεσκείας διαδηλοϋται τότε έν τφ προσώπφ αύτής, 
καί τό σώμα μετακινούμενου προσλαμβάνει τήν χαρίεσσαν 
αύτοΰ στάσιν.

Διά μόνης τής κινήσιως καί άνευ Επιτακτικής τίνος λέξεως 
ή ΰπνωτισθεϊσα ακολουθεί τόν υπνωτιστήν, όστις τήν φέρει 
όπου άν θελήσν), καθίζων καί Εγείρων ταύτην πανταγοΰ. Έάν 

'<5? διά τοΰ δακτύλου τότε τή υπόδειξη πρό αύτής υπάρχοντα 
κρημνόν, σταματά πεφοβισμένη, ώς ενδείκνυσιν ή 2α ημών 
εικών.

Έν ταΐς μελέταες αύτοΰ ό σοφός δόκτωρ παρετήρησε καί 
φαινόμενα άληθοϋς παραλογισμοΰ έν τφ φυσικφ ΰπνφ τών 
υστερικών. Κέκτηται ήδη μεταξύ τών ασθενών του νέαν 
κόρην, τήν όποιαν πολλάκις υπνωτίζει, χωρίς νά δύνηται νά 
όδηγή ταύτην κατά τάς θελήσεις του, άπ’ Εναντίας δέ ιστα- 
ται Εντελώς αδιάφορος. Μόλις δέ κατακλιθή καί άποκοιμηθή, 
ονειρεύεται αΰτη, φαντάζεται ότι εινε βασίλισσα, ότι περί 
•στοιχίζεται άπό θεραπαινίδας, καί ότι διατάσσει πάντας, ώς 
παρίστησιν ή 3η εικών.Μόνον τότε δι’ύποβολέως Επετύγχανε 
κατά τι ό δόκτωρ, ένώ είς πασαν άλλην περίστασιν αί δοκι- 
μαί του άπέβησαν άκαρποι.

'Οπότε δέ εγκαταλείπει ταύτην είς τήν Εαυτής διάκρισιν, 
τό δνειρον εξακολουθεί τάς περιπέτειας του, τό δέ παραδο- 
ξότερον, ότι ή ασθενής τήν πρωίαν διηγείται ίν λεπτομερείς 
δ,τι είδε κατ’ όναρ.

Έτέρα δέ τις κόρη, μάλλον μεμορφωμένη ταύτης, προσ
ποιείται ότι γράφει 6,τι τή ύπαγορεύουσι, καί άναγινώσκει 
ίίτα τά γραφόμενα, έν ώ ό χάρτης μένει πάντοτε λευκός.

Ώςπροείπομεν,αί ύστερικαί Εκτελοΰσι πάσας τάς διαταγάς 
•τοϋ ΰπνωτιστοΰ. Έν τούτοις παρατηρούνται καί τινες εξαι
ρέσεις, ανεξήγητοι άλλως τε. Μία έξ αύτών διατασσομένη 
-νά γονυπετήση καί προσευχηθή, πράττει τούτο παραχρήμα, 
■ώς ή εικών 4η, πλήν ότε διατάσσεται ν'άναγνώση είς βι
βλίου, άπαρέσκεται νά τό πράξη, έξοΰ άποδεικνύεται ότι παρά 
τισιν ύπνωτιζομέναις, ή ηθική θέλησις ύφίσταται έτι έν τινι 
βαθμφ. Έν τούτοις ό κ. Charcot Επιμένει φρονών ότι θά 
κατανίκήση τήν δύναμιν τής άντιστάσεως ταύτης, διότι αλη
θώς τό πλείστον μέρος τών ύπ’ αύτοΰ ύπνωτιζομένων, εκτός 
όλιγίστων έξαιρέσεων, υποτάσσεται είς τάς θελήσεις του 
ακωλύτως.

(χχολουθεϊ)
V.

♦. π.

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
Τό περί σαρώσεως καί καθαρισμού τών οδών τών μεγαλουπόλεων 

ζήτημα, δέν είνε απλώς πολύ τ ε λ ε ί α ς , άλλ’ίσως εϊπερ τι άλλο, 
υγιεινής, Ή έπισεσωρευμένη αΰτη κόνις, πρέπει όσον τό δυνατόν 
ταχυτερον καί τελειότερου ν' άφαερήται, Επειδή περιέχει ικανήν 
ποσότητα νοσογόνων σπερμάτων, πανταχού ύπό τοΰ ανέμου διαχεΟ- 
μένων. ’Εντεύθεν δέ ό περί χρήσεως τής σαρώσεως οργανισμός, και 
ή ίδρυσις ειδικών μηχανών, προτιθεμένων τήν συλλογήν τής κόνεως 

.καί τοΰ βορβόρου, τοΰ ούδέν άλλο οντος, ή ύγρά κόνις· άλλ’ όμως, 
κατά φυσικήν συνέπειαν, ώς παράλληλον ύπηρεσίαν, εδημιουργησαν 
καί τήν άρδευσιν, σκοπούσαν τήν μεταβολήν τής κόνεως εις βορβο- 

-οώδη καταστασιν, μή δυναμένην ν’άναρπασθή ύπό τού άνεμου.
Τό τής άρδεύσεως τούτο ζήτημα, αύτό καθ’ έαυτό, τοσούτιρ σπου- 

δαΐον είνε, ώστε κατασκευάζουσιν Εν ταΐς μεγαλουπόλεσιν ειδικός 
μηχανάς άρδεύσεως, πρωτίστως δέ «ν Παρισίοις.

Άλλως τθ τυΰ καθαρισμού ζήτημα, συνδέεται it’ ιδιαιτέρας πα- 
ρατηρήσ«ως· μόνος δ βόρβορος πριν ή μεταβληθή ιϊς κόνιν, παρου
σιάζει δλως ειδικούς κινδύνους, μή προκειμένου μέν περί τής δημο
σίας υγείας, άλλά τής ευκολίας τής κυκλοφορίας· ελαφρά πυκνίτης 
βορβόρου, έξ ήμισειας ύγροΰ, παραγομένου δέ έκ του ομιχλώδους 
καιρού, καθιστά τδ έδαφος όλισόηρότατον, και τάς πτώσεις των 
ίππων συχνοτάτας. Τό έλάττωμα τούτο ιδίως συμβαίνει έπι τού ξυ- 
λίνου έδάφους, άν καί ό τρόπος τής στρώσεως ταύτης εχει αρκετά 
πλεονεκτήματα.

Πρός Θεραπείαν τοϋ κακοϋ τούτου, ήτοι πρός άφαίρεσιν τής κό- 
νεως ή τοϋ βορβόρου, προσεδραμον κατ’ άρχάς είς τό ύδωρ καί τό 
σάρωθρον τό ύδωρ έρρίπτετο έπί τών οδών, άλλοτε μεν διά τοϋ σω— 
λήνος, άλλοτε δέ δι’ ειδικών βαρελίων. 'Όσον δ’ αφορά «ίς τήν σά- 
ρωσιν συνήθως έκτελεΐται διά τοΰ κυρίως σαρώθρου, ή μάλλον δι’ 
ειδικών μηχανών. Άλλά τά συστήματα ταΰτα είσίν άρκετά ελλιπή· 
τό διά τοΰ σωλήνος τών ύδραγωγείων κατάβρεγμα, δυσχέρώς επι
τυγχάνεται έπί τών ’οδών, ένθα ή κυκλοφορία εινε μεγίστη· άλλως 
τε δέ τοΰτο δέν είνε δυνατόν νά γίνη, ή έπί ασθενών επιφανειών, καί 
τό ύδωρ ξηραίνεται, πρό τής διαβάσεως μάλιστα τοΰ σαρώθρου· 
πολύ δέ όλιγώτερον ό σκοπός επιτυγχάνεται διά τών βαρελίων.

Τό δέ μάλλον άτοπον καί οχληρόν είναι δτι χρειάζονται πάντοτε 
δύο έπακόλουθοι μηχαναί, βαρέλιον, καί σάρωθρον, καί διπλοΰν 
προσωπικόν, άτινα άπαιτοΰσι καί ύπερόγκους οαπάνας.

Ύπό τών διαφόρων τούτων αιτιών κινούμενος ό κ. Heutschel, 
έφεΰρεν έσχάτως νέον μηχάνημα πρός καθαρισμόν τών ’οδών, ούτινος 
ή άξια συνίσταται εις τό νά ηναι ταυτοχρόνως άρδευτής καί σαρω- 
τήρ,—καί δπερ ώνόμασεν «Hercules street cleansing machine», 
ήτοι "'Ηρακλής πρόςκαθαρισμόν τών όδώνη.

Ό μηχανισμός είναι άπλοΰς,καί ή χρήσις εύκολος.Τό υδροδοχείο*  
άποτελεΐταιέκ κυλίνδρου σίδηρου,λαμαρίνας,καί τοΰτο διότι τόκυλιν
δροειδές σχήμα αντέχει πλειότερον τοΰ τετραγωνικού, φέρεται ύπό 
τριών τροχών, δύο έμπροσθεν, καί ένός όπισθεν, απάντων δντων 
σχεδόν τών αύτών διαστάσεων, πλήν τοΰ οπισθίου, τοΰ και μικρό
τερου, έστημένου επί άξωνος, όστις διευκολύνει τήν στροφήν τοϋ 
ύδροδοχείου, διότι ή ολη συκευή στερείται τών εμπρόσθιων μηχα
νημάτων, ατινα φέρουσι τά λοιπά φορτηγά αμάξια, καί τοΰτο θεω
ρείται σπουδαία άπλοποίησις.

Κάτωθι τοΰ ύδροδοχείου ούτινος ή χωρητ ικότης είναι σχεδόν 
1200 έως 1300 λίτραι, διά τάς μεγάλας συσκευάς, εΰρίσκεται κυ
λινδροειδής σαρωτήρ, λοξώς τετοποθετημένος, δστις άποτελεΐται έκ 
σειράς έλικοειδών ελασμάτων έξ ελαστικού κόμμεος (καουτσούκ) 
καθέτως ένεργούντων Ό κύλινδρος άλληλεγγύως εχει πρός την κι- 
νησιν τών εμπρόσθιων τροχών, ών τήν ώθησιν δέχεται είτε διάσυ- 
ναρμογής τών τροχών (engrenages), είτε διά συνεχούς άλύσεως, 
ήτις άλυσις πρό πάντων έν χρήσει είναι είς τάς μικράς συσκευάς. 
Αύτό είναι τό μηχανικόν μέρος τών τοιούτων συσκευών, αΐτινες 
μηχαναί είς δύο κατηγορίας διαιρούνται· είς τάς μεγάλας, ΰφ*  
ένός ή δύο ίππων συρομένας κατά τήν καταστασιν τών οδών, καί 
ένός ίππου ίκανοΰ δντος· καί τάς μικράς συρομένας, ύφ’ ένός ή δύο 
ανθρώπων. Τό σύστημα, άλλως,τό αύτό είναι, έξαιρουμενων ελάχι
στων λεπτομερειών.

Τό βάθος τοΰ ύδροδοχείου έχει οπήν συγκοινωνούσαν πρός σίφωνα, 
ύπό τήν άμαξαν οντα, καί πληροΰντα έτερον σωλήνα ορθόν καί ορι
ζόντιον, διατετρυπημένον Sta πλήθους οπών, ώς είς τά άρδευτήρια 
βαρέλια, καί διαχέοντα οΰτω τό ΰδωρ πρό τοΰ κυλινδρικού σαρωτή- 
ρος. Μοχλός πρός άντιστάθμισιν ύπέρκειται τοΰ ύδροδοχείου, τοΰ 
συγκοινωνοΰντος πρός τόν σωλήνα τής έκχύσεως τοΰ ΰδατος, ύπε- 
γείρων κωνοειδή φράκτην. Άλλως τε δε, ταυτοχρόνως, ή άνύψω- 
σις τοΰ μοχλού καταβιβάζει οΰτω τό σάρωθρον, ώστε νά μή δύνα
ται νά ένεργήση πρό τής έκχύσεως τοΰ υδατος. Σημειωτεον δτι η 
όπή δύναται νά κανονισθή έκ τής διατάξεως πώματος κανονίζοντος 
τήν άνύψωσιν τού κωνικού φράκτου, ύπεράνω σταθερού ορίου, οτε 
χρειάζεται περισσότερον ή όλιγώτερον ΰδωρ, κατά τήν καταστασιν 
τής όδοΰ. Έν ταΐς ΐππομηχαναΐς τέλος, ό οδηγός δύναται έκ τής 
θέσεως αύτοΰ νά κινή τόν μοχλόν εύκόλως.

Έκ τών μηχανημάτων τούτων, τό μέν μεγάλου σχήματος δύνα
ται νά καθαρίση 5500 σχεδόν τετραγ. μέτρα τήν ώραν, τό δέ μι
κρόν 1200 περίπου. Ό Ηρακλής ουτος δύναται νά χρησιμεύση έτι 
καί έν καιρώ χιόνος, οτε έν ταΐς ύπό τής χιόνος φραχθείσαις όδοΐς, 

ρ ίπτουσι συνήθως άλας,&περ διευκολύνει τήν ταχεΐιν διάλυσιν αύτής, 
καί κατόπιν μεταχειρίζονται τούς σαρωτίρας. "Ητοι δύω ενεργειαι 
γίνονται, έν ώ διά τής μηχανής 0 Ηρακλής, μία μόνον. Και δντως, 
πριν τεθή είς Ενέργειαν αΰτη, πρός άφαίρεσιν τής χιόνος, ρίπτουσιν 
«ίς τό ύδροδοχεΐον ποσότητ ά τινα άλατος, καί τό οΰτω χεόμενο» 
ΰδωρ Επί τής χιόνος, παράγει ταχύτερον τήν Ενέργειαν τής διαλύ- 
σεως ή τό πρίν. "Ωστε Εδώ διενεργεΐται Επωφελέστατη τις μηχανική 
καί Ενταυτφ φυσική Ενέργεια.

Τό νέον τούτο μηχάνημα, ούτινος ήδη έγένετο εύρεΐα χρήσις «ν 
τή μεγάλη Βρεττανία, έχει τουλάχιστον τήν άξίαν τής άπλότητος 
καί πρό πάντων τής πρωτοτυπίας, ήτιςμεγάλως θά διευκολύνη τή*  
τέως δυσκολον καί πολυδάπανον εργασίαν τοΰ καθαρισμού τώνοδών’

ΑΙ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΙΣ ΤΟΤ ΒΕΡΝΕΪ
(Χονέ^εια καί τέλος)

II

Μετά παρέλευσιν μηνός, ό ψευδής Σενταμάν άφίκετοAurra παρίΛδυσιν (Ληνός, ο ψιυόης ώενταμαν αφικετο ης 
Αλγέριον,όπου παρέστη πρό τοΰ κ. Ρ... γενικού ταμίου, καί 

επέδωκεν αυτφ τάς συστατικάς αύτοΰ επιστολάς, όστις εδέ- 
χθη αύτόν μετ’ εύμενείας καί τόν διώρισεν είς θέσιν τινά έν 
τοϊς γραφείόις αύτοΰ. Ο κ. Ρ... δεν έβράδυνε νά μάθή ότι 
ούτος, υίός δραστήριου οικογένειας, εύφυής, καί πλήρης προ
σόντων, ητο υπάλληλος πρώτης τάξεως, καί ένεκα τούτου, 
μετά βραχυχρόνιον σχετικώς δοκιμασίαν ένεπιστεύθη αύτφ τήν 
έμπιστον θέσιν τοΰ ταμείου εν Μεδεάχ.

Ή θέσις αύτη Επλήρου τάς εύχάς τοϋ Σενταμάν, διότι 
εκεϊ έμελλε νά επανεύρη τόν άρχαίον αύτοΰ συμμαθητήν τοΰ 
Λυκείου, τόν δοΰκα Α... διοιπούντα τότε τήν περιφέρειαν 
Μεδεάχ.

Άπό τής Επιούσης δέ τής έγκαταστάσεως αύτοΰ, ό Σεν
ταμάν έζήτησε νά μάθη τήν κατοικίαν τοΰ παλαιοΰ του φί
λου, καί εν φ εςήταζε τόν ύπαξιωματικόν τής ύπηρεσίας,έάν 
ό στρατηγός ήδυνατο νά τόν δεχθή, παρετηρήθη ύπό χωρο
φύλακας τίνος όστις, Επί τή θέγ του μετεβαλε χρώμα καί 
διέμεινεν ακίνητος.

— Εινε ό άνθρωπός μου, είπε καθ’ Εαυτόν ό χωροφύλαξ 
Μύλλερ· είνε ό δοαπιτεύσας κακοΰργος, θά περιμένω τήν έ
ξοδόν του καί θά τόν συλλάβω.

Τί συνέβη κατά τήν συνέντευξιν ταύτην διαρκέσασαν Επί 
τρία τέταρτα τής ώρας, δέν ήτο δύσκολον νάμαντεύσν) τις. 
Καθ ήν δέ στιγμήν ό Μύλλερ, άκούσας θόρυβον βημάτων 
εν τή αυλή τοΰ μεγάρου,ήτοιμάζετο νά συλλαβή τόν πρώην 
συμβολαιογράφον Βερνέύ, 0 στραγηγός έπεφάνη πρό τής θύ- 
ρας, οίκείως επί τοΰ βραχίονος τοΰ Επισκέπτου του στηριζό- 
μένος.

— "Ωστε σύμφωνοι, άγαπητέ μου Σενταμάν, σέ περιμένω 
νά γευματίσωμεν ομοΰ εν τώ οΐκφ μου, καί ταύτοχρόνως θά 
σέ παρουσιάσω είς τήν δούκισσαν.

Άμοιρε χωροφύλαξ ! άν τολμάς σύλλαβον τώρα τόν κύ
ριον αύτόν,όστις τόσον οίκείως συνδιαλέγεται μετά τοΰ στρα
τηγού σου, καί όστις τό εσπέρας θά δειπνήσγι μάλιστα παρά 
τή δουκίσση Α. . . .

Κατόπιν τών όσων σοί συνέβησαν εν Γαλλάρ, ούδέν άλλο 
θά σοί ύπολείπετο, η νά ύποπέσνις είς τοσούτιρ σπουδαϊον 
λάθος, καί τοι θά ώρκίζεσο Επί τοΰ κιτ'ρίνου σου τελαμώνος, 
δτι θά συνελάμβανες τόν τολμηρόν κακοΰργον, τόν αίτιον 
τής συμφοράς σου.

θά εκπλαγήτις, ίσως, πώς ό δούξ Α.,. ήπατήθη τόσον 
εύκόλως· άλλά δέν πρέπει νά λησμονήσν) ότι, αί εν τφ λυ· 
κείφ τοΰ Ερρίκου Δ', σχολιακαί αναμνήσεις αύτών ησαν 
πολύ μακράν, καί ότι διά τής σπανίας αύτοΰ εύφυίας,ό Επι
δέξιος κακοΰργος ^χρησιμοποίησε τάς μακράς ώρας τόΰ κατά 
τήν ’Ιταλίαν τάξειδίου του. Οΰτω δέ ήδυνήθη, έν τή συνδια- 
λέξει αύτοΰ μετά τοΰ δουκός, νά Επαναλάβ/) τάς οικείας λέ-

ξέις τοΰ αρχαίου αύτών γυμνασιάρχου, τοΰ κ. Βαλλύ. Ήδυ- 
νήθη ν’ άνακαλέση τόν άκρατον αύτών Ενθουσιασμόν διά τά 
λαμπρά μαθήματα τοΰ έξοχου αύτών καθηγητοΰ τής ρητο
ρικής κ. Άμεδέου Δαβελύ. Ήδυνήθη τέλος ν’ άπαριθμήση. 
τά ονόματα τών προτιμωμενων συμμαθητών καί νά διηγηθή 
τί άπεγειναν...... Μετά τ’ ανωτέρω λεχθέντα, δέν Εξηγείται
πώς ό Δούξ ήπατήθη ;

Άπό τής ημέρας ταύτης ό Σενταμάν έγένετο τακτικός, 
θαμών τής περιφερείας, καί διά τοΰ πνεύματος, τοΰ ποιητι
κού οίστρου, τοΰ επαγωγού αύτοΰ,ητο ή ψυχή τών εσπερίδων- 
τής δουκισσης. Ή κατάστασις αΰτη τών πραγμάτων διήρ- 
κεσε μέχρι τής εποχής, καθ’ ήν ό δούξ Α... διορισθείς στρα
τηγός, εκλήθη είς τό υψηλόν αξίωμα τοΰ γενικοϋ διοικητοΰ 
τής ’Αλγερίας· άλλ’ ούτος εγκαταλείπω? τό Μεδεάχ, θερ
μώς Εσύστησε τόν άρχαϊον αύτοΰ συμμαθητήν είς τόν διά
δοχόν του, τόν στρατηγόν κ. Μ....

Προφανώς ένεκα τών μεγάλων αύτοΰ σχέσεων οί οικονο
μικοί έφοροι ούδεποτε ίξήλεγξαν τό ταμεϊον τοΰ νεαρού τα 
μίου. Οί κύριοι ούτοι ήρκοΰντο μόνον νά έξετάζωσι τά βι
βλία, είς καλήν κατάστασιν άλλως διατηρούμενα, καιν’ άπο- 
δεικνύωσι τήν ορθότητα τής λογιστικής. Κατά μήνα δ’ είς 
ώρισμένην ημέραν,ή κυρία Σενταμάν Ελάμβανεν έκ τής’Αφρι
κής εύχάριστον καί μακράν επιστολήν, ής ή γραφή, (ήτο δέ 
στοιχειώδες διά τόν επιδέξιον κακοΰργον), ούδεμίαν ποτέ ενέ· 
πνευσεν υποψίαν, ή δέ γηραιά κυρία, γοητευμένη ύπό θελ
κτικών λεπτομερειών, θερμών Εκδηλώσεων στοργής, Εμαρτύ— 
ρει είς τόν ανεψιόν της, Επαισθητώς, τήν εύχαρίστησιν καί 
τήν στοργήν αύτής.

Ό Σενταμάν διήγε βίον μεγαλοπρεπή ε’ν Μεδεάχ, είχε 
έξάρτησιν οικιών πλήρη, ώς καί πλείστους ίππους έν τοϊς: 
ίπποστασίοις αύτοΰ. "ξίδιδε μεγάλα γεύματα, καί μετεκόμιζε 
συχνάκις εκ τοϋ Αλγεριού καί Εξ αύτής τής Γαλλίας, δαπα
νηρά αντικείμενα. 'Εννοείται ότι, υπό τοιούτους όρους τά 
έσοδα αύτοΰ, άν καί έπηυξημένα εκ τών εμβασμάτων τής. 
θείας του Εκ Παρισίων, ούδόλως ήρκουν αύτφ, άλλ’ έλευθέ- 
ρως καί όλως άσκέπτως επορίζετο εκ τοΰ ξένου ταμείου, δπερ- 
τοσούτφ άνεζετάστωςτφ ειχον έμπιστευθή.

Προβλέπων όμως πώποτε λεπτομερεστέραν ε’πιτήρησιν, ό 
νέος ταμίας μετεχειρίσθη στρατήγημα, Εγκαίρως καλλιεργη- 
θεν, καί ούτινος αύτός ητο ή «ρχή· κατεσκεύασε κυλίνδρους: 
χάλκινους έξ 100 φράγκων έκαστον,είς τόάκρον τών όποιων, 
άφινε νά φαίνηται κάποτε άληθινόν άργυροΰν πεντόφραγκου, 
καί Εξηπάτα τόν κόσμον. "Ενεκα δέ τής ηθικής πίστεως, ήν· 
άπήλαυε, τό μέσον τοΰτο άναμβιβόλως παρεϊνεν εγγύησιν 
καί τόν ύπεβοήθει, άλλά τοΰτο ήτο δι’ αύτόν ξίφος Δαμο— 
κλέους, καί ό Σενταμάν άπεφάσισε νά δημιουργήση πόρους: 
σπουδαιότερους καί επαρκείς. Ή πέριξ χώρα Μεδεάχ εινε 
πλουσιωτάτη ώς πρός τά μέταλλα τοϋ χαλκού. Ό Σεντα
μάν έθεσε τάς βάσεις μετοχικής Εταιρίας, πρός εκμετάλλευσιν 
αύτής· ένεκα δέ τής άκρας αύτοΰ δεξιότητος καί τής είς πάν
τας Εμπνεομένης εμπιστοσύνης, οί μέτοχοι άθρόοι προσέδρα- 
μον, ή δέ ύπόθεσις αΰτη, καλώς άρξαμένη, θά επερατοΰτο 
ίσως, εάν δέν έξερρηγνύετο ή επανάστασις τοΰ 1848, καί 
συνεπείς τούτου δέν άνεχώρει είς Γαλλίαν ό ισχυρός ,αύτοί*  
προστάτης ό Δούξ, καί δέν προύκαλεϊτο οΰτω ή άφιξις νέου, 
καί όλιγώτερον εύμενοϋς πρός αύτόν διοικητοΰ.

Τέλος ή καταστροφή τοΰ σχεδίου αύτοΰ επήλθε δρομαίως. 
‘Ημέραν τινά οί κάτοικοι τοΰ Μεδεάχ, μεγάλως έταράχθη- . 
σαν Επί τή διαδόσει ότι, ό ταμίας έθραυσβ τήν κεφαλήν του· 
ειχον δέ, πράγματι, εύρει τό άψυχον σώμα του Σενταμάν, 
οίκτρώς παραμεμορφωμένον, καί πλησίον αύτοΰ πιστόλιον·' 
κατά δύο βολάς εκκενωμένου.

Δέν υπήρχε κατά τήν εποχήν ταύτην, ούτε τηλέγραφός 
ούδέ σιδηρόδρομος· διά διαταγής δέ τοΰ στρατηγού ». Μ... 
δύο άγγελιαφόροι μετακόμισαν τήν είδησιν πεζή είς Άλγέ- 
ριον, συνεπείς τής όποιας αύθημερόν ό γενικός ταμίας έπεμ- 
ψεν «ίς Μεδεάχ, υπάλληλον επιδέξιον aal· έμπιστον, δστις 
άνοίξας τό ταμεϊον, εύρεν έλλειμα 130^000 φράγκων. Έν 
Μεδεάχ, πάντες άποικοι καί ιθαγενείς Ελάτρευον; τόν Σεντα·
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.μάν, δια τάς μεγαλοδωρίας αύτοΰ και δαψιλείας, καί την 
έύγενή αύτοΰ συμπεριφοράν. Ώστε την επιούσαν, άπας 
ό λαός έκ συμπάθειας ήκολούθησε την κηδείαν του. Τό τέ
λος του ίσως δέν ητο πολύ αγνόν, άλλ’ έν συνόλφ, μόνον 
τό κράτος έζημιώθη,καί άλλως τε μόνος δέν άπέδωκεν έαυτφ 
δικαιοσύνην, μη έπιζήσας είς τό αίσχος αύτοΰ;

Ούτως ό Σενταμάν, ενσάρκωσες τοΰ Βερνέϋ, ητο νεκρός, 
καί μάλιστα νομίμως. Έν τούτοις ό Βερνέϋ ό πλαστογρά- 
φος, ό αισχροκερδής, σ δολοφόνος καί.ό αύτόχειρ, έζη πάν
τοτε. ’Ιδού δε τί συνέβη. Αισθανόμενος ότι άνεπιστρεπτεί 
ητο κατεστραμμένος, ό Σενταμάν έπρομηθεύθη αντί 300 φρ. 
άπό τινμ νοσοκόμον έμπιστευτικώς έν πτώμα στρατιώτου 
άποθανόντος την αύτήν ήμε'ραν έν τφ νοσοκομείο, όπερ 
ένδύσας διά τίνος τών χιτώνων του, έτοποθέτησεν έν τή κλίνη 
αύτοΰ. . "Οταν έμεινε δέ μόνος δ νέος αισχροκερδής ταμίας, 
μετεσχηματίσθη τήν τε κεφαλήν καί τό σώμα αύτοΰ, ένε- 
δύθη φορέματα σχετικώς κοινά, περιέβαλε τήν όσφύν του 
διά ζώνης έν ή ένέκλεισε 25—30 γραμμάτια τών χιλίων 
φράγκων, τελευταία λείψανα της περιουσίας του, καί άφοϋ 
προητοίμασε τά πάντα, έπλησίασε πρός τό πτώμα, έπυροβό- 
λησεν έκ του συστάδην είς τό πρόσωπον δίς,ώστε νά καταστή 
άγνώριστον, ειτα δ’ έφυγε. Βέβαιος ότι δέν θά άνεζητεϊτο, 
έπορεύθη ήσύχως είς ’Αλγερίαν, έπεβιβάσθη έπί του πρώτου 
άτμοπλοίου τής έταιρίας τών θαλασσίων διαπορθμεύσεων 
καί άπήλθεν.

ΠΙ

Ήδη έπανευρίσκομεν αύτόν έν Παρισίοις, καλούμενον 
Περθουίς, σχεδόν άγνώριστον καί κατοικοΰντα κομψότατόν 
τι ΐσόγαιον οίκημα τής όδοΰ Άνζού. Ό Περθουίς μετά τήν 
έκεϊσε άφιξίν του δέν έβράδυνε νά έπισκεφθή τήν θείαν τοΰ 
θύματός του κυρίαν'Σενταμάν, παρουσιαζόμινος ώς καλλί
τερος φίλος τοϋ άνεψιοϋ της, καί τή δίδει, έπί τοΰ ύπ ’ αύτής 
άνατραφέντος παιδιού, τάς λεπτομερεστέρας πληροφορίας.

’Ανακαλεί μάλιστα τήν άνάμνησιν γεγονότων άναφερομέ- 
νων είς διαφόρους έκ τής ’Αφρικής ληφθείσας ίπιστολάς ύπό 
τής κ. Σενταμάν.

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συνέχει«)

Κατόπιν τώ έμενε νά καταβή μέχρι τών Μεστών, διά 
μέσου τών άθλιων βασανισμένων μαστιχοδένδρων, κατάστι
κτων ύπό τών έγκοπών, ών ό άρωματικός χυμός εξέρχεται 
διά μορίων όπών,καί συμπυκνοΰται έφαπτόμενος μέ τόν αέρα 
εν εΐδει ξανθών δακρύων όμοιαζόντων πρός κόκκους ήλέκτρου. 
Ταΰτα είναι ή λεγομένη μαστίχη, άντικείμενον μεγάλου εμ
πορίου, την οποίαν αί Άνατολίτιδες τήν μασσώσιν ολοκλή
ρους ώρας διά νά λευκαίνωσι τούς όδόντας, καί ν’ άρωματί- 
ζωσι τήν πνοήν των. Έξ αύτής κατασκιυάζουσι γλυκύ- 
σματα καί διάφορα ποτά, οί δ’ "Ελληνες άναμιγνύουσιν αύ· 
την μετά τοΰ οίνου, τόν όποιον, ένφ τό πριν οί Εύρωπαϊοι 
δέν Ιπινον, ομοιάζει τούλάχιστον ήδη ώς πρός τήν όσμήν, 
με κόμμι.Μήν τούς κατηγορήσητε διά τήν κατάχρησιν ταύ
την τής ρητίνης, θά σας άποκριθώσιν ίσως, ότι ό θύρσος τοΰ 
Βάκχου έκοσμεϊτο ύπό μήλου πεύκης. Τά Μεστά παράγουσιν 
οίνον, λεγόμενον νέκταρ.

Ώς σχεδόν όλα τά μασπχοχώρια, τά Μεστά παρουσιά- 
ζουσιν οψιν φρουρίου; οχι διότι είναι περιτειχισμένα, άλλά 
διότι περιζώννυνται ύπό οικιών, προσηρμοσμένων έρμητικώς 
τών μεν επί τών δέ, άνευ ανοιγμάτων, πρός τό μέρος τής 
εξοχής, καί σχηματιζουσών είδος οχυρώματος άπεμεμονωμέ- 
νου. Ή δ’ ές ίσου άνύψωσις τών στεγών αύξάνει έτι μάλ-

»

— Ήγνόουν, προσέθηκε, τήν οικονομικήν αύτοΰ κατά—- 
στάσιν, εάν δέ μοί τό έξεμυστηρεύετο, εάν μοί ένεπιστεύετ» 
τάς χρηματικάς αύτοΰ δυσχερείας, άν καί δέν είμαι πολύ- 
πλούσιος, θά τφ εδιδον χρήματα καί θά τόν έσωζον. Δυστυ
χώς, ,ήτο μεγαλόφρων καί υπερήφανος, καί λίαν φιλότιμος. 
Έπροτίμησε ν’ άποθάνη.

Καί ό έπιδέξιος κακούργος άπέμασσε τούς οφθαλμούς. Ή' 
κ. Σενταμάν έθρήνει, έλαβεν όρμητικώς τάς χεϊρας τοΰ έπι- 
σκέπτου καί έθλιψε σπασμωδικώς αύτάς.

—· Κύριε Περθουίς, ειπεν, είσθε γένναιόφρων, έάν δέ ή συ
ναναστροφή γηραιάς γυναικός δέν σας τρομάζει πολύ, νά έρ- 
χησθε νά μέ βλέπετε συχνάκις,.... θά όμιλώμεν περί αύτοΰ, 
περί αύτοΰ, όστις τοσοΰτον σας ήγάπησε... νά θεωρήτε δέ τήν 
οικίαν ταύτην ώς ιδικήν σας· ή παροψίς σας θά εύρίσκεται. 
πάντοτε έν τή τραπέζη μου.

Εϊπομιν ήδη ο τι ό κακούργος ούτος ήτο ευφυέστατος, είχε, 
τό εξωτερικόν άπατηλόν καί γοητευτικόν, άμα δέ τά χαρα
κτηριστικά του, τό άτομόν του,άνεμίμνησκον τόν Σενταμάν,, 
ώστε ή γηραιά κυρία τελέως ήχμαλωτίσθη.

Ό Περθουίς δέ καθ’ εκάστην έπισκέπτετο ταύτην και τφ. 
διηγείτο τά έν τή πόλει διατρέχοντα,ώς καί τάς τών πεφη- 
μισμένων Ιεροκηρύκων διδαχάς, είς άς πολύ ήρέσκετο αύτη, 
καί έπεφορτίζετο συνάμα πάσαν άνάγκην αύτής.

Ημέραν τινά, ή κυρία Σενταμάν τφ λέγει.
— Υπήρξατε ό άφωσιωμε'νος φίλος τοΰ άνεψιοϋ μου, ή δέ- 

θεία σάς ζητεί σήμερον τήν δοκιμασίαν τής άφοσιώσεώς σας:, 
ταύτης.

— 'Ομιλήσατε κυρία, ό,τι καί άν ειπητε,θά είμαι έτοιμος..
— Τό έπίστευον φίλε μου. Χθες ελαβον άπό Μαρτινίκαν 

επιστολήν καί μέ πληροφοροΰσιν, ότι συγγενής μου τις απί
θανε, καθιστών εμέ γενικόν κληρονόμον. Πρόκειται ώς βλέ
πετε περί σπουδαίας κληρονομιάς, καί ή έκεΐ παρουσία μου· 
θά ήτο αναγκαία- άλλά είς τήν ηλικίαν μου...· έσκέφθην ότι. 
ήδυνάμην νά έμπιστευθώ τά συμφέροντά μου εΐς υμάς, έάν 
ήθέλετε νά μέ άντικαταστήσητε.

— Μάλιστα θ’ άναχωρήσω εντός τριών ημερών.
Ό Περθουίς, πράγματι άνεχώρησε διά τό Χερβοϋργον,.

λον τήν ομοιότητα πρός όχυρωμένον μέρος. Ή κυρία όδός,. 
ήτις διαιρεί είς δύο τό χωρίον, κλείεται έν ανάγκη διά σιδη
ρών έφ’ έκατέρων τών άκρων κιγκλΐδων έκτος δέ τούτου, 
Γενουήνσιος πύργος, ούτινος ή θύρα άπέχει τοΰ εδάφους,, 
συμπληροϊ τά μέσα-τής αμύνης.

Πλησίον .τοΰ πύργου τούτου έκειτο ή άρχαία οικία θεο- 
χάΓ·

Ό νυν κάτοικος αύτής,καίπερ Μουσουλμάνος,είχε προσιτήν 
τήν καρδίαν είς τήν εύσπλαγχνίαν ύπεδέχθη προσηκόντως. 
τον Κώσταν, καί τφ έπέτρεψε νά έκπληρώση τήν πατρικήν 
εύχήν, ύπό τόν όρον ν’ άποζημιώση διά τάς βλάβας, άς .θά- 
έπέφερεν.

Ό Κώστας, κατά τάς υποδείξεις τοΰ πατρός του, εύκό
λως άνεΰρεν έν γωνίγ τινι τοΰ κήπου τήν τερέβινθον, παρα
τάς ρίζας τής όποιας άνιπαύοντο τά κόκκαλα τοϋ πάππου 
του. Τό δένδρον ήτο μέγιστον, καί όταν ή σκαπάνη τοΰ τυμ
βωρύχου άπεκάλυψε τόν σκελετόν, αί ρίζαι τερατωδώς περί 
αύτόν πεπλεγμέναι, εφαίνοντο ότε άπλήστως έτι έκράτουν· 
τήν λείαν αύτών, καί ε’δέησε νά κοπώσιν.

Ή άναζήτησις τής δεξαμενής, έν ή ή μήτηρ καί αί θυγα
τέρες εύρον σύντφ θανάτφ καταφύγιου εναντίον τής άτιμίας, 
άπήτησε κόπον τινά. Οί Τούρκοι τήν είχον ύπερπληρώσει 
χωμάτων, οπότε ή άποσύνθεσις τών πτωμάτων, άφοϋ έδη— 
λητηρίασε τό ύδωρ, άνε'διδεν όσμήν άνυπόφορον ειτα δέ 
τό έδαφος τοϋτο καλλιεργηθέν, ούδέν πλέον ίχνος έφίρε τοΰ 
αρχικού του προορισμού. Μετ’ επιμόνους όθεν έρεύνας, παι
διά μέσου τοΰ τρυπανιού, όπερ, οί άναζητουντες άρχαίους. 
τάφους χειρίζονται, όπως άκροώνται λαθραίως τών κόλπων- 
τής γης καί άποσπάσωσιν αύτής τούς έμπεπιστευμένους θη
σαυρούς, άνεκαλύφθη τό μέρος, έξ ύποκώφου καί βαρέος. 

επεβιβάσθη επί τοΰ) άγγλικοΰ ταχύπλου «Mid-Way» τής 
εταιρίας «Royal-Mail» ερχομένου έκ Southampton, καί 
μετά ταξείδιον 1.5 ημερών άνευ τινός απευκταίου, άπεβιβά- 
ζετο είς τόν “Αγιον Πέτρον τής Μαρτινίκας.

Ή επιοΰσα τής άφίξεώς του ήτο Κυριακή, ό δέ Περθουίς 
ήκολούθησε τό πλήθος μεταβαίνον είς τήν Σαβάναν μεγάλην 
πλατείαν πεφυτευμένην δι’ υψηλών κοκκοφοινίκων, καί έν τφ 
κέντρφ τής όποιας εύρίσκεται ό άνδριάς τής αύτοκρατείρας 
Ίωσηφίνης. Πανταχόθεν συνέρρεον έκεΐ τήν ημέραν εκείνην, 
διά νά άκούσωσι τήν ύπό τής έξάιρέτου μουσικής τοΰ Ναυάρ
χου πλοίου διδομένην συναυλίαν.

'Ο ήμέτερος ήρως ένφ άπό ήμισειας ώρας ΐβάδιζεν, αί
φνης διεσταυρώθη πρός χωροφύλακα, ον δέν παρετήρησεν 
άπησχολημένος ών έκ τής παρατηρήσεως ομίλου ώραίων γυ
ναικών πλεΐσται δέ νεάνιδες έπίσης έθαύμαζον τόν ξένον νε
ανίαν έκ τής διακεκριμένης αύτοΰ συμπεριφοράς, καί τοϋ α
μέμπτου και ώραίου αναστήματος του, άτινα προύδιδον τήν 
ΙΊαρισιανήν καταγωγήν του· Γνωστόν ότι, τό μόνον δνειρον, 
ή μόνη σκέψις, τό άντικείμενον πάσης άποικογενοΰς νεάνιδος, 
είνε σύζυγος καταγόμενος έκ Γαλλίας, καί μέλλων νά έπι- 
στρέψη προσεχώς είς αύτήν.

Έάν ό Περθουίς δέν παρετήρησε τόν πλησίον αύτοΰ διελ- 
θόντα χωροφύλακα, ουτος, άπ’ εναντίας ώπισθοχώρησεν έν 
βήμα έπί τή θέ$ αύτοΰ, .καί άφ ’ ού προσεποιήθη μεταβο
λήν διευθύνσεως, ήλθε καί ΐτοποθετήθη όπισθεν αύτοΰ καί 
είς άρκοϋσαν άπόστασιν, ώστε νά βλέπη χωρίς νά φαίνηται. 
Μετά λεπτομερή δέ έξέτασιν, ό χωροφύλαξ Lancochet, (διότι 
αυτός ήτο) εδραμε νά ειδοποίηση τόν προϊστάμενόν του περί 
τής άνακαλύψεως ταύτης.

Έκπλαγείς έκ τοΰ ύφους τής αλήθειας καί τών επανειλημ
μένων διαβεβαιώσεων τοϋ κατωτέρου του,ό άρχηγός τής χω
ροφυλακής, τήν έπιοΰσαν άνέφερε τό πράγμα είς τόν εισαγ
γελέα τής Δημοκρατίας, όστις ένετειλατο τά δέοντα τφ 
ανακριτή.

Ό δημόσιος ούτος λειτουργός τής Θε'μιδος ήτο φρόνιμος 
άμα καί έπιδέξιος· προσεκάλεσε πρώτον τόν χωροφύλακα 

ήχου τής έπαφής τοϋ σιδήρου πρός τάς πλίνθους τής δεξαμενής.
Νεώτεραι άνασκαφαί άπεκάλυψαν τρεϊς άκόμη σκελετούς 

καί κατέδειξαν τήν θέσιν, ένθα άνεπαυοντο τά όστά τοϋ 
πάππου.

Τότε οί πλησίον οίκοΰντες, έτοιμαζόμενοι νά παραδοθώσιν 
είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως, εγένοντο αύτόπται άπό τών 
πρός τον κήπον βλεπόντων ήλιακών αύτών, τελετής άλλο- 
κότου, ήτις άπέμεινεν έκ τών έθνικών παραδόσεων, άναγνω- 
ρισθεισών καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ κλήρου.

Ό Κώστας καθήσας κατά τό τουρκικόν έθνος έπί γης 
απέναντι χάλκινου σκεύους πεπληρωμένου κατά τά τρία τέ
ταρτα έξ άκράτου οϊνου, έσυρε πρός τά γόνατά του ένα τών 
άριστερφ αύτοΰ κειμένων σκελετών, καί διά μαχαιριού έξήρ- 
θρωσεν έκεϊνα τών οστών, άτινα έσωζον έτι δεσμόν τινα. Έ- 
πλυνεν αύτά έν πρός έν έν τφ οίνφ, καί τά έτριψε πρός 
έξαφάνισιν καί τών τελευταίων μυϊκών λειψάνων. Μετέπειτα 
εθεσεν αύτά έντός μελανός ξυλίνου κιβωτιδίου, εχοντος πλά
τος καί μήκος δύο πόδας.

Μεταξύ τών ανθρωπίνων τούτων λειψάνων εύρέθησαν διά
φορα κοσμήματα, ήτοι μία χρυσή άλυσις, δακτυλίδια, έν 
«νώτιον κλπ. τό έτερον εύρεν ό Κώστας έπί κρανίου ούτινος 
έκαθάριζε τάς κοιλότητας διά τής αιχμής τοΰ μαχαιριού του.

Έφ’ όσον έξηκολούθει ή εργασία αύτη, ρητινώδη ξύλα 
έγκεχωσμένα εις τήν γήν, άνέδιδον πυκνόν καπνόν, καί έπέ- 
χεον έπί τής σκηνής ταύτης έρϋθράν λάμψιν, όμοίαν πρός 
τήν έξ ύελουργείων ή ύψηλών καμίνων άναπεμπομένην, ή 
πρός την πρόσφατον έπί τών κλιτύων ηφαιστείου ρέουσαν 
λάβαν. Θεατής, άγνοών τί συνέβαινε, θά έπίστευεν άδιστά- 
κτως ότι παρίσταται είς ύπερδιαβολικάς μαγείας· άλλ’ αλη
θώς ούδέν πλεϊον έξετιλεϊτο,ή έκπλήρωσις κοινοΰ καθήκοντος 

Lancochet, καί άφοϋ άνέκρινεν αύτόν καί έμαθε τάς λεπτο
μέρειας:

—— Φαίνεσθε πολύ βέβαιος έκ τοΰ γεγονότος, ειπεν, άλλά 
δύνασθε έξ όμοιότητος νά άπατάσθε... προσέξατε', διότι μία 
απάτη δύναται νά έχη σοβαράς συνέπειας... ^Αλλως τε, έπί 
μόνης τής ίδικής σας διαβεβαιώσεως, δέν δύναμαι νά έκδώσω 
ένταλμα συλλήψεως.

— Περιμεινατε παρακαλώ, κύριε δικαστά μου, υπάρχει 
έδώ κάποιος όστις γνωρίζει τόν κατεργάρην αύτόν. Είνε ό έμ
πορος κ. Janicel, όστις καταστραφείς Ισα''ίσα ύπό τοΰ συμ
βολαιογράφου τούτου, ήλθεν έδώ νά έπανακτήση τήν περι
ουσίαν του...

— *Α  ! πολύ καλά, τότε προσκαλέσατε ένταΰθα τον κ. 
Janicel, καί όσον άφορά ύμάς, επειδή ό ξένος αυτός δύνα
ται νά σάς συναντήση καί νά φυλαχθή, διαμείνατε έν τφ 
στρατώνι, μέχρι τής προσεχούς ήμέρας τής άντιπαραστάσεως.

Ό κύριος Janicet, προσήλθεν άμέσως καί κατέθηκεν αύ· 
τοστιγμεί τήν απολογίαν του, όρκιζόμενος ότι θ’ άνεγνώριζε 
βεβαίως τόν συμβολαιογράφον Βερνέϋ, τόν ληστήν έκεΐνον 
όστις τοϋ έκλεψε τάς 100,000 φράγκα.

Μετά παρέλευσιν δύο ημερών, ό Περθουίς λαβών κλήσιν, 
προσήλθε παρά τφ ανακριτή, καί πεπεισμένος ων, ότι έπρό- 
κειτο περί τής άντιπροσωπείας τής κυρίας Σενταμάν, είσήλ- 
θεν έν τφ γραφείω τοΰ άνακριτοΰ όλως χαρίεις καί άνευ ού- 
δεμιάς έτέρας ύποψίας.

— Σάς προσεκάλεσα, κύριε, τφ λέγει ό ανακριτής, διά νά 
λάβω παρ’ ύμών πληροφορίας τινάς.

— Πολύ καλά, κύριε, είμαι όλως είς τάς διαταγής σας... 
έρωτήσατέ με...

— Όνομάζεσθε δέ Περθουίς;
— Ναί, κύριε.
— Δέν έχετε άλλο όνομα ;
— κύριε...
— Έρχεσθε έκ Παρισίων ; άπό πόσου καιροΰ κατοικείτε 

τήν πόλιν ταύτην ;
— Γεννηθείς είς Παοισίους, ούδέποτε έγκατέλειψα αύτούς. -
— Περίεργον... Κατά τάς έκ Παρισίων ληφθείσας έγγρά-

I

παρά πασι τοϊς Έλλησιν έν άναλόγοις περιστάσεσιν έπι- 
βαλλομ.ένου είς τον πλησιέστεοον συγγενή τοΰ θανόντος.

“Οταν τά όστά έτε’θησαν έντός τών τεσσάρων τετραγωνι
κών κιβωτιδίων, ό Κώστας έπέθηκε τήν ίδιαν αύτοΰ σφρα
γίδα καίύπεγραψεν έφ’έκάστου 
τό όνομα τοΰ προσώπου, ούτι
νος περιείχε τά κόκκαλα. Ειτα 
μετέφερεν αύτά εΐς τόν οικο
γενειακόν τάφον.

“Οσον καί άν έχη τις υγιές 
τό πνεΰμα καί απρόσβλητα τά 
νεύρα, δέν δύναται άτιμωρητεί 
νά ίκτεθή είς τοσοΰτον ίσχυ- 
ράςκαί ολίγον παρηγόρους συγ
κινήσεις· ό Κώστας ερχόμενος 
είς Χϊον, δέν ύφίστατο. τήν ε
πιρροήν ούδεμιάς προλήψεως, 
άλλ’ ή δεσπόζουσα έν αύτφ 
έπιθυμία τοΰ ν’ άποδώση είς 
τούς Τούρκους μίαν ημέραν τά 
κακά, άτινα ^προξένησαν είς 
τούς ίδικούς του, συνετάραττε 
τήν συνείδησίν του, τοΰθ’όπερ 
έξεδηλοΰτο έν τή άκρ<>: αύτοΰ
συνοφρυώσει. _ '(? '

Ή παρουσία τών κομψών 
καί χαριεσσών δεσποινίδων Μελά ήρκει ν’ άποδιώξη τοιαύ- 
τας άποτροπαίους σκέψεις, άλλ’ όπρόξενος προκαταλαμβάνων 
τόν Κώστα, έσπευσε νά όδηγήση αύτόν πάρα τήν θάλασσαν 
ύπό τό πρόσχημα νά διασκεδάση τήν μελαγχολίαν του.
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φους πληροφορίας, προ εξ μηνών μόνον κατοικείτε τούς Πα
ριβίους. ,

, — Εινε πλάνη, ήν θά επανορθώσω.
— Ποϊον τό επάγγελμά σας ;
— Κάτοχος αρκετής περιουσίας, αποτελώ μέρος της με

γάλης οικογένειας τών άέργων.
— Έν τούτοις υπήρξατε συμβολαιογράφος.
Ό ψευδής Πιρθουις άνεσκίρτησε, κυριεύσας όμως αμέσως 

εαυτόν, όπερ δέν διέφυγε τό ομμα τοΰ άνακριτοΰ:
. ■—’Όχι κύριε, σάςειπον....

—- Δέν ώδοιπορήσατε την 5 Σεπτεμβρίουτοΰ 1844,μετά 
δύο συντρόφων... .μεταβαίνοντες έκ Λυών είς.Τουλών ;

Ό Βερνέύ ηρχισε νά ταράττηται.
— Όχι, κύριε, δέν γνωρίζω τί θέλετε νά εϊπητε- ήλθον 

ενταύθα διά νά λάβω μίαν κληρονομιάν, είμαι δέ τίμιος άν
θρωπος καί τά έγγραφά μου εινε όλα έν τάξει.

Ό ανακριτής χωρίς νά κινηθή ποσώς έπανέλαβε:
•—Τά γεγονότα ταΰτα είσίν ήδη παλαιά- άλλ’ ιδού τί δύ· 

ναται νά ζωογωνήση την μνήμην σας.
Ό δικαστής έσήμανε τόν κώδωνα καί ή θύρα ήνεψγη, 

όπόθεν έπεφάνη ό: χωροφύλαξ Lancochet.
Βλέπων αύτόν ό Βερνέύ, κατέστη πελιδνότατος· οί οφθαλ

μοί του ύπερβολικώς ήνεφγησαν, καί σταγόνες τινες ψυχρού 
ίδρώτος κατέβρεξαν τούς κροτάφους αύτοΰ.

— Γνωρίζετε τόν χωροφύλακα τούτον ;
— Όχι, έψέλλισεν.
:— Καί σείς,χωροφύλαξ, γνωρίζετε τόν άνθρωπον τούτον; 

Ναι, κύριε δικαστά... είνε ό συμβολαιογράφος Βερ- 
νέύ. οστις είχε καταδικασθή δι ’ απάτην εΐς εικοσαετή δεσμά.

— Εινε άτιμον ψευδός, η μάλλον είμαι θύμα πλάνης... 
δέν δύνασθε άλλως τε, κύριε άνακριτά, έπί μόνης της μαρ
τυρίας τοΰ ανθρώπου τούτου...

— Έχετε δίκαιον, έπανέλαβεν ό διοικητής, απαιτούνται 
τούλάχιστον δύο.

Έσήμανε τότε τόν κώδωνα δίς, καί δι’άλλης θύρας ει- 
σηλθεν ό έμπορος κύριος Janicet.

— ’Εμπρός, είπεν ό Κώστας.
— Αί, καλά! κύριε Μελά, γέγονε' συνεβαυλεύθην τάς 

σκιάς τών προγόνων, ώς ό πατήρ μου ηθέλησε" μοί ίνέπνευ- 
σαν το κατά τοΰ Τούρκου μίσος, πλην αισθάνομαι εξ ίσου 
σταθερός τόν έρωτά μου.

— Προσέχετε!.... άπεκρίθη ό κ. Μελάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Ό λιμήν της Χίου κατέχεται, ώς πάντες οί λιμένες τοΰ 
’Αρχιπελάγους, υπό διαφόρων παντοπωλείων, χανίων καί 
καφενείων, έν οίς οί ναύται έκ περιτροπής ευρίσκουσι νά δα- 
πανώσι τόν μισθόν των ούτως, ό αήρ ον αναπνεουσιν επι τής 
προκυμαίας, αποπνέει τήν άποφοράν τού καπνού καί τής ρα- 
κής· Ένφ οί πελάται, άλλοι μεν κεκλιμένοι έν τφ έσωτερικφ 
τών παντοπωλείων, άλλοι δε καθ’όμάδας έξω έπί σκαμνιών 
καθήμενοι, πιπιλίζόυσι τών τριπηχυαίων καπνοσυρίγγων αυ
τών τό ήλεκτρον, ή ροφώσι ναργελέ, ώς τό ρωγοβύζιον τά 
παιδία, άοιδοί, παΐκται έπταχόρδων λυρών, έρωτικών βαρ- 
βίτων καί παραδόξων μουσικών οργάνων, άναμιμνησκόντων 
τόν μεσαίωνα, καί άτινα δέν βλέπει τις πλέον σήμερον ή εν
ταύθα καί επί7 παλαιών φλαμανδικών ταπήτων, έρχονται 
έπαιτοΰντες φιλοδώρημά τι.

— Είσέλθώμεν έδώ, προέτεινεν ό κ· Μελάς.
Ίσταντο πρό καφενείου έκ τών μάλλον συχναζομένων. 

Τοποθετηθέντις λοιπόν έπί σκαμνιών έκτων ^σκορπισμένων 
εις,τήν-θέσιν εκείνην, ίκρότησαν τάς χιϊρας. Διά τοΰ τρο'που 
τούτου έν ’Ανατολή καλείται ό καφεπώλης. Ό δυστυχής 
δύναται δικαίως νά είπη ότι τριάκοντα τοΐς εκατόν προσ-

Την φοράν ταύτην, ό Βερνέύ επεσεν έξηντλημένος έπί 
έδρας τινός.

— Κύριε Janicet, ηρώτησε τούτον ό ανακριτής, γνωρί- 
τόν άνθρωπον αύτόν ;

— Μάλιστα, κύριε. Είναι ό συμβολαιογράφος Βερνέύ, 
ούτινος ή δόλια χρεωκοπία έπέφερε τήν καταστροφήν μου.

—Πολύ καλά κύριε... Βερνέύ,έν όνόματι τής ανατεθειμένης.. 
έμοί εξουσίας, καί έν όνόματι τού νόμου, σάς συλλαμβάνω.

Ό Βερνέύ νεκρός μάλλον ή ζών, ώδηγήθη εΐς τάς φύλα
κας, ένθα κατεγράφη είς τό πρωτόκολλου τοΰ δεσμωτηρίου.

Τήν επιούσαν όμως ότε είσήλθον εν τφ κελλίφ τού τρισεν- 
σαρκωμένου τούτου αιχμαλώτου δι’ υπηρεσίαν, εύρον παρ’ 
ελπίδα αύτόν άπηγχονισμένον. ’

εύρον παρ

ΗΧΩ

είς Ιν λεπτόν

Η ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

Γνωρίζετε ποια είναι ί) ταχύτης τοΰ ανέμου 
της ώρας;

’Ιδού πίναξ πρόχειρος, χρησιμότατος εΐς τούς καταγινσ—· 
μένους εΐς έπιστημονικά ζητήματα, καί ιδίως εΐς τάς έφευρό— 
σεις τοΰ αεροστάτου καί αεικίνητου.

Όταν πνέη γλυκεία αύρα, 90 μέτρα
» » ελαφρά » 210 »
» ελαφρός άνεμος 360 »
» 9 ασθενής » 480 »
» » μέτριος » 600 »
» » ισχυρός » 900 »
» » σκληρός » 1080 »
» » τρικυμιώδης » 1200 »
» » θυελλώδης » 1500 8
» » ισγυρ. θυελ. » 1740 »
» » σκληρ. θυελ. » 2110 »

χΐ έν χαιρφ λαίλαπος ό άνεμος
εχει ταχύτητα 2400 »

καλείται νά δόση φωτιά, η ποτήριον καθαρού ύδατος, ανθ ών 
ούδεμίαν αμοιβήν λαμβάνει, η :

— Τό νερό σου δέν είναι κρύο, καφετζή!
Οί εύγενέστεροι απερχόμενοι λέγουσιν, εύχαριστώ" αλλ ου- 

δείς σκέπτεται νά θέση την χεϊρα είς τό βαλάντιον. Ένα 
ποτήρι νερό δέν πληρόνεται.

Την φοράν ταύτην εκτάκτως ό καφεπώλης παρουσιάσθη 
είς πρώτην πρόσκλησιν, καί ό Κώστας έξεπλάγη βλέπων αύ
τόν άνταλλάσσοντα νεύματα μετά τού κ. Μελά.

— Θέλετε ρακί: ήρώτησεν ό τελευταίος.
— *Ας  φέρη.
— Τότε δύο ρακιά, καί... εκείνο ποΰ ξέρεις....
— Τί ειναε; είπεν ό Κώστας.
— "Ω, τίποτε.... μία παραγγελία, ην1 τφ άνέθηκα την 

άλλην έσπέραν.

1 Ευλογημένος ό Κύριος. 2 Διοικητής.

Μετά τινα λεπτά, ό καφεπώλης έκόμισεν έπί δίσκου χάλ
κινου μετά γλυπτών διακοσμήσεων δύο μεγάλα ποτήρια πληρη 
ύδατος, καί δύο μικρότερα μετά ρακής. Τό ύδωρ έχρωματί- 
σθη ώς όπάλιον άναμιχθέν μετά τοΰ έκ μαράθρου εύωδιά- 
ζοντος ρευστού, μετ’εΐδικότητος χυθέντος σταγόνα προς στα
γόνα, 0 δέ Κώστας έπιεν ώς εραστής τοΰ εθνικού τούτου 
ποτού, μικρόν κατά μικρόν καπνίζων τά σιγαρέτα του καί 
άκροώμενος τά έρρινα καί οξέα άσματα τών μουσικών.

Ό κ. Μελάς έφαίνετο ανήσυχος, καί έστρέφετο άκατα- 
παύστως, ώς έάν περιέμενε τινα. Τέλος το πρόσωπον αύτοΰ 
έφαιδρύνθη εΐς την θέαν μαύρου τινός διευθυνομένου ταχέως, 
πρός τό καφενεϊον. .

Ή δψις αύτοΰ έν τούτοις ούδέν είχε το συμπαθητικόν. 
Κρίνων τις αύτόν έκ τοΰ μελανός δέρματος και τού βαλανοει- 
δοΰς προσώπου του, εβλεπεν άνδράγηράσαντα μέν,. ρωμαλέο* ;

ΑΙ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ

Μέχρι τοΰδε έγνωρίζομεν διασήμους ταυρομάχους (tore
ros) αρχαίους τε καί νεωτέρους,δχι όμως καί γυναίκας ταυ
ρομάχους (toreras),έξ ών ούδεμία τοιαύτη μέχρι τών ήμερόν 
μας ειχεν άναφανή. Έν τούτοις καί τό κενόν τούτο εσχάτως 
έπληρώθη, χάρις τή πολλή νεωτέρα τόλμη, ήτις άπό τινων 
έτών έπικρατεϊ παρά ταϊς ήμετέραις συντρόφοις, αΐτινες δέν 
ενοοΰσι νά μή λάβωσι μέρος καί μοιράσωσι τούς έν ταϊς αί- 
μοχαρέσι κονίστραις τών θεάτρων θριάμβους μετά τού έτέ
ρου αυτών ήμίσιος.

Κόρη ήλικίας μέχρις είκοσιν έτών καί σπάνιας ώραιότητος 
έφόνευσε δύο ταύρους πρό 15 ημερών έν Όπόρτφ, ενώπιον 
φρενητιώντος πλήθους έκ περιέργων θεατών άποτελουμένου. 

• Μετά τόν αιματηρόν δέ αγώνα, ον μετά μοναδικού καί 
ανέλπιστου θάρρους καί ψυχραιμίας διεξήγαγεν ή κόρη αύτη, 
Οί θεαταί ήκολούθησαν τήν ήρωίδα μέχρι τής κατοικίας αυ
τής, όπου έπί ώρας πολλάς καί μέχρι βαθείας νυκτός ήνάγ- 
καζον ταύτην νά έμφανίζηται έν τφ έξώστη καί άποκρίνηται 
είς τάς ενθουσιώδεις αυτών επευφημίας.

ΓΑΜΟΙ ΑΡΓΥΡΟΙ, ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΙ

Γνωρίζετε όποια είναι ή αναλογία καθ’ ήν οί σύζυγοι, ή 
μάλλον τά ανδρόγυνα κατορθοΰσι νά έορτάσωσι τήν είκοσι- 
πενταετηρίδά, πεντηκονταετηοίδχ καί έξηκονταετηρίδα αυ
τών ; δηλαδή πόσοι έπί τοϊς εκατόν ζώσι, πριν ή ό χάρων 
ή τό δεαζύγιον τούς χωρίση,καίέορτάζουσι μετά 25, 50 καί 
60 έτη τούς αργυρούς, χρυσούς καί αδαμάντινους αύτών 
γάμους !

’Ιδού :
Κατά τά έξαχθέντα αποτελέσματα έπί τοΰ εδάφους τής 

θνησιμότητος, ύπελογίσθη ότι δέκα έπί τοΐς έκατόν κατορ- 
θούσι νά έορτάσωσι τήν είκοσιπενταετηρίδα αύτών, ήτοι τούς 
αργυρούς αύτών γάμους, έν ανδρόγυνου έπί χιλίων κατορθοί 
νά έορτάση τήν πεντηκονταετηρίδα του, ήτοι τούς χρυσούς 
αύτοΰ γάμους, καί καθ’ όσον άφορ$ εΐς τούς εύτυχοΰντας νά 
έορτάσωσι τήν ίξηκοστήν επέτειον τής συζεύξεώς των, ήτοι 

όμως. Οί έξέχοντες μΰς τών δύο αύτού μακροτάτων βρα
χιόνων, προσηρμοσμένων ώς τών τετράχειρων, έδείκνυον 
τοΰτο. Χείλη λημώδη, ώμοι ογκώδεις, φέροντες έπ’ αύτών 
χονδρόπανον, χρώματος άλλοτε άλουργοϋ καί ίσχναί κνήμαι 
περιβαλλόμεναι ύπό είδους τινός άναξυρίδων, συνεπλήρουν 
τά διακριτικά σημεία τής φυλής τοΰ Χάμ.

—■ Αί, παληοκόρακα, τώ είπεν ό Μελάς· τί θά μάς ψά- 
λης σήμερον ; .

•— “Εχω τόν λάρυγγα χαλασμένου άπό τήν .σκόνεν, α
φέντη.

■— Καλά- ρούφηξε τό ποτήρι μου,καί τραγούδησε.
— Όχι! δέν έχω φωνή. Μοΰ φαίνεται πώς έχω κάτι τι 

στο λαιμό, σάν τό κανναβένιο σχοινί που ε’κρέμασα τόν Δε- 
• σπότη Πλάτωνα, θχ σάς ’πω γι’ αύτόνε....

— Τί λέγει λοιπόν; έφώνησεν ό Κώστας.
— Παϋσον, γελοίε- όμιλεϊς ενώπιον τού κ. Θεοχάρη· ό 

πάππος του ήτο εΐς έκ τών ομήρων.
— θεοχάρης; τόν θυμούμαι’ είναι έκεϊνος πού κρεμάσθη 

ύστερος. Έάν ό αφέντης θέλει νά μοΰ δώση κάτι τι, θά τοΰ 
’πώ πώς άπέθανεν 0 πατέρας τοΰ πατέρα του. Έγώ τόν 
κρέμασα.

— Άπέλθωμεν, άνεστέναξεν ό υποκριτής πρόξενος, καί 
εδωκε τό σημεϊον τής άναχωρήσεως.

—. Σέ παρακαλώ, είπεν ό Κώστας, περίμενε, θέλω νά 
μάθω τι. Ομίλει κατεργάρη, προσέθεσεν.

Καί έπεεδή ό μαύρος έφαίνετο διστάζων, τφ έρριψε χαμαί 
όλίγας δεκάρας πρός ύποστήρεξιν τής διαταγής του.

— Σουμπάμ άλλάχ.1 Κατά τήν άνοιξιν του 1822, ή

τούς άδαμαντίνους γάμους των, ό μέσος όρος ύπελογίσθη είς 
ένα έπί τοϊς μυρίοις.

ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ

Ο αύτοκράτωρ τής Αύστρίας Φραγκίσκος ’Ιωσήφ έλαβεν 
εσχάτως τήν ακόλουθον αναφοράν, άπευθυνθεΐσαν αύτφ ύπό 
μεγάλου άριθμοΰ γυναικών κατοικουσών τήν Γαλικίαν.

• Έν ταϊς παρούσαις περιστάσεσι, καθ’άς πας άνήρ, νέος ή γέ
ρων εξαναγκάζεται εΐς στρατιωτικήν υπηρεσίαν, φρονοΰρεν οτι, αί 
γυναίκες ποκλάκις ρωμιαλεώτεραι των έκτεθηλυμόνων άνδρων, δέν 
πρεπει να έξαιρώνται τής ύποχρεώσεώς ταύτης.Άφοΰ δέ τά έν χρή- 
σει σήμερον όπλα είναι ελαφρά καί ευμεταχείριστα, καθικετεύουν 
κατ’ ακολουθίαν τήν ’Γριετέραν Μεγαλειότητα εύαρεστουμένην να 
διατάξη τήν διοργάνωσιν σώματος έξ αμαζόνων εθελοντών άποτε
λουμένου».

Ο αύτοκράτωρ δέν άπήντησεν είσέτι.

Η ΓΛΑΡΕΝΤΣΑ

Γνωρίζετε τήν καταγωγήν τοΰ τίτλου τοΰ ΔονκΔς tijc 
K-la^tvtiaf, (Due de Clarence), όντινα φέρει ό πρωτότοκος 
υιός τού πρίγκιπος τής Ούαλλίας;

Είναι άρκούντως περίεργος καί έλαβεν άρχήν εκ τής Ελ
λάδος.

Ο τίτλος ούτος, ώς πολλοί άλλοι κατά τόν μεσαίωνα δο- 
θέντες, έχουσι γαλλικήν τήν καταγωγήν των. Ότε οί ίππό- 
Tat Γάλλοι έξεστράτευσαν δια τήν τετάρτην σταυροφορίαν, 
κωλυθέντες καθ’όδόν έσταμάτησαν έν Έλλάδι, καί διενεμή- 
θησαν ταύτην ώς καλοί οικοκυραϊοι. Οίκοδομήσαντες δέ επί 
τής δυτικής ακτής τής Πελοπόννησου φρούριόν τι, έκάλεσαν 
τούτο Γλαρέντζα «Clarence», ήτοι Κλαρεντία. Τό ονομα 
αύτό μετεδόθη βαθμηδόν εις τήν πόλιν καί εΐς τόν λιμένα, 
έφ ου τό φρούριον τοΰτο έδέσποζε. Τήν σήμερον καλείται, 
έτι «Γλαρέντζα».

μουν δεκαοκτώ έτών, καί ό δήμιος τοΰ Μουσελίμ. 2 Οί Έλ
ληνες μάς έπολιορκοΰσαν είς τό φρουρών, όπου ήσαν εβδο
μήντα τεσσαρίς σκλάβοι, πού έπιάσαμεν εΐς τήν άρχήν τής 
έπαναστάσεως. ’Εμείς είχαμε σκοπόν νά τούς σφάξωμεν Ο
λους, παρά ενα, πού λέγανε Μανώλη Άγγερέτο, καί ό όποιος 
έπιστολίσθη, ό διοικητής όμως τοΰ χάρισε τή ζωή του, γιά 
τό σκοπό του.

«Όταν 0 καπετάν-πασσας ήλθεν άπό τήν πόλι μέ στό
λον, ήτανε διαφορετικά τά πράγματα- ούτε Μπουρνιας έ- 
ζουσι πλέον, ούτε Λογοθέτης, ήμεϊς εϊμεθα κύριοι. Γρήγορα, 
γρήγορα, κρεμασταριαίς! . . . έστησαν είς οκτώ γραμμαΐς. 
Αχ! τότε ητανε καλαΐς δουλειαίς. Έγώ, έπερνα μπαχτσί· 

σια γιά νά ολιγοστεύω τά μαρτύρια τών ανθρώπων- άλλ’έ- 
κεϊνοι πού είχανε τή δύναμι νά δώσουν χάρι, πολλαϊς φοραϊς 
τήν έπωλοΰσαν καί κάμμιά φορά δέν τήν δίνανε. Όλος ό 
κόσμος ήτανε ανακατωμένος, οί δύο άρχοντες ό Μικέ .Βλα
στός καί ό,Χατζή Παρασκευάς, καταφύγανε εΐς τούς προ
ξένους καί άγοράσανε τή ζωή τωνε μέ εκατό χιλιάδες γρόσα.

— Ο πάππος μου μποροΰσε νά λυτρωθή μέ τόσα νρ'Τ)—
ματα ‘

— Ω! άπ’αύτόν δέν έζητήσανε χρήματα- έάν ήθελεν, 
μπορούσε να σώση τήν ζωήν του μέ ολίγα πράμματα, άν 
ακούε τό δραγουμάνο του Πασσά.....

— Διατί μουρμουρίζεις καί γελΧς; παληάνθρωπε;
Συλλογίζομαι τί αλλόκοτα πράγματα ζητούσε ό δρα- 

γουμάνος. Αί! Αί! ήθελε νά χώρίση τόν θεοχάρην άπό τήν 
γυναϊκά^του καί νά τόν πανδρεύση μέ άλλην γυναίκα.

Είσαι μεθυσμένος; ή έκεϊνος ό τοΰρκος ήτανε τρελλόςς
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΟΓΣΟΪ

Εις μέθυσος, γνωστότατος τοϊς οίνοπώλαις τών ’Αθηνών, 
«μονολογεί εσπέραν τινα ενώ έκάθητο Ιξωθι τοΰ οινοπωλείου 
Π.·, παρά τή νέα άγορόί, καί έλεγεν, ένφ έκάπνιζε:

«Καπνός!., όλα εινεκαπνός ! Πίνεις, τρώγεις, κοιμάσαι, 
δουλεύεις, κερδίζεις παράδες, είσαι πτωχός,είσαι πλούσιος... 
μπά! όλα είνε καπνός!., όλα φεύγουν,όλα μάταια είναι,...» 
Καί έγέλα μ.ετ’ εύχαριστησεως.

Ειτα δε',μετά μικράν κλίσιν της κεφαλής καί σκε'ψιν, έξη- 
χολούθησεν :

«Μά ... τί δέν εινε λοιπόν καπνός, άφοϋ ό,τι καί άν κά
νης είνε καπνός :... "Α ! τό ηυρα. Νά... νά κάνης καπνό... 
ναί αυτό... νά κάνης καπνό, δέν εινε καπνός...»

Καί έρόφιζε μία.
— Τί λες ρέ; τοΰ λέγει αίφνης είς λοΰστρος παρακαθη- 

μενος, τώρα ποΰ ρουφάς καπνό, δέν κάνεις καπνό ; αύτό 
ίσα ίσα είνε καπνός, ποΰ κάνεις, καί όχι νά βγάζης χρήματα 
είνε καπνός....'

•— “Ας τό.... ρέ, ποΰ ξέρεις σύ τΐ λες... ναί,... όλα εινε 
καπνός. ... Τώρα ποΰ ’βγήκες καί σύ άπό τό αύγό, θά μάς 
πης σύ, τί είνε καπνός. -—'Ελα δώ, κορόϊδο... νά μ.άθης 
την αλήθεια... έλα'δώ ρέ...

— Νά, για δες εκείνο τό σύννεφο, τί είναι ;
— Τί είναι; νά καπνός.
— Ά ! καπνός,... ποιος τό έκανε;
— Ποιος τό έκανε; νά ό Θεός
—~ Α ! ό Θεός. ... Αί. ·. νά καί έγώ κάνω σύννεφο μέ τό 

τσιγάρο μου. Νά γιάκύταξε..., τό καπνό τοΰ τσιγάρου μου.
•— Αί! καί μέ τοϋτο,είσαι καί σύ Θεός; ρέ μπεκρούλιακα;
— Όχι, βρέ, πώς είμαι Θεός, μά θέλω νά ’πφ, πώς ό,τι 

καί νά κάνης γίνεται καπνός, νά, φεύγη, καί πώς όποιος 
κάνει καπνό δέν κάνει καπνό,κάνει κάτι τι άλλο... νά ό θεός 
δέν έκανε τόν κόσμο, νά έτσι, μέ καπνό, μέ τό τίποτε θέλω 
νά πώ... μέ τό φύσημα ;...

— Βρέ, τό μεθύστακα, καλά λέει, μωρέ γνώσι ποΰ τήν
έχει! καλά λένε,, πώς μόνον άπό τούς τρελλούς καί άπό τούς 
μεθυσμένους μαθαίνεις σωστά πράγματα.......

Γιά νά σ’ ερωτήσω ενα άλλο πράγμα. Δέν μοΰ λές, κυρ 
φιλόσοφε, άς έχηςρουφίξει καί μία παραπάνω, ... είπες όταν 
κάνεις καπνό, δέν κάνεις καπνό, κάνεις κάτι τι άλλο, τό 
παραδέχομαι, δέν μοΰ κάνιιςσέ παρακαλώ μέ τόν καπνό σου 
μιάφορεσιά ροΰχα;...

— Νά, μασκαρά...
Καί τοΰ έτίναςε ό μέθυσος τό ποτήρι μέ τό κρασί καί τον 

έλουσε, ενφ αμφότεροι έφυγον άντιθέτως ύβριζόμενοι.
Φύσις

A IN 1 ΓΜΑΤΑ

Λ-ύβος τοΰ ft 1 ϊτρατοωτικοΰ «ρο^λήμ,χτος.
ΧΙΛΙΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ

“ Διότι τοποθετών 31' άνδρας έν έκάστη πλευρά τοΰ τετρα
γώνου, θέλει έχει 312 = 961, ήτοι περισσεύουσιν ακριβώς 
39 ανδρες. Προσθέτων δ.έ άπό έναν άνδρα έν έκάστη γραμμή 
ήτοι 322 = 1024, άρα είχε νά τοποθέτηση 1000 άνδρας.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΒΙΟΓ ΠΑΡΑΒΚΕΪΑ ΛΕΟΒΗ

Τήν λυσιν τοΰ ανωτέρω προβλήματος άπέστειλαν οί εξής :
1. Ό κ. Π. Φατσέας έκ Ναυπλίου.
2. Τό ύποκατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.
3. Καί δ κ. Ν. Λεοντιάδης έξ Αθηνών.
”Αρα δ πρώτος λυτήρ του άποσταλεντος ήμΐν, ύπό τον εκ Πα- 

τρών Πίθου, Στρατιωτικού προβλήματος μετά τοΰ έκ δρ. 6 δώρου, 
είναι δ κ. Π. Φατσεας, πρός ον αποστελλομεν αϋριον τδ δώρον.

• Σημ. «Φύσεως». Δραττόμενοι τής ευκαιρίας προσφέρομεν 
τάς ευχαριστήσεις μας τφ κ. Πίθφ, έπί τή παροχή τοΰ ανω
τέρω πρωτοτύπου προβλήματος.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,.
Ν. Ρ. Βόλον. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις άποστέλλεται σύν 

παρόντι φύλλφ. Δώρα προσεχώς. —Α. Μ. Μεσολόγγιον. Σάς ένεγρά
ψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν φύλλων, εύχαριστοΰμεν.— I. Α. Δ. 
Ζάκυνθον. Έλάβομεν δελτάριόν σας καί ήπορήσαμεν. Ταχυδρομικώς 
άπηντήσαμεν χθες. Εξετάσετε αυτόθι ταχυδρομειον καί γράψατε. 
Πιθανώς κυτίον έστάλη άλλοθι. — Γ. Κ. Λεβαδείαν. Διαφορά συν
δρομής σας έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν.—Ο. Ρ. Σμύρνην. ’Επιστο
λήν σας.έλάβομεν ταχυδρομικώς, άπηντήσαμεν.’Αγγελίας καί σειράς 
αποστελλομεν. Ίστορίαι τής Ελλάδος έκδίδονται δύω, Λάμπρου 
καί Παπαρρηγοπούλου, ποιαν θέλετε;—θ. Π. Πάτρας. Όντως 
περιοδικόν μας προοδεύει καί τοϋτο μάς ένθαρρύνει και κολακεύει. 
Εύχαριστοΰμεν διά συγχαριτήριά σας. Κατάλογον μουσικών τεμα
χίων αποστελλομεν ταχυδρομικώς.—Γ.Ζ.Ν. Ψαρρά. Συνδρομητάς, 
Χ.Λ., Γ.Π , Ν.Κ., Α.Κ., ένεγράψαμεν καί εύχαριστοΰμεν πολύ. 
Σειράς άπεστείλαμεν προχθές. Άναμένομεν συνδρομάς διά ν’ άπο- 
στείλωμεν αποδείξεις καί δώσωμεν αριθμούς λαχείων.—Μ. Β. 
Πειραιά. Συνδρομή σας έλήφθη,εύχαριστοΰμεν.— Κ. Σ- Λ. Άμα- 
λιάδα. Συγγνώμην διά βραδύτητα άπαντήσεως ενεκα πολλών ασχο
λιών καί πληθώρας έπιστολών, εις άς άπαντώμεν. ’Επιταγή έλή
φθη, κύριον Β. Π. ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν φύλλα. ’Απο
δείξεις καί ζητούμενου 9ον φύλλον αποστελλομεν σύν παρόντι φύλ
λφ. Εύχαριστοΰμεν πολύ__ Γ. Δ. Τ. Νέαν ’Επίδαυρον Άργολίδος.
Ώς έν τώ ήμετέρω δελταρίφ, τοΰ λοιπού θέλετε λαμβάνει αύτόθι 
τήν «Φύσιν», —Γ. I. Ρ. Ζαβέρδαν. Δέν έλάβομεν είσετι ύποσχεθέ» 
πόνημα.—Σ- Μ. Κέρκυραν. Ή «Φύσις» δημοσιεύει πάντοτε νεαπρω
τότυπα καί χρήσιμα έργα, είτε έπιστημονικά, είτε φιλολογικά, εϊτε 
καί ιστορικά,κατά τό έν τώ πρώτφ φύλλω δημοσιευθέν πρόγραμμα. 
— Σιδηροδρομικοί συνδρομητή. Στατικός ηλεκτρισμός δέν παράγε
ται έν τηλεγραφικώ σταθμώ. Άφοΰ δέ αναφέρετε στοιχεία Καλώ, 
άποροΰμεν διά τοιαύτην ερώτησίν σας. "Αν εννοήτε, ώς ύποθετομεν, 
οποία έντασις στοιχείων Καλώ απαιτείται διά παραγωγήν ηλε
κτρικής δυνάμεως, ικανής νά φέρη κλονισμόν είς ένόργανον σώμα, 
άπαντώμεν: Ιον απαιτείται έντασις 300—500 volts κατά τήν φυ
σικήν αντοχήν τοΰ νευρικόν συστήματος τοΰ ατόμου καί τό ση
μείου τής επαφής. Τήν έντασιν ταύτην δύνανται νά παρέξωσιν εως 
20 στοιχεία Καλώ, άμεμπτα. 2ον Τά επιστόμια θά τοποθετήσητε 
έν έκείνη τή οπή τοΰ ρυθρτστοΰ, ήτις μετάγει τό ρεΰμα έκ τούτου 
πρός τό ήλεκτρισθησόμενον άντικείμενον, οπερ δέον τότε νά εφάπτε
ται τοΰ έπιστρέτοντος σύρματος πρός τήν στήλην. "Αν δέ επιθυ
μητέ νά μεταχειρισθήτε στατικόν καί ούχί δυναμικόν ηλεκτρισμόν, 
τότε δέον νά έχητε λουγδουνικήν λάγηνον,ε’ίτε ηλεκτρικήν μηχανήν, 
είτε συμπυκνωτήρας. — κ. Λ- και κ. Μ. Πειραιά. Συνδρομαι σας 
έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν.

ΕΙΙΟΠΟΙΗΪΙΪ
Είς τό ήμέτερον γραφεϊον πωλοϋν εαι διάφορα φυλλάδια 

μουσικής διά κλειδοκύμβαλου τών καλλίτερων Ευρωπαίων 
μουσικοδιδάσκαλων, άντί δραχ. 1 μόνον έκαστον φυλλάδιον, 
περιέχον άνά 'έν τεμάχιον μουσικής, ήτοι’ Valse brillatite, 
Somnambule fantaisie, Le Torrent, Guillaume Tell, 
Indiana κλπ.

Οί έν ταϊς έπαρχίαις δύνανται νά στέλλωσι δρ. 1,40 καί 
θά λάβωσι οίονδήποτε φυλλάδιον.

Ή ΦΥΣΙΣ λαμβάνει τήν τιμήν νά ειδοποίηση τούς έν τφ 
Έξωτερικφ αξιότιμους αύτής Συνδρομητάς, ότι χάριν ευκο
λίας δύνανται νά πέμπωσιν αυτή τάς συνδρομάς είς ελληνικά 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αύ- 
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί· Παρισίων, 
μάρκας, καί γραμματόσημα ελληνικά, γαλλικά, αυστριακά, 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Δι’ /roc yp. 10 
» » Δι’ίζ/iijrac yp· 6

Οί προπληρόνοντες ετησίαν συνδρομήν δικαιούνται εις τα 
ύπό τής «Φύσεως» παρεχόμενα δώρα καί τάς ετήσιας κλη
ρώσεις τών λαχείων.
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