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ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•I «ιερίηλοε τής Γής (μ«»4 ιΐχόνων). Ό πρώτος διερεοντ, - 

τής τού χόχλου τής Γής, χβΐ οί μ ί τ’ αύτόν. 
Δ I 8 e α π ο ι ν ί δ < ς Nelly Bly. χαί Ί 1 ι» 4 δι τ Β ί σ - 
λανδ. Νέον δρομολόγιον τοΰ πιρίπλου τής 

Γής, ύπό Άοτέρος. — Αί πύριναι άτμίδες, ύπό Φρίχ. — Ύπνωτί- 
χαί [χαγνητιομός, (συνέχεια χαί τέλος), μετά ιίχόνων, ύπό 

Φ. Π.—Ή Σωσάννα Ραμώ, ύπό Maurice de Fos (έπιρυλλίς). Me- 
τάφρασι; μετά είχόνων. — Έχώ. Τό μέγιστον τηλεβόλου. 

Συνταγή χασά τών μυιών, χωνώπων χαί σκνι
πών. Η δικαιοσύνη κατά τών ζώων. Άΐ τέρ
ψεις τών μοναρχών χασά τό 1890.— Ή μεχρΔ μήτηρ, 
(ιστορικόν διήγημα), ύπό Ροΰ.— Ευτράπελα. — Αίνίγματα.— Άν- 

ταποκρέσεις τής «Φύσεως».—Άγγιλίαι.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ*

Ό πρώτος διερευνητής του κύκλου τής Γής. καί οί μετ*  αύτύν_ 
Αί δεσποινίδες Nelly Bly καί ’Ελισάβετ Βίσλανδ. Νέον δρο
μολόγιου τού περίπλου τής Γής.

*Ο πρώτος πιρίπλους, όστις απέδειξε τό σφαιροειδές της 
γης, ανάγεται εις τόν έκκαιδέκατον αιώνα. Έξετέλεσε δ’αύ- 
τόν ό διάσημος Φερνάνδος Μαγελάν (Magellan) μετά τόλ
μης χαί Ικανότητάς άξιων θαυμασμοί). Καίτοι δέ Πορτογάλ- 
Ιος, έν Ισπανική υπηρεσία,, συνήνωσε τάς ανακαλύψεις τών 
δύο αύτοΰ ένδοξων προδρόμων. Κολόμβου καί Γάμα, διευ- 
θύνων την εκδρομήν, δι’ ής τό πρώτον ίξετελέσθη ό περί- 
πλους τής γής.

Άναχωρήσας τή 20-Σεπτεμβρίου 1519, μετά πέντε πορ
τογαλλικών πλοιαρίων, ών τά δύο μόλις ειχον χωρητικό
τητα 120 τόννων, ό Μαγελάν ήκολούθησε τήν ανατολικήν 

ακτήν τής 
Νοτίου ’Α
μερικής, δι- 
ηρεύνησε 

καί διήλθε 
τό φερώνυ
μου αύτή 

στενόν, καί 
πρώτος εί- 
σέδυσεν έν 
τω Είρηνι· 
*φ Ώκέα- 
νφ.Φθάςείς 
τας Φιλιπ- 
πΐνας νή-

βους, με
τά μακρόν
πλοΰν, ό ναύαρχος συνέδεσε συμμαχίας πρός πολλούς έκ τών 
ιθαγενών βασιλέων. Δυστυχώς όμως ήθέλησε νά ε’πεκτείνη 
την κυριαρχίαν ένός έξ αύτών έπί τίνος πλησίον νήσου, καί 
ε’ν μάχη δοθείση τήν 27 ’Απριλίου 1522, ό Μαγιλάν εΰρε 
τόν θάνατον ύπό τάς προσβολής τών κατοίκων, στερηθείς 
οΰτω τής ευτυχίας νά τελειώση τό μέγα ταξείδιον, όπερ 
ίπεχείρησεν.

Είς έκ τών υποπλοιάρχων τοΰ άτυχοΰς θαλασσοπόρου, 
ό Σεβαστιανός Κάνο, μόλις κατώρθωσεν είτα νά έπιστρέψη 
ΐίς 'Ισπανίαν, διά τοϋ ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος·,

Φΐϋνιίκ^οζ MareJir

μετά τής Βικτωρίας, τοΰ μόνου σκάφους, όπερ έσώζετο έτι 
έκ τής ύπό τόν Μαγελάν μοίρας. Έκ τών διακοσίων δέ άν- 
δρών καί πλέον, οΐτινες έλαβον μέρος είς τήν θαλασσοπλοΐαν 
ταύτην, μόνον δέκα οκτώ, εν ο’ίς καί ό ίστορήσας τά τής 
ίκδρομής Πιγκαφέτας, έπανεΤ- 
δον τό πάτριον έδαφος, τή 6 
Σεπτεμβρίου 1522, άφοΰ έξε- 
τέλεσαν περίπλουν αληθώς ά- 
παραβλητόν,εντός τριετίας μεΐ· 
ον δεκατεσσάρων ημερών.

Ληγούσης τής εκατονταετη
ρίδας, πολλαί ναυτικαί έκδρο- 
μαί, συνεπλήρωσαν τόν περί
πλουν τής γής, έπί τών ιχνών 
τοΰ Μαγελάν. Ό "Αγγλος Δρά
κε, πρώτος ήκολούθησε τήν 
πορείαν τοϋ μεγάλου θαλασ
σοπόρου έν έτει 1577—1580. 
εδέησε δ’έπί δύο έτη καί δέκα 
μήνας νά διάσχιση τόν ωκεα
νόν, όπως περιπλεύση τήν γήν. Συμπατριώτης τις τοΰ Δρά
κε, ό Cavendish, έξετέλεσε τό 1586.—1588 τόν τρίτον πε
ρίπλουν· ή άπουσία του διήρκεσε δύο έτη καί δύο μήνας. 
Κατόπιν.© 'Ολλανδός Νοόρτ, τφ 1598 — 1601, περιήλθε 
τήν γήν, άλλ’ έν διαστήματι τριών σχεδόν έτών. '

Αί διάφοροι αύται θαλασσοδρομίαι κύριον σκοπόν είχον τό 
έμπόριον καί τό επίκαιρον τών πολεμικών ναυτικών σταθ
μών. Ώργανοϋντο δέ μάλλον πρός κατοχήν άπομιμακρυσμέ- 
νων κτήσεων, ή πρός έξερεύνησιν τών θαλασσών, τών ηπεί
ρων, τοΰ μεγέθους τών νήσων καί τής θέσεως, είς ήν άπαν- 
τώσι τά πολλαχοΰ εγκατεσπαρμένα αρχιπελάγη.

Κατά τόν ΙΗ' πρό πάντων αιώνα καί κατά τό πρώτον 
ήμισυ τοΰ 
τρέχοντος, 

πλεΐσται θα
λασσοπλοΐαν 

■ άπέβλεψαν 
εις . καθαρώς 
γεωγραφικάς 
καί . επιστη-' 
μονικάς με
λετάς, συνε- 
\ πλήρωσαν' 
πρόηγηθεί- 

σας ανακα
λύψεις καί έ· 
ξηρεύνησαν 

εν γένειτούς 
ωκεανού; καί 

τάς ύπ’αυτών περιβρεχομένας άκτάς.
Σήμερον δέ, αί ύφ' όλας τάς ίπόψεις πραγματοποιηθεϊ- 

σαι πρόοδοι, κατέστησαν ευκολον. τον περίπλουν τής γής, 
ένεκα τών άνετων μέσων τής μεταφοράς διά τε θαλάσσης καί 
διά ξηράς*  καί τοΰτο μετά ταχύτητας, ήτις, ώς εί; πάσας 
τάς νεωτέρας τής επιστήμης κατακτήσεις, ήθελε προξενήσει 
βαθεΐαν εκπληξιν καί άπειρον θαυμασμόν είς τού; Κολόμ
βου;, Μαγελάν, Δράκε, καί τούς άλλους μεγάλους άνδρας 
τών πα'ρελθουσών γενεών, αΐτινες ίν τούτοις προέβλεπον τήν 
πρόοδον τοΰ πολιτισμού.
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Πρό είκοσιν έτφν, ό 'Ιούλιος Βέρν, δια τής πεφωτισμένης 
παραστάσεως τών μελλουσών προόδων, ύπεδείκνυεν έν τοϊς 
έπί τούτιρ διακρινομένοις Ιργοις αύτου, ώς ή Περιήγησις της 

'Γηςεΐς όρδοήχοπα ήμέρας, διά τίνος δρομολογίου ήδύνχτό 
- τις τοσοΰτο ταχέως νά έχτελέση τό σπουδαιον τούτο ταξιί- 

διόν. "Εκτατέ, μία έβδομχς έκερδήθη πρακτικώς έπί άών έκ- 
τιμήσεων τοΰ ’Ιουλίου Βέρν. ’Ατρόμητος Άμιρικανίς, ή 
Miss Nelly Bly, περί ής άνεφέραμεν έν τινι προηγουμένφ 
φύλλφ τής «Φύσεως», αποτελούσα μέρος είς τήν σύνταξιν 
τής έφημερίδος «World» τής Νέας Ύόρκης, τό κατέδειξεν 

. άκαταμαχήτως. Τή 14 Νοεμβρίου 1889, ή νεάνες αύτη έπε- 
βιβάσθη διά Σούθαμπτον, όπου έφθχσε τή 22, διά Λονδί
νου, Καλαί καί τοΰ εκτάκτου συρμού Παρισίων-Τουρίνου’ 
ή δεσποινίς Bly ήτο τή 24 εΐς Βρενδήσιον, όπως έκπλεύση 
διά τοΰ άτμοπλοίου τών ’Ινδιών, τη 25 Νοεμβρίου. Ούτω 
τή 8 Δεκεμβρίου διεπεραιώθη εΐς "Αδεν, τή 18 είς Σιγγα- : 
πόρην καί τή 5 ’Ιανουάριου 1890 είς Γιοκοχάμαν. Έπέβη 
κατόπιν τοΰ άτμοπλοίου τοϋ Ειρηνικού, δΓ άγιον Φραγκί
σκον. Έκεϊ, όπως διέλθη τήν ’Αμερικήν μέχρι Νε’ας Ύόρ- 
κης, δέν ήδυνήθη νά ίπιτύχη τήν έκτακτον γραμμήν, καθ’ 
όσον ήτο κεκαλυμμένη ύτάχιόνων, ώς έκ τούτου δ’ έχασε 
μίαν ημέραν. Ούχήττον, τή 25 'Ιανουάριου, ή δεσποινίς 
Bly έπανήρχετο θριμμβιυτικώς εΐς Νέαν Ύόρχην, έκτελέ- 
σασα τόν γΰρον τής γής είς εβδομήκοντα δύο ημέρας καί έξ 
ώρας, τουτέστιν ολιγώτερον σχεδόν τρεϊς ήμέρας, άφ’ ότι 
ύπεσχέθη.

Τήν αύτήν ημέραν τής άναχωρήσεως τής δεσποινίδος Bly 
τήν 2 4 Νοεμβρίου, άλλη γενναία άμιρικανίς νεάνις, ή δε
σποινίς ’Ελισάβετ Βίσλανδ, άνήκουσα εις τήν σύνταξιν τοΰ 
έν Νέα Ύόρκη Cosmopolitan Magazine, άπήρχετο διά τοΰ 
συρμοΰ τού αγίου Φραγκίσκου, πρός τόν σκοπόν τού νά πε- 
ριέλθη τήν γην έν εβδομήκοντα δύο ήμέραις, ήτοι εΐς τρεϊς 
ήμέρας ολιγώτερον άπό τήν δεσποινίδα Bly.

Αύτη διηυθύνετο πρός δυσμάς άντί πρός άνατολας,· κατ’, 
άντίθετον λόγον τής άντιπάλου της. Γνωστόν ότι τοΰ περί 
τήν γήν κύκλου γιγνομένου κατά τήν διεύθυνσιν τής καθη- 

. μερινής πορείας τοϋ ήλιου, τό άκτινοβόλον άστρον διέρχεται 
τόν μεσημβρινόν μίαν φοράν ολιγώτερον ή έάν έμενέ τις εΐς 
τό ώρισμένον σημεϊον τής άναχωρήσεως, όπερ δηλοϊ οτι κερ- 
δαίνεται μία ήμερα, έν φ έπίσης άπόλλυται μία όταν βαίνη 
τις κατ’εναντίαν διεύθυνσιν, έναντι τοΰ ήλιου. Ή δεσποινίς 
Βίσλανδ λοιπόν ήκολούθησε τό αύτό δρομολόγιον, όπερ καί 
ή δεσποινίς Bly. καίτοι κατ’ άντίθετον φοράν. Τή 18 ’Ια
νουάριου αύτη άφίκετο είς Παρισίους, μέ τόν σκοπόν ν’ ά- 
πέλθη τήν ιδίαν ημέραν έκ Χάβρης εΐς Νέαν Ύόρχην, όπου 
ήθελεν έπιστρέψει τήν 25, άλλά τό γαλλικόν άτμόπλοιον 
ειχεν άποπλεύσεε τήν πρωίαν καί ή νέα Άμιρικανίς ήναγ
κάσθη νά ύπάγη είς Queenstown, έν ’Ιρλανδέ?. Έκεϊθεν 

' έλαβεν είσιτήριον έπ’ άτμοπλοίου, τό όποιον κατά κακήν 
τύχην δέν έπλεε ταχέως. Ούτως ή δεσποινίς Βίσλανδ μόλις 
έφθασεν είς Νέαν Ύόρχην τή ’29, τέσσαρας δηλαδή ήμέρας 
μετά τήν άντίπαλον αύτής.1

1 Αί δαπάνα: toi'jiitw ταξειδίου δέν ΰπερβαίνουσι τάς 10,000 
φράγκα επί πρώτης θίσεως.

Τά δύο ταΰτα ταξείδια, άληθεϊς περί τήν γήν πορεϊαι, 
είναι λίαν ενδιαφέροντα ύπό τήν έποψιν τής εν ταϊς συγκοι- 
νωνίαις σημερινής ταχύτητος. ’Εν τούτοις φαίνεται ότι πολ- 
λαί άκόμη ήμέραι δύνανται νά οίκονομηθώσιν, άλλά τό ά- 
πολύτως άδύνατον άμέσου συναντήσεως κατά τάς άφίξεες 
καί άναχωρήσεις τών τε άτμοπλοίων καί σιδηροδρόμων κα- 
θιστώσι χιμαιρικήν τόγε νΰν έχον τήν τοιαύτην ταχύτητα. 
Ύποθέσωμεν ότι άναχωρών τις έκ Λονδίνου τή 1 Ιανουά
ριου διά Μασσαλίαν σιδηροδρομικώς, έκ Μασσαλίας δέ τή 
έπιούση διά Γιοκοχάμαν, έπί σκάφους τών Θαλασσίων Δια- 
πορθμεύσεων, άφικνεϊται έντός τεσσαράκοντα ημερών είς ’Ια
πωνίαν. Τή 10 Φεβρουάριου θά ήτο είς Γιοκοχάμαν, τή δέ 
11 θ’ άπήρχετο εΐς άγιον Φραγκίσκον. Τό διάστημα τούτο 
όπερ ή συνήθης συγκοινωνία διανύει έντός δεκατεσσάρων ήμε- 

ρών, το νέου ταχύπλοον «Κίνα» έξετέλεσεν εσχάτως είς όλι- 
γώτερον τών δεκατριών. Ό επιβάτης ήδύνατο δθεν ν' άφι- 
χθή είς άγιον Φραγκίσκον τη 23 Φεβρουάριου. Έκεϊ, ήθελε 
λάβει θέσιν τη έπιούση έπί έκτάκτόυ αμαξοστοιχίας, ήτις 
ήθελε φέρει αύτόν είς Νέαν Ύόρχην τή 28, παραοεχομένου 
ότι ή ταχύτης αύτη θά ητο τοσαύτη, όση κατά τινα εσχά
τως πορείαν, καθ’ ήν αντί εξ ήμερων, έδαπάνησε τέσσαρας 
καί ήμίσειαν. Τή αύτη ήμερα ό ταξειδιώτης μας θά έπεβι- 
βάζετο δι’ ’Αγγλίαν έπί μεγάλου άτμοπλοίου, οιον τό 
«Πόλιςτών Παρισίων», έξ εκείνων άτινα διαπλέουν τόν ’Α
τλαντικόν είς ολιγώτερον κατά τε τών 'ές ήμερων.

Ούτω ήδύνατο νά έπανέλθη εΐς Λονδϊνον τη 6 Μαρτίου, 
μετ’ απουσίαν εξήκοντα πέντε ημερών, έξ ών δύναται ν’ ά- 
φαιρεθή έν ετι εικοσιτετράωρον, γιγνομένης τής πορείας κατ ’ 
αντίθετον διεύθυνσιν.

Ή έλάττωσις τοϋ πρός έκτέλεσιν τοϋ εύρέος τούτου δρο- 
μολογίου χρόνου καταδεικνύει ακριβέστατα τήν θεωρητικήν 
ταχύτητα τών περί τήν σφαίραν συγκοινωνιών. Συνδυαζομέ- 
νης όθεν καταλλήλως τής χρονολογίας τής άναχωρήσεως 
πρός τάς τής έκ διαφόρων σταθμών διαβάσεως, δέν φαίνε
ται άπίθανον τό κέρδος δύο ή τριών ημερών έπί τής πορείας 
τής δεσποινίδος Bly.

(ακολουθεί).

-Α.Τ rX’^’FIW^I -Α-ΤΚ£ΙΔΈ3Σ3
(Feux—Follets)

Αί πύρινοι άτμίδες !
Μερικοί θά έρωτήσωσιν ίσως, τί είναι αύταί αί πύριναι 

άτμίδες- άλλά καί όσοι τάς γνωρίζουσιν, ιδίως όσοι τάς ιι- 
δον, θ’ άνατριχιάσωσιν έπί τφ άκούσματι.

Οί δέ δεισιδαίμονες;
Ώ ! αύτοί, έστέ βέβαιοι, οσάκις τήν νύκτα τας ενθυμούν

ται, καλύπτονται άπό κεφαλής μέχρι ποδών διά διπλοϋ σκε
πάσματος, συστρέφονται καί συστέλλονται, ώ; δφεις εν καιρφ 
καταιγίδος.

Αί δέ μάμμαι μας καί οι πάτποι μας! ποσάκες δέν ίσταυ· 
ροκοπήθησαν, δέν έψέλλισαν τό Κύριε ι.1ΐησο·τ, καί δέν ήνα- 
ψαν κηρία είς τούς άγιους των, έπί τή θέ^ο τών άπό τής γης 
έξερχομένων τούτων αίφνηδίως πύρινων φλογών (φωσφόρων), 
αίτινες έτρεπον αύτούς είς άτακτον φυγήν ;

Θα ήκουσέ τις βεβαίως ποτέ κατά τινα τών μακρυνών 
εσπερίδων, άς διερχόμεθα τόν χειμώνα έν συναναστροφή, πα
λαιόν τινα γέροντα χωρικόν διηγούμενον έν μειδιάματι παρα
δόσεις'τοιαύτας, είτε περί φαντασμάτων, είτε περί ψυχών 
τών νεκρών, είτε περί διοσκούρων καί πυρών άναφαινομένων 
ένίοτε έν τοϊς νεκροταφείοις, καί παρακολουθούντων τούς άν- 
θρώπους, καί θά άντελήφθη οποίαν έντύπωσιν προξενούν 
ταΰτα παρά τοϊς άπλοϊς καί άγραμμάτοις.

Περί τών περί ών πρόκειται πύρινων άτμίδων, τών έξερ
χομένων έκ τών εγκάτων τής γής, υπήρχε το πάλαι ιδέα,καί 
ίσως έπικρατεϊ αύτη ετι παρά τισιν, ότι ήσαν αί ψυχαί τών 
φίλων ή συγγενών ήμών, αίτινες έξήρχοντο τοϋ $δου, όπως 
μάς άναγκάσωσι νά προσευχηθώμεν υπέρ αύτών, ή νά μάς 
τρομάξωσι καί μάς καχοποιήσωσι, διότι τοϊς έπροξενήσαμεν 
κακόν, οτε μεθ’ ήμών εζων έπί τής γής. Καί άν μέχρι πρό 
τινων ετών άντεφρονεϊτε καί άντελέγετε εΐς τούς δεισιδαίμονας 
τούτους, ή καί έτολμχτε νά τοϊς έξηγήσητε τό φαινόμενου 
τοϋτο, σάς έξελάμβανον δι’ άπιστον καί άθρησκον, καί θα 
σάς άπεδίωκον τής συναναστροφής ή έδερον, άν δέν μετεβά- 
λετε αμέσως γνώμην.

Τά πυρά ταΰτα, φαίνεται ότι έπρόξένησαν. πολλά κακά 
εΐς τούς διαφόρους λαούς, διότι έν έκάστη χώρα έξελήφθησαν 
ταΰτα ώς λίαν έπιχίνδυνα, ή καί ώς ενδείξεις κχκοΰ οιωνού-

Καί έν τούτοις, τί είναι αύταί αί πύριναι άτμίδες; πώς 
έξήγοΰνται ύπό τών νεωτέρων σοφών;

'Απλούστατα. Διότι ή πρόοδος τών φυσικών επιστημών

δέν ήδύνατο ή νά μάς διαφώτιση καί περί τοΰ φυσικού τού
του φαινομένου, τό όποιον βεβαίως δέν ήτο καί τόσον δύσκο
λου πρόβλημα.

Αί πύριναι ή φώσφοροι άτμίδες, καί σπινθήρες καλούμεναι, 
αΐτινες ιδίως άναφαίνονται έπί τών τελματωδών τόπων, καί 
τών νεκροταφείων ιδίως, ιίσί καθαραί άναθυμιάσεις τής γής, 
ή άέρια άπορρέοντα έκ τών λειψάνων τής ζωϊκής ύλης, καί 
τά όποϊα άναμιγνύονται μετά τοϋ φωτός ή τοϋ θερμογόνου 
άμα ώς ίλθωσιν είς έπαφήν μετά τής άτμοσφαίρας. Έν άλ· 
λοις λόγοις, αί φλόγες αύται προέρχονται διά τής άνα- 
πτύξιως τού ύδρογόνου, όπερ εξατμίζεται έκ τών ζωϊχών 
ύλών, φυτικών ή καί ορυκτών, τά όποϊα συνεπεία τής άπο· 
συνθέσεως αύτών μεταβάλλονται εΐς φώσφορον,τεϊνον νά έξέλ- 
θη τής γής καί νά ένωθή πρός τά έν τή άτμοσφαίρςι όμοιο- 
ειδή αύτφ σώματα.

Αί φλόγες αύται δέν φέρουσι πυκνότητα ούδέ στερεότητα, 
άλλ’ούτε καί διάρκειαν. Άναπηδώσιν έν τή έπιφανεία τής 
γής, έν τοϊς τέλμασε, ταϊς πεδιάσι, καί μάλιστα είς τά άκρα 
τών σταχύων, είναι δέ πάντη άβλαβή.

"Ιπτανται πάντοτε, αί δέ κινήσεις αύτών είσιν άμφίβολοι, 
άτακτοι, ώςή πτήσις τής χρυσαλλίδος. Ύψοΰνται δέ έν τή 
άτμοσφαίρα καί κατέρχονται πάλιν πρός τήν έπιφάνειαν τοΰ 
εδάφους, εξαφανίζονται ειτα άποτόμως καί άναφαίνονται πά
λιν μετά τινα στιγμήν έν τή αυτή θέσει.

Αί διαστάσεις αύτών δέν είναι στάσιμοι. Συστέλλονται καί 
διαστέλλονται κατά διαδοχήν, καί πολλάκις διατέμνονται εΐς 
δύο μέρη, καί ένούνται εκ νέου. Πολλάκις δέ βαδίζουσιν ό- 
φιοειδώς έπί τοΰ εδάφους, άφίνουσαι όπισθεν αύτών φωσφο- 
ρώδη λεπτήν γραμμήν, καί έφ’ όσον ό καιρός είναι μάλλον 
βροχερός ή ύγρός, κατά τοσοΰτον ή λάμψις αύτών είναι ζωη- 
ροτέρα. Έν τέλεε,μετά τάς τοιαύτας κινήσεις πλέον ή ήττον 
βραχείας εξαφανίζονται βαθμηδόν έλαττούμεναι.

Τοιαύτη είναι ή φυσική ίδιότης καί τά αίτια τών πύρινων 
άτμίδων.

Τήν σήμερον όμως, άν καί πάσα περί αύτών δεισιδαιμο
νία έξέλιπεν, έν τούτοις ή παρουσία τοιούτων πύρινων φλο
γών, ιδίως εν τοϊς νεκροταφείοις, προξενεί πάντοτε τρόμον 
καί φρίκην.

Φρόκ.

Ούδέποτε θά κατορθώσης νά γίνης άτιμωρητί σύζυγος 
πολύ ώραίας γυναικός, έάν μή ησαι άρκούντως νέος, έχης 
περιουσίαν έπαρκή, καί γενναιότητα νά προσφέρης αύτη ό,τι 
οί άλλοι τή προσφέρουσιν.

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
(Χυνίχει*  x«l τΑος)

Είς περιστάσεις τινάς έπενεργεϊ ετέρα τις έξ υποβολής 
κρίσις, ήτις έ’πεται τής προεκτεθείσης καί γεννάται έν αυτή 
τή διανοία, ήτις δηλ. άφ’ έαυτής καί έξ ύποβολής ενεργεί.

Ούτως, άσθενής τες, κατά τήν λήξιν βαθύτατης ληθαργι- 
κής κρίσεως, διαρκεσάσης έπί πέντε μέχρις εξ λεπτών 
τής ώρας, έφαντάζετο ότι είχε κοιμηθή έπί πολλάς ώρας. Τή 
παρετηρήθη ότι εύρίσκεται έν τή απάτη, καί ότι είναι ή 
δεύτερα ώρα μετά μεσημβρίαν, έν φ ήτο ή έννάτη πρωϊνή 
ώρα. Τότε ή άσθενής άμέσως ήσθάνθη τήν μεγαλειτέραν 
δρεξιν, καί καθικέτευσε θερμώς νά τή επιτρέψωσι νά ύπάγη 
νά φάγη.■

Τό φαινόμενου τούτο είναι είδος οργανικής άπατης τών 
αισθήσεων.είς ήν ή πάσχουσα ύποβάλλεται άφ’έαυτής. Ση
μειωτέου δ’ ότι ή φαντασιώδης αύτη πεϊνα εύκόλως κατευ- 
νάσθη διά φαντασιώδους έπίσης γεύματος. Τή παρετέθη,καθ’ 
ύποβολήν μόνον, πινάχιον μετά πλακουντίων έπί τραπέζης, 
άτινα χατιβρόχθισε παραυτίκα, μετά παρέλευσιν δέ πέντε 
λεπτών τής ώρας δέν ήσθάνετο πλέον τήν έλαχίστην δρεξιν.

Ό κ. Charcot καί οί μαθηταί αύτοΰ-παρέσχ’ον συχνάκις 
καί ετερον περίεργον καί έκπληκτικόν φαινόμενου παρά ταϊς 
ύοτιριχαΐς, ήτοι καύματα έξ υποβολής,φαντασιωδώς. Φυσι- 
κώς δέ, ή ιδέα τοΰ καύματος δέν έπιφέρει τά άποτελέσματα 
αύτής στιγμιαίως, άλλά μετά τινας ώρας· κατ’ άκολουθίαν; 
δέ τούτου γεννάται εύλόγως τό ζήτημα, έάν αί όργανικαί 
λειτουργίαι δύνανται νά μεταβληθώσιν ούτω, έξ ύποβολής.

Συνεπείς τούτου ό κ. Focachon φαρμακοποιός έν Charmes 
έπέθεσεν Μόρια έξ υποβολής, μιταχειρισθείς γραμματόσημα 
είς τήν έφαρμογήν, τά όποϊα ό πάσχων έπίστευσεν ότι πράγ
ματι ησαν έκδόρια, καί ών υπό τήν ίπήρειαν τής υποβο
λής, τής ιδέας, τής πεποιθήσεως παρά τώ άσθενεϊ, τό έπί- 
δερμα ύπέστη τήν συνήθη συνέπειαν τοΰ οιδήματος (φού
σκωμα) κτλ. Τό φαινόμενου τούτο έπεβεβαιώθη ύπό πολλών 
ιατρών, διάφοροι δέ φωτογραφικά! εικόνες αύτών έλήφθησαν 
τή 29 ’Ιουνίου τοΰ 1885.

Έν τούτοις ή άνακάλυψις αύτη δέν έθεωρήθη τό πρώτον 
νΰν γενομένη, διότι εύρέθη έν τινι ίατρικφ συγγράμματι δη- 
μοσιευθέντι τφ 1840, τό υπόδειγμα έκδορίου τεθέντος διά 
τής έπιθέσεως,έπί ύγιους δέρματος, τεμαχίου χάρτου, έφ ’ ού 
ό ίταλός ιατρός Prejalmini, εργάτης τών έξ υποβολής φαι
νομένων, ειχεν απλώς έγγράψει τήν συνταγήν του.

'Ομοίως πολλάκις παρήγαγον καί άφαιμάξεις. Ό. δόκτωρ 
Bourrul Rochefort, άπεκοίμησεν άνθρωπόν τινα, έπί τών 
βραχιόνων τοΰ οποίου έχάραξε διά τοΰ άκρου μολυβδοκον- 
δύλου ούχί αίχμηροΰ τό όνομά του, ύποβάλλων έν, ταύτφ 
αύτφ τήν άκόλουθον διαταγήν: «Σήμερον τήν τετάρτην 
» ώραν θά κοιμηθής, καί θά ρεύση αίμα άπό τών γραμμών 
» τών βραχιόνων σου, άς έχάραξα». Τή όρισθείση ώριη, τό 
ύποκείμενον τοϋτο όντως άπεκοιμήθη, καί οί χαρακτήρες 
έσημειώθησαν έν εϊδει έκτύπου, καί χρώματι ζωηρού ερυ
θρού, έπί τοΰ ώχροΰ βάθους τοΰ δέρματος· μάλιστα δέ, μι- 
κραί σταγόνες αίματος έφάνησαν ώς μαργαρϊται έπί τενων 
σημείων. Βραδύτερου δέ,ό αύτός άνθρωπος οσάκις κατελαμ- 
βάνετο αύτομώτως ύπό τής υστερικής κρίσεως, διετάσσετο 
νά αίματωθή είς τόν βραχίονα, καί μετά τινα χρόνον αιμορ
ραγία! τοΰ δέρματος παρουσιάζοντο αίφνηδίως.

Τά περίεργα ταΰτα φαινόμενα ύπενθυμίζουσι καί έξηγοΰσι 
τά έναιμα στίγματα, τά όποϊα παρετηρήθησαν κατ’ έπανά- 
ληψιν παρά τοϊς ίερωμένοις έκστατικοϊς, έν φ παρίστανον 
σκηνάς τής σταυρώσεως.

Έάν θελήσωμεν ν ’ άναφερωμεν ίντάϋθα και τά λίαν αξιο
περίεργα άλλως τε φαινόμενα τών αποτελεσμάτων τών φαρ
μάκων τών έξ άποστάσεως ένεργούντων, καί χωρίς μάλιστα 
ό υποβαλλόμενος είς τήν δοκιμασίαν λάβη τήν έλαχίστην 
γνώσιν τής παρουσίας αύτών, θά έξεφεύγομιν τοΰ σκοπού 
τής παρούσης περιγραφής, καθόσον μάλιστα αί παρατηρή
σεις αύται άνήκουσι τφ έδαφει τής ιατρικής. Άλλως τε 
δέ, δικαιούμεθα νά περιορίσωμεν ταύτην, ίνα μή όδηγήρω- 
μεν τόν άναγνώστην εΐς τά πολυάριθμα έκεϊνα φαινόμενα, 
τά όποϊα έκφεύγουσι τών ορίων τής απλής ταύτης καί οικο
γενειακής διηγήσεώς μας, παραπέμποντες τόν βουλόμενον 
πλειοτέρας έξηγήσεις είς τά ειδικά συγγράμμανα.

"Ηδη δέ,περαίνοντες τήν περιγραφήν τοΰ νοσοκομείου τής 
Salpetrifire, τοΰ ασύλου τούτου τών πασχόντων Παρισίων, 
θ’ άναφερωμεν τελευταίαν τινά δοκιμασίαν άξιοπερίεργον■ 

Ύπνωτισθεϊσά τις νεάνις κεϊται εν ΐινι αιθούση, καί ό 
υπνωτιστής αύτής έν έτέρ^ άρκούντως άπομέμακρυσμένη 
έκείνης. Ούτος τή υποβάλλει έξ άποστάσεως τήν ιδέαν, οτι 
είναι μήτηρ καί ότι τό τέκνον αυτής έκλάπη. Άμέσως 
αύτη συστρέφει.τους βραχίονάς της, γονυπετιϊ, οδύρεται, 
κτυπαται τό στήθος της, καί καθικετεύει τούς παρακειμένους 
νά τήν βοηθήσωσιν είς τήν εύρεσιν τοΰ παιδιού καί τοΰ κλέ
πτου, όν' ζητεί να εκδικηθή. Ή σκηνή αύτη ίπαίχθη έν λε
πτομερείς μετά, μοναδικής ζωηρότητος εκφράσεων καί φυσι- 
κότήτος κινήσεων, προξενησασών τήν καλλίστην έντύπωσιν 
είς τούς παρευρεθέντας, καί έάν ή σκηνή αύτη έγίνετο έν 
θεάτρφ ήθελε «αράξει τό συγκινητικώτερον φαινόμενο*,  όπερ 
ή διασημοτέρα τών τοαγφδών, αμφίβολον άν θά ήδύνατο .!
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νά,ύποκριθή μετά τοσαύτη; τελειότητος κινήσεων καί αίσθη- 
τόσφ φυσικώτιρον,μάτων, τά όποϊα ή ύποκρίτρια παρίστανε 

όσφ πραγματικώςήσθάνετο αύτά. Meta 
τινας στιγμας 'καταπαύσιώς της ταρα
χές, x»iS» τή έπήλθε κόπος και εντελής 
απελπισία, ώςπαρίστησιν ή πέμπτη εί- 
κών, τη έγνωστοποιήθη ότι ό κλέπτης 
τοΰ τέκνου της ητο εί; τών υπηρετών, 
όστις είσήρχετο κατ’ εκείνην την στιγ
μήν έν τη αιθούση. Αυτοστιγμεί τότε 
αΰτη. διευθύνεται σύσσωμος προς την 

' ύποδειχθείσαν διεύθυνσιν, έξ ής ήρχετε 
ό φαντασιώδης κλέπτη;,καί δια μηχα
νικής τίνος ένεργείας,«αυτός είναι άνέ- 
κραξε»καί ταύτοχρόνωςάνεπήδησε κατ’

5ον. Γοΐοπιτιί και 
ό^όρεται,.

αύτοΰ μετ’απερίγραπτου ορμής, ήν μετά κόπου πολλοΰ κα-' 
τώρθ'ωσαν ν*  άναχαιτίσωσιν οι παρεστώτες. Έζήτει δ’ έπι· 
μόνω; νά δαγκάση τόν κλέπτην καί νά τοΰ έξορύξη τούς 
οφθαλμούς. Αί δυνάμει; αύτής ειχον δεκαπλχσιασθη, άνε- 
κραύγκζι σπαρχξικχρδίω;, καί έδέησε νά πχρακληθή ό ίνερ- 

. γών καί διευθόνας τήν ύπνωτισθεϊσχν δυστυχή, νά κατάπαυ
ση τήν κοίσιν ταύτην, όπερ καί έγένετο πκρχχρήμχ διά μό· 
νης τής ένεργείας τής.διάνοιας αύτοΰ·

Άμα ώ; συνήλθεν ή νεχνις, ούδέν ένιθυμεϊτο έξ όσων 
συνέβησαν, άλλ’ ήτο καταβεβλημένη συνεπείς τής υπεράν
θρωπου ένεργείας, έν ή τό νευρικόν αύτής σύστημα είχεν ύπο· 
βληθή.

Καθ’ έκάστην ήδη συμβχίνουσιν έν τφ κχταστήματι τού
τφ τής Salpelriere παρόμοια φαινόμενα, έξ ού πάντες έπι- 
στήμονες, περίεργοι καί φιλόσοφοι έξέρχονται μέ τό πνεϋμα 
συγκεχυμένου, έρωτώντες άμα, ποΰ θέλουσι καταλήςεε αί με-· 
λέτχι τών ανεξηγητών τούτων φαινομένων, τά όποια άνα- 
τρέπουσιν άρδην τας κτηθείσα; ήδη γνώσεις τή; κρίσεως καί 
τής ηθικής ευθύνης.

Αί συνέπειαιτών παρατηρήσεων τούτων είσί τοσοΰτον έκ· 
πληκτικαί, ώστε μόλις τολμ? τις ν’ αντιμετώπιση ταύτας’ 
άφ’ έτέρου όμως παρουσιάζονται γεγονότα, ώ» ή μελέτη έπι-

6ον. ιιΑύτος ιϊχαιΌ - 
arexpa^e.

βάλλεται παντί έπιστήμονι ίνδιαφερομένφ είς τήν έξήγησι» 
τών φαινομένων καί τών χαρακτήρων.

Τίς δύναται ν’ άρνηθή ότι μετά τήν ίκανοποίησιν τής πε
ριέργειας αύτοΰ τοΰ νά.παραστή ώ; μαρτυς τής έξελίξεω; 
μια; τούλάχιστον τών κρίσεων, δέν θά θέληση νά έμβαθύνη 
περισσότερον καί νά ζητήση τήν έξήγησιν τών ανεξηγητών 
μέχρι τοΰδε καί απροσδόκητων 
φαινομένων τούτων ;

Τί δέ φοβερώτερον όντως τής 
πιθανότητο; ότι, τινά τούτων 
δύνανται νά έκτυλιχθώσι πέριξ 
ημών, κκί νά άποτελέσωσι τήν 
βάσιν τή; κρίσεως, ήν τρέφομεν ' 
πρός τινα, φίλον ή συγγενή, δν 
έθεωροΰμεν έντελώς ύπεύθυνον 
τών πράξεων του. Καί είναι 
πάνυ δυνατόν, μάλιστα, συνε
πείς τών όσων έςεθέσχμεν α
νωτέρω, νά ΰποβχλωμεν εις 
τοιαύτην κρίσιν ουχί μόνον πρό
σωπα τά όποια μόλις συνήλθον άπό τοΰ ύπνωτισμοϋ, άλλά 
καί εκείνα άτινα ούδέποτε ύπνωτίσθησαν. Αί τελευταίαι μά
λιστα αύται δοκιμασίαι συνεκίνησαν τούς φιλοσόφους, παρ*  
οί; πολλαί έγεννήθησκν άμφιβολίαι καί άνησυχίαι, καί οίτι
νε; παρεδέχθησκν εύκόλως τήν έξ υποβολής ενέργειαν τών 
αισθήσεων παρά τοΐς ύπνωτιζομένοις, ούς κατατάσσουσι με- 
ταξύ τών πασχόντων.

Πλήν τότε, πώς εξηγείται, νά υπόράλλωνται είς τήν κρί
σιν ταύτην καί οί έξυπνοι, οί ούδόλως ύ'ίτνωτισθέντες ; Όποια 
ή φυσική καί ηθική κατάστασις τών μέν κκί τών δέ;

Είςτοιαύτας έρωτήσεις’ή επιστήμη τοΰ Charcot δέν ά- 
πήντησεν ετι, καί μολονότι οί σοφοί δόκτορες CullQre, Fere, 
Paul Richer, Liebault, Bernheim, Liegeois, κτλ. διεπραγ- 
ματεύθησαν έπιστημονικώ; καί σαφώς τά ζητήματα ταΰτα, 
έν τούτοις εΰρισκόμεθα έτι έν βαθυτάτφ σκότεε καί άνυπερ- 
βλήτω άπορίφ. ♦. π.

ΗΧΟ

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΒΟΛΩΝ

Τό μεγαλείτερον τών μέχρι τοΰδε κατασκευασθεντων τη
λεβόλων θεωρείται τό κατά τό τρέχον έτος 1890 διά τάς ο
χυρώσεις τής Κρονστάνδης κατασκευασθέν, όπερ άποτελούμε- 
νον έκ διαλελυμένου χάλυβος, έχει βάρος 270,000 λίτρα; 
<(120 τόννους). Ή ένδον αύτοΰ διάμετρος είναι 16 */ 4 δακτύ
λων, ό δέ μυχός τοϋ αύλοΰ (ό δεχόμενος τήν πυρϊτιν καί τήν 
σφαϊραν) έχει 44 πόδας μήκος, ήτοι 13 μ· 42 ίν ένί τεμα- 
_χίφ. Ή μεγαλειτέρα αύτοΰ διάμετρος είναι 6 ποδών, ήτοι 
1 μ. 982. Ή βολή αύτοΰ ΰπελογίσθη είς 12 μιλιά, όπερ 
ισοδυναμιϊπρός 19 χιλιόμετρα· Ρίπτει δύο βολάς καθ’ εκα- 
•στον λεπτόν τής ώρας, έξ ών έκαστη στοιχίζει 300 λίτρα; 
■{Ί, 500 φρ.) Κατά τάς γενομένας δοκιμασίας τό βλήμα μήJ 
κους 1 μ. καί 20, βάρους 1,180 χιλιόγρ. ερρίφθη διά πυρί- 
τιδος 317 καί 50 χιλιογρ. καί άφοΰ διετρύπησε θώρακα 48 

^εκατοστόμετρων, διέτρεξεν άπόστασιν έκ 1,200 μέτρων.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΙΩΝ, ΚΩΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΚΝΙΠΩΝ

. Πάντες γνωρίζομεν τά καλά προτερήματα καί τήν χρήσιν 
-τής πικρά; κασσία;.

Έν τούτοι; δύναται τι; νά τήν μεταχειρισθή καί έν και· 
.ρφ θέρου; κατά τών ενοχλητικών μυιών καίκωνώπων ώς έξη;:

Χύσατε το άπόβρεγμχ αύτής έπίτίνος τραπέζης, καί αμέ
σως αί μυϊαι θά έλθωσι νά πίωσιν έξ αύτοΰ καί θά άπονε- 
κρωθώσι- Βρέξατε δέ τό σώμάσα; δι’ελαφρά; διαλύσεωςκασ- 

• σίας, καίοίκώνωπες καί οί σκνίπες θά σάς άφήσωσιν ήσύχους.
Έάν δέ κατά τύχην μή πράξαντες τ’ ανωτέρω, ένοχλη- 

’θήτε ύπο τών εντόμων τούτων, πλύνατε τό μέρος τοΰ σώμα- 
-τό; σας, όπερ σάς ενοχλεί, καί οι πόνοι άμέσωςθά καταπαύ-
σωβιν.

Ή κασσία είναι προϊόν πολύ εύθηνόν, έξ ής άγοράζοντες 
50 μόνον λεπτών, θά έχητε νά περάσητε όλου τό έτος. Εν
νοείται δέ, ότι τιθέμενης εντός τοΰ ύδατος, κάμνετε χρήσιν 

-μόνον τοϋ τελευταίου.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ.ΖΩΩΝ ;

Υπήρξε ποτέ εποχή, καθ ’ ήν τά Γαλλικά δικαστήρια έπί·· 
βαλλον ποινάς κατά ζώων κατηγ9ρουμένων έπί διαφόροις ίγ- 
κλήμασι, καί καθ’ ήν ή εκκλησιαστική αρχή μφώριζεν επι
βλαβή έντομα. Ό τρόπο; ούτος τή; απονομή; τής δικαιοσύ
νης ύπό τε τών πολιτικών κχί ιερών δικαστηρίων έκπλήττει- 
ημάς σήμερον τοσοΰτον, ώστε διστάζομεν νάτό πιστεύσωμεν 
άλλ’ αυθεντικά έγγραφα αίρουσι πάσαν άμφιβόλίαν. Έπί 
μακράν περίοδον τοΰ μεσαίωνος, καί μέχρι τής ληξάση; εκα
τονταετηρίδας, ή σκέψι; τοΰ ύποβάλλειν είς τήν ενέργειαν 
τής δικαιοσύνης πάσας τάς καταδικάσιμους πράξεις, έξ οίου· 
δήποτε οντος καί άν προέρχωνται, μακράν τοϋ νά φανή γε
λοία, τουναντίον διεδόθη γενικώς. Οΰτω, τφ 1120 οί άρου- 
ραϊοι μΰ; καί αί κάμπαι, επιβλαβείς είς τούς καρπούς, άφω- 
ρίσθησαν ύπό τοΰ επισκόπου τής Λάν. Τφ 1386, κατ’άπό· 
φασιν τοΰ δικαστοΰ τή; Falaise, ύς (σκρόφα) κατασχίσασα 
καί φονεύσασα παιδίον, ήκρωτηριάσθη κατά τήν κνήμην καί 
τήν κεφαλήν.

Μετά τινα έτη, χοϊρος, διά τήν αύτήν αιτίαν, κατεδικά- 
σθη νά κρεμασθή. Τφ 1474 άλέκτωρ έκάη εν Βασιλείφ (τής 
Ελβετίας), διότι έγέννησιν ώόν. Τφ 1554 άφωρίσθησαν 
ύπό τοΰ έπισκόπου Λωζάννη; αί βδέλλαι, διότι κατέστρεφον 
τού; ιχθύς. Τφ 1585 ό μέγα; έκκλησιαστικό; τοποτηρητής 
τής Βαλεντία; προσεκάλεσεν ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τάς 
κάμπα;, έδωκεν εί; αύτά; συνήγορον, καί τέλο; τάς κατεδί- 
κασεν εί; υπερορίαν. '

Τφ 1690, ό δικαστή; διαμερίσματος τίνος τή; Ώβέρν 
προσέταξε τά; κάμπα; ν ’ άποσυρθώσιν εί; ώρισμένον τεμά- 
χιον γης, ίνα καταλύσωσιν έκιΐτόν άθλεον αυτών βίον.

Περίληψις τοιούτων δικών αναβιβάζει αύτάς εί; έννενή- 
κοντα,ών τριάκοντα επτά κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα, 

■καί μία μόνη κατά τον δέκατον όγδοον, εναντίον μια; βοό; 
(Π41).

Κατά τού; νιωτέρου; έπίσης χρόνους ούχί σπανΐως ζώα 
έγένοντο αντικείμενου διασκέψεως τών πολιτικών δικαστη
ρίων, ίδίφ έν Άγγλίφ· καί τά εν Έλλάδι δέ δικαστικά χρο·

ν MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Σ»»ίχε ια)

— Ούτε Τούρκος, ούτε τρελλός,ήτανε σωστός "Ελληνας, 
καί ή αδελφή του αγαπούσε τόν πάππον σου. "Εως στήν 
καρμανιόλα ό θεοχάρης δέν ήθελε, καί γιά τοΰτο ό δραγου- 
■μά^ος. τόν ανάγκασε να παραστέκεται στά βασανιστήρια τών 
άλλωνε, άλλ’ άντίνά φοβηθή ό πάππος σου, έδινε κουράγιο 
στους φοβισμένους, άφοΰ είχε βαρεθή νά βρίζη καί νά βλα
στημά τούς Τούρκους.Ύστερα ήλθεν ή σειρά του- τή στιγμή 
ποΰ σοΰ επερνοϋσα τό σχοινί,κάποιος ποΰ κρατούσε τό κεφάλι 
τοΰ Δεσπότη τοΰ Πλάτωνος άπό τά γένεια, του δώσε ενα 
μπάτσο ....
.----Θέλεις τή ζωή σου; τοΰ είπεν ό δραγουμάνος.

—■ Όχι! νά σέ .... είπεν ό θεοχάρης.
Τότε ανέβηκα, καί έκρεμάσθηκα άπό τούς ώμους του, καί 

επειδή ό θεοχάρης ήτανε παχύς, τό σχοινί έκόπηκε, καί ’πέ
σαμε καί οί δύο στήν άμμο.

— θέλ«ς τή ζωή σου; τόν έρωτά άκόμη ό δραγουμάνος. 
... —Κέρατά! είπεν ό θεοχάρης, μισοστραγγαλισμένος.

Τότε τραβώ μέ όλη μου τή δύναμι τό σχοινί ποΰ έμεινε 
είς τό λαιμό, άλλά δέν έκανα τίποτε, διότι έκινείτο σάν χέλι, 
παρά ρτ^ν τόν έβαλα κάτω άπό τά γόνατά μου, καί τοΰ γέ
μισα τό στόμα μέ φοΰχτες άμμο, είμπόρεσα νά τόν κάμω 

καλά καί νά τόν πνίξω. Ό δραγουμάνος έγελοϋσε τότε άπό 
τή χαρά του. Ζίρετε, τόν λέγανε Βουγά.

Ό θεοχάρης έπί τφ άκούσμκτι τούτφ τών τελευταίων 
λέξεων, έρρίφθη ώς πάνθηρ έπί τοϋ μαύρου, κτύπων αύτόν, 
όστις έκραζε μεγαλοφώνως :

— Βοήθεια !... ό κακοΰργος με σκοτώνει ....
■—Τί κάμνετε έκεϊ; τφ λέγει τότε ό Κ. Μελάς.
Ό Κώστας, εκτός ίαυτοϋ γινόμενος έκτυπα τόν μαΰρον 

κατά κεφχλή; δι’ ένός σκαμνιού, οί δέ Τούρκοι, οίτινες ήσαν 
περισσότεροι έν τφ καφενείφ, ταραχθέντες άποτόμως έκ τοΰ 
θορύβου, έλαβον μέρος υπέρ τοϋ ομοθρήσκου των. Ό κ. Με
λά; όμως, ώς καί τινες ομοεθνείς του προλαβόντες,πιριεκύ- 
κλωσαν τόν Κώσταν πρός πρόληψιν δυσάρεστων σκηνών, καί 
ή σύγκρουσις έμελλε νά λάβη διαστάσεις, ότε εύτυχώς κατ- 
έφθασιν ή άστυνομία, ήτις συλλαβοϋσα αμέσως τόν θεοχάρην 
ώδήγησεν αύτόν εις τάς φύλακας τοΰ φρουρίου.

Τό συμβάν ύπερέβη τάς προσδοκίας τοΰ κ. Μελά, όστις . 
έν τούτοις ένόμισεν ότι ήδύνατο νά καυχάται ότι ίξετέλεσεν 
έπιτυχώς τό ύπό τοΰ γέροντος Θεοχάρη παρασκευασθέν στρα
τήγημα, Έπίστευε βεβαίως, ότι ό μαύρος θά έλάμβανε τά 
μέτρα του έπί τοϋ προκειμένου, καί ότι έν πάση περιπτώσει 
τό θΰμα δέν θα ένδιέφερε καί τόσφ πολύ. "Αλλως τε τί νά 
φοβηθή διά τόν Κώσταν ;... Τίποτε· τό πολύ πολύ κχνεν 
πρόστιμον, ίσως όλιγην φυλακήν,καί τοΰτο θά τφ έδιδε και
ρόν καί αφορμήν νά σκεφθή καλλίτερον καί νά γνωρίση περισ
σότερον τάς δεσποινίδας θυγατέράς του.

Ώ; πρός τήν Ραλλοΰ δέ, αΰτη φυσικώς δέν ήτο δυνατόν 
νά μαντέύση τί ήδύνατο νά συμβή είς τον εραστήν της.

Αί μετά τής Πύλης συμβάσεις έχορήγουν είς τούς προξέ
νους τόδικαίωμα νά λαμβάνωσι γνώσιν τών παραβάσεων καί 

-τών έγκλημάτων τών ομογενών αύτών, καί νά δικχζωσιν 
•αύτούς έν ή περιπτώσει τό θύμα δέν συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών ύπηκόων τοΰ Σουλτάνου. Άλλά καί έν τοιαύτη περι- 
στάσει,οσάκις πρόξενό; τι; έ.ξητεϊτο τήν χάριν τή; διεξαγω
γής τής δίκης,σπανίω; οί Τούρκοι τφ ήρνοΰντο τοΰτο. "Ωστε 
ό κ. Μελά; χωρίς νά χά· 
-ση καιρόν έδραμε παρά τώ 
Καδή καί τφ έζήτησε τήν 
παράδοσιν τοϋ Κώστα.

Καθ ’ όδόν, ό πανούργος 
πρόξενος άνελογίζετο τήν 
«ύνοιαν τώνδιατρεξάντων. 
Όποια άνέλπιστος λεία, 

■άνελογίζετο,ό Κώστας δε
σμώτης του, θά έγίνετο 

-παίγνιον τών θυγατέρων 
του, όπως τφ καταστή- 
σωσιν όλιγώτερον οίκτράν 
τήν ειρκτήν του, καί έν 
ανάγκη θά παρετείνετο ή 
-φυλάκισί; του, μέχρις ού 
ό ένοχος ήθελε συγκατα· 
τεθή νά συζευχθη πρός τήν 
πρεσβυτέραν αύτών .... ή 
-την νεωτέραν .... ή τέλος τήν μεσαίαν !...

Ό άγαθο; Μελάς Σμεινεν όμως κεραυνόπληκτος, όταν ό 
•Καδή; τφ είπεν, ότι άδυνατεϊ νά τόν εύχαριστήση. Ποοσε- 
•πάθησε τότε νά συζητήση, ν’άναφέρη προηγούμενα;... άλλ’ 
άνωφελώς, διότι τό πράγμα έθεωρήθη σοβάρώτερον παρ οσον 

άξελάμβανεν αύτό ό πρόξενος. Ύπόνοιαι έγεννήθησαν άνελ- 

Ό Κώστας θιοχάρης όιχαζιψίκος er τί/ ιφκτη.

πίστως, ότι ή! πολιτική ήτον άνεμεμιγμένη είς τό γεγονός, 
καί ό διοικητή; έκράτησε τήν ύπόθεσιν, ΐνα τήν φέρη ένώπιον 
τή; άνωτέρα; έν Κωνσταντινούπολή αρχή;.

Ώστε ό Κώστας Θεοχάρης έγένετο δέσμιος τοΰ Κράτους. 
Ό κ. Μελά; ήρχισε ν’ άνησυχή, διότι ό πελάτης αύτοΰ 

έμελλε νά ύποβληθή είς 
τήν άνωτάτην διαδικασί
αν, δηλαδή είς τήν κρίσιν 
τοΰ ανωτάτου δικαστηρίου 
τή; Κωνσταντινουπόλεως, 
ούτινος οί δύο πρόεδροι 
συνέρχονται έν φανερφ καί 
ύπό τόν έλεγχον τοΰ Σεΐχ- 
ούλ-Ίσλάμ, καί ούτινος 
δικαστηρίου τήν άπόφασιν 
πολύ έφοβεϊτο.

Ό κ. Μελάς ίσπευσε 
λοιπόν νά παραστή ένώ
πιον του διοικητοΰ, έπιθυ
μών νά μάθη τούλάχιστον 
τινι τρόπφ ώφειλε νά ένερ- 
γηση έν τή περιπτώσει ταύ- 
τη, καί έπληροφορήθη εκ
πληκτικά γεγονότα. Ό

Φώτη; βίη; δέν τφ άπέκρυψεν ότι ό Κώστας κατά τάς γενο· 
μένα; προκαταρκτικά; ανακρίσεις έθεωρήθη ώς έπικίνδυνος 
πράκτωρ επαναστατικού κομητάτου, καί ότι τό καθήκον αύ
τοΰ τφ έπέβαλε τήν ανάγκην νά τον κράτη άπομεμονωμέ*  
νον, όπως κατάθεση τά ονόματα καί τών συνενόχων τόυΓ 
διότι έσημειώθη, ότι ή παρά τόν λιμένα γινόμενη αΰτη συμ~
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νικά δέν στερούνται παντάπασιν όμοιων περιπτώσεων άλλ’ 
ένταΰθα δέν επικρατεί τό προχαλέσαν αύτάς πνεύμα χατά 
τούς παλαιοτέρους χρόνους, άλλ’ ή δήθεν αυστηρά απονομή 
της δικαιοσύνης περιπεσοΰσα είς σχολαστικότητα.

ΑΙ ΤΕΡΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΡΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 189°

. Άναγινώσκομεν ?ν τινι εύρωπαϊκφ περιοδικφ τάς έξης 
περιέργους απασχολήσεις τινών μοναρχών:

*0 νΰν αύτοκράτωρ της Γερμανίας λίαν άξιοσημειώτως 
προτιμφ νά διασκεδάζη παίζων τό ζατρίκιον. Ό βασιλεύς 
Ούμβέρτος τή; ’Ιταλίας τρέφει πάθος πρός τήν αλιείαν. Ό 
Τσάρος Αλέξανδρος Γ', επιδίδεται είς τό τρία τρακ. Ό βα
σιλεύς Γουλιέλμος τής 'Ολλανδίας θεωρεί εαυτόν ευτυχή οσά
κις παίζει τό πικέτο. Ό δέμελλων βασιλεύςτής’Αγγλίας ιδίως 
καταγίνεται μέ τούς ίππους του, ούς άγαπφ περιπαθώς, καί 
τόν βακκαρά, πρός δν εχει ιδιαίτερον έρωτα.

Η ΜΙΚΡΑ ΜΗΤΗΡ
(Ιστορικών διήγημα)

Έν Μαντουδίφ κατά τό 186... έζη πτωχή τις οικογέ
νεια, απαρτιζόμενη έκ πέντε μελών, τού Ίωάννου Κ.... άν- 
δρός φιλότιμου, εργατικού καί τεχνητού, άγοντος ηλικίαν μέ
χρι 38 έτών, μαραγκού τό επάγγελμα, τής συζύγου αύτοΰ 
’Ερατοΰς, γυναικός άξιεράστου διά τε τήν καλήν αυτής συμ
περιφοράν, οίχιακήν τάξιν καί ευπρέπειαν, καί έξαίρετον αύ- 
τής.καλλονήν, ής ένεκα ό ’Ιωάννης ήράσθη αύτής πολύ (νω
ρίς, καί συνεζεύχθη, καί ήν ήγάπα περιπαθώς, διότι ούδε’- 
ποτι Ιδιδεν αύτφ αφορμήν πρός δυσαρέσκειαν, άγούσης τό 
τριακοστόν έκτον τής ηλικίας αύτής έτος, καί τών τεσσάρων 
αύτών τέκνων Μαρίας, ’Αντιγόνης, Κωνσταντίνου καί 
"Ολγας.

Δέκα έτη άπό τών γάμων αύτών ειχον ήδη παρέλθει καί 
ούδέν νέφος ειχεν εως τότε επισκιάσει τόν χρυσίζοντα καί 

πλοκή ήτον απόπειρα καί κέντρον πρός εξέγερσιν τών Ελ
λήνων ναυτών έναντίον τής Κυβερνήσιως.

— Άφες αυτά, άνεφώνησεν ό πρόξενος όλως άπερισχέ- 
πτως. Τό συμβάν τοΰτο είναι καθαρά κωμφδία, τής όποιας 
ό αύτουργός ήμην έγώ.

— θέλω νά σάς πιστεύσω, κύριε, τφ άπήντησεν αμέσως 
ό διοικητής, άλλ’ έπιτρέψατέ μοι νά σάς είπω ότι ούδέν κα· 
θιστφ τοΰτο εύαπόδεικτον ; Πώς δύνασθε νά εκφράζησθε ....

— θεέ μου άπλούστατον, ε’ψιέλλισεν ό Μελάς, όστις άνε- 
μνήσθη, πολύ βραδέως, ότι ό κ. Βουγάς ήτο εξάδελφος τοΰ 
Φώτη βέη, άπλούστατον .... Μά τήν πίστιν μου, τόσφ τό 
χειρότερον .... Περιμείνατε, ιδού ή έξήγησις, καί (ν ταύτφ 
εχβάλλων τοΰ χαρτοφυλακίου του, τφ παραδίδει τήν επιστο
λήν τοΰ γέροντος θεοχάρη.

Ό Φώτη βέης δέν ήδυνήθη νά μή μειδιάση κατά τήν άνά- 
γνωσιν, ό δέ κ. Μελάς αΐσχυνθείς ότι ήναγκάσθη νά κατά
δειξη τήν δολορραφίαν του είς στενόν συγγενή τοΰ πατρός 
τής Ροςλλοΰς, έζήτει παρηγοριάν έν τή σκέψει,ότι ό Κώστας 
θ’ άπεφυλακίζετο τούλάχιστον αμέσως. 'Ο δέ Φώτης βέης 
επανέλαβε τό αινιγματώδες καί ελαφρόν σκωπτικόν ήθος, όπερ 
ήν Ιδιον αύτφ, όπως άρη άπό τοΰ προξένου τήν άπάτην 
ταύτην.

— Πιθανόν νά είναι άληθές, είπεν, άλλά τί τά θέλετε, 
Λυτά'- το όνομα μόνον Θεοχάρης είναι τόσον στασιαστικόν!

----Έάν θέλητε νά μοί έμπιστευθήτε τόν συμπατριώτην 
μου, έπανέλαβεν ό πρόξενος, σάς δίδω τόν λόγον μου, ότι θά 
τόν άποπέμψω αύτήν ,ταύτην τήν έσπέραν, όθεν ήλθεν. 
- — Λησμονείτε, οτι διέπράξε φόνον.

Ό κ. Μελάς, άπελπισθείς άπεσύρθη, μηδέν εννοών πλέον. 
Έξήρχετο δέ- έκ τής μετά τοΰ διοικητοΰ συνεντεύξεώς του 

εύτυχή αύτών ουρανόν. Ό Ιωάννης καθ’ έκάστην μετέ- 
βαινεν είς τήν εργασίαν αύτοΰ, (πέστρεφε τήν μεσημβρίαν ή. 
τό έσπέοας παρά,τή οικογένεια του, ένθα ή οικιακή ευτυχία 
άνέμενεν αύτόν έν μειδιάμασι καί άνοιχταϊ; άγκάλαις, καί- 
καθ’ όλα ευχαριστημένος έκ τής ήσύχου καί έπαρχους ζωής, 
ήν διήγε. έπαιζε μετά τών τέκνων .του καί άνεπαύετο παρά- 
τή συζύγφ του. Ό ’Ιωάννης καί ή ’Ερατώ δέν ήσαν πλού
σιοι, ούδέ (περίσσευε τι εκ τών καθημερινών εσόδων άτινα 
έκ τής έργασίας αύτοΰ άπελάμβανεν ό σύζυγος, άλλά δέν 
έπεθύμουν καί τίποτε περισσότερον. Ό,τι καί άν έκέρδιζε- 
καθ’ήμέραν, καθ’ έβδομάδα, ή κατά μήνα, έπήρκει πρός 
συντήρησίν των, ούχί βεβαίως πολυτελή, χαί τοΰτο «ύχαρί- 
στει άμφοτέρους καί (δόξαζον τόν θεόν, διότι τοϊς παρείχε 
τά μέσα τής καθημερινής μέν πλήν τακτικής εύζωίας.

Ή ’Ερατώ (λάτρευε τόν σύζυγόν της, ύπερηγάπα τά 
τέκνα της, εφίλει τόν οικόν της, ούδέν ετερον έπεθύμει.

Άπό πρωίας δέ μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν έπανήρχετο ό- 
σύζυγός της, κατεγίνετο άδιακόπως είς τήν ανατροφήν τών 
τέκνων της καί είς τήν τακτοποίησιν τών τοΰ οίκου.

Τί άλλο ήθελε;
Ούδέν.
Καί όντως ή αγγελική εκείνη ψυχή ούδέν πλέον ήθελεν,ού

δέν έπεθύμει. Ούδέ πλούτη, ούδέ μεγαλεϊον, ούδέ δόξας, 
άλλ’ ούδέ καί περιττά; καί βλαβεράς συναναστροφάς. Δέν 
έδιδάχθη τοιαΰτα πράγματα παρά τών γονέων αυτής, ούτε 
καί τά εφθόνησεν άν τά έβλεπεν εις άλλους.Ήτο τύπος άγνός, 
φυσικός, τών ολίγων δυστυχώς εναπομεινασών λιτών Ελ
ληνικών οικογενειών, αΐτινες έδιδάχθησαν νά ζώσιν έπαρκού- 
μεναι έν εαυταϊς, (ν τή λιτότητι, άρετή καί ήσυχίικ, μακράν· 
τής τύρβης καί τής διαφθοράς.

Τέλος ή εύτυχία ειχεν εγκατασταθή έκεϊ, πλήν ή ευτυχία 
ήτο γνωστή αύτοϊς μόνον κατ’ επιφάνειαν, καί δέν (γνώρι- 
ζον ότι ή εύτυχία δέν έχει τήν έδραν της εν τφ κόσμφ τού
τφ, καί ότι είναι παροδική. Τήν (νόμισαν διαρκή, ατελεύ
τητου, άπεριόριστον, καί διά τοΰτο εκλαυσαν, εκλαυσαν πι- 
κρώς, εμενον απαρηγόρητοι, οπότε πρωίαν τινά είς άγγελος 
άφήρεσε τήν πνοήν τοΰ μικροτέρου αύτών άγγέλου.

λίαν τιταραγμένος, ότε άπρόοπτος συνάντησες τφ άφήρεσ, 
πάσαν έτοιμότητα πνεύματος.

— Πώς!... ό Βουγάς εδώ- άλλά τότε περιεπαίχθημεψ 
ήμεϊς' ό Βουγάς ούδέποτε θά μέ συγχωρήση· ό δέ Κώστας 
καί ό πατήρ του θά μέ μισώσι μέχρι θανάτου,άν ό γάμος ού
τος συναφθή· καί έάν άρχίσω άπό (μέ τόν ίδιον θά εχω είς 
τό·; οικόν μου αρκετά σκάνδαλα .... Μπά, ό θεοχάρης μοί 
εδωκε λαμπράν εργασίαν !... εύγε του !...

Έν τούτοις ό Κώστας (στέναζεν επί τής ύγρας στρωμνής 
τών φυλακών. Είς τά ευρωπαϊκά κράτη ή έκφρασις αύτη. 
μετέπεσεν είς μεταφοράν, άλλά παρά τοϊς Άνατολίταις δη- 
λοϊ άκριβέστατα τήν άλήθειαν, εκτός ίσως τής στρωμνής,, 
θεωρούμενης ώς αντικειμένου πολυτελείας.

Οί άνατολικοί λαοί όλιγώτερον λεπτοί τών δυτικών, δέν 
ώρίμασαν έτι είς τό νά κατανοήσωσι τόν σκοπόν τών ειρκτών· 
τούτων,τεινουσών ού μόνον είς τήν σωματικήν βάσανον, άλλά 
καί είς τήν ηθικήν μόρφωσιν. Τηρουσιν άπαρεγκλίτως τό είω— 
θός, καί όλος ό κόσμος παραδέχεται ότι οί κρατούμενοι δέν- 
ρίπτονται είς τά δεσμωτήρια χάριν διασκεδάσεως. Ό Κώ
στας 3έν ίγνώριζεν είδικώς τά διάφορα συστήματα περί δια— 
κρατήσεως, άτινα (κθειάζουσιν οί περί ταΰτα άσχολούμενοι,. 
άλλά ταχέως συνέλαβε τήν χειριστήν ιδέαν περί τοΰ επανορ
θωτικού συστήματος, δπερ αί περιστάσεις τφ επέβαλλον νά; 
σπουδάση. Άναμφιλέκτως δέ, ούδέν είχε τό ηθικόν, διότι ό·· 

.κρατούμενος, βορρά αύξοντος άναβρασμοΰ γινόμενος, άπ’άρ- 
χή; διαλογίζεται τίνι τρόπφ νά έκδικηθή.

— Ούτιδανοί, έλεγε καθ’εαυτόν, θά σάς κάμω νά τά πλη- 
ρώσητε ολα, μείνετε ήσυχοι. Κι’ αύτός ό ταρτούφος ό Με- 

; λάς, στοιχηματίζω, ότι' θά έχη συνεννοηθή μέ τόν πατέρα; 
μου .... ’Ιδού διατί δ κ. πρόξενος δέν καταδέχεται νά αλθχχ

Τό πεπρωμένον έτελέσθη. Τό πλήρές ζωής τρυφερότητος 
χάριτος καί μειδιάματος τριετές θυγάτριον αύτών"Ολγα επά- 

ζγωσε, δέν τοϊς ώμίλει,δέν (κεινεϊτο πλέον, ειχεν εκπνεύσει.
— Τί θά γείνωμεν ; ελεγεν ή μήτηρ.
—— Ποΰ θά τό εΰρωμεν; ήρώτα ό πατήρ.
— Είς τούς ούρανούς, τοϊς άπήντα ό ίερεύς. Μήν άπελ- 

-πίζεσθε, έκεϊ θα ύπάγωμεν όλοι.
Ήταν άληθώς άπαρηγόρητοι,καί ειχον δίκαιον διότι μετά 

τής άπωλείας τοΰ τέκνου αύτών, άπώλεσαν τά πάντα, καί 
-ησυχίαν, καί ευτυχίαν καί πάσαν ελπίδα.

Ή Ερατώ δέν ώμίλει σχεδόν, έφαίνετο δέ μάλλον σύννους 
καί μελαγχολική, προσπαθούσα έν ταύτφ νά ένδείκνυταϊ άδιά- 
φορος καί ένθαρρύνη τούς άλλους, πλήν οσάκις εΰρισκε τήν 
•ευκαιρίαν νά μένη μόνη, έκλαιε καί ώδύρετο άπαρηγόρητα.

Όδέ σύζυγός τηςμετιβλήθη καθ’ολοκληρίαν,άπαγοητευ- 
θείς περί πάντων. Τίποτε του ήρεσκε πλέον,μή εύρίσκων 
ησυχίαν ούδέ έν τφ οϊκφ του,ούδ’ ίν τή εργασίγ του, ή μό
νον έν τφ οίνφ, ον κατά πρώτον ήρχισε νά πίνη καί νά λη- 
•σαονή εντελώς τήν οικογένειαν του. Καθ’ εκάστην δε μετά 
τήν εργασίαν του μεταβκίνων εν τινι οίνοπωλείφ, δέν έγκα- 
τέλειπεν αύτό, ή ότε έλησμόνει ενετελώ; (αυτόν καί τό άπο- 
λεσθέν τέκνον του.

Τάλαινα’Ερατώ! ήτις έπερίμενεν αύτόν μετά τών λοιπών 
•τέκνων της. Ήσθάνετο τά πάντα, άλλά τί νά τοΰ είτη καί 
πώς νά έπανορθωθή τό κακόν ;

θεραπεία δέν ύπήρχεν.
Μετά (νός έτους παρέλευσιν, οτε ή αύτήζωή έξηκολούθει, 

-καί ή αύτή μελαγχολία ΐβασίλευεν (ν τφ οίχφ τούτφ, ή ’Ε
ρατώ δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη είς τήν καταβιβρώσκουσαν τήν 
καρδίαν αύτή; μαύρην μοίραν, καί κατέπεσεν (ν τή κλίνη, 

■ένα μή έγερθή πλέον.
Ότε δέ πρός τό εσπέρας ημέρας τινός, καθ ’ ήν ή κατά- 

•στασις τής ύγιείας της είχε σπουδαίως δεινωθή, (σπευσαν νά 
είδοποιήσωσι τόν σύζυγόν της, εργαζόμενον τήν ήμέραν εκεί
νην, είς τινα μΰλον, περί τάς δύο ώρας άπέχοντατοΰ Μαν- 
τουδίου, ίνα έπιστρέψη αμέσως παρ’αύτή άποθνησκούσν), 
προσήλθε μέν αμέσως, άλλ’ εύρεν αύτήν ψυχορραγούσαν !

νά μέ ζητήση .... Ά! δέν θέλουσι νά συζευχθώ τήν Ραλ- 
λοΰ! εγώ, ορκίζομαι, ότι θά τήν πάρω .... ναί, θά τήν πάρω 
καί εάν ό πάππος μου αύτό; άναστηθή διά νά μ’ έμποδίση. 
Όΰτως ό Κώστας ήρεθίζετο κατ’ άρέσκειαν διά τών ιδίων 
αύτοΰ μονολόγων, καί ήτο άληθής δι’ αύτόν παρηγοριά νά 
αίσθάνηταε αύξανόμενον τόν θυμόν του άπό ώρας είς ώραν, 
ώς πλημμυροΰσα θάλασσα, διότι επί τέλους επανεύρεσκε τήν 
γαλήνην εκ τών παραφορών τΟυ, αίτινες τφ ύπισχνοϋντο βι- 
'βαίαν (κδίκησιν. Δικαίως δ’ εφερεν αίμα Θεοχάρους εί; τάς 
-φλέβας του.

Ή ήμέρα τφ έφάνη άτελεύτητος, καί κατ' άρχάς διήλθεν 
-αύτήν εν θυμφ, κατόπιν δέ βεβαιούμενος περί τοΰ αδυνάτου 
τής άποδράσεως, (κάπνισεν ό,τι καπνόν εύρεν έν τοϊς θυλα- 
κίοις του.

Ή έσπε'ρα έπελθοΰσα διά τοΰ σκότους αύτής, επέχυσε 
-νέαν λύπην έπί τών γυμνών τοίχων τής φυλακής. Καταβλη
θεί; τέλος ό Κώστας ύπό τής διαμάχης, προσεπάθει νά κοι- 
μηθή, όπως άποσπάση (αυτόν εκ τοΰ φάσματος τής πείνης, 
καί τών φριχτών σκέψεών του, ότε δύο στρατιώται μέ τάς 
'λόγχας προτεταμενας τφ επε'ταξαν νά εγερθή καί τούς άκο- 
λουθήση.

-— Ποΰ μέ οδηγείτε;
— Εμπρός, θά ’δής, άπεκρίθη ό είς.
— ’Ενώπιον τών δικαστών, είπεν ό άλλος.
—- Μοναδικοί κριταί, άφοΰ συνεδριάζουσι νύκτα. Έπί τέ

λους, άς ύπάγωμεν ! .
Ό Κώστας ώδηγήθη ύπό τών φυλάκων του είς. χαμηλήν 

αίθουσαν, ήν στιλπνός σίδηρος κρεμάμενος είς τόν δόλον έφώ· 
τιζεν άμυδρώς,

Οί τοίχοι ήσανάνευ παραθύρων, πλήν επί τών δύο προσ-

Η ΦΥΣΙΣ

Μόλις δ’ ίδοΰσα αυτόν ή Ερατώ, τώ εθλιψε τήν χεϊρα καί.
— ’Στήν Όλγα μου, τφ είπε μόνον, καί εξέπνευσε.
Ό ’Ιωάννης επιε τό δεύτερον τοΰτο ποτήριον εν μεγίστη 

μέν ψυχραιμία καί γενναιότητι, χάριν τών τέκνων του, πλήν 
ή πληγή του νέου τούτου κτύπου ήτο τοσοϋτον καιρία καί 
βαθεϊα, ώστε δέν τοΰ εδωσε καιρόν ούτε έν άχ! νά ιίπη.

— Γεννηθήτωτό θέλημά σου,(ψέλλισε μόνον,καί τή επαύ
ριον έπορεύθη ήσύχως είς τήν εργασίαν του, ίνα φέρη άρτον 
είς τά τέκνα του.

'Εκτοτε εζη τακτικώς, δέν έπινε πλέον, ούδέ παρημέλει 
τήν εργασίαν του, άλλά ταύτην μόνον καί τόν οικόν του είχε 
μέλημα καί φροντίδα. ’Ησθάνετο εξ (πιβάλλοντος καθήκον
τος ότι ητο καί πατήρ καί μήτηρ συνάμα.

Ή Μαρία, ό Κωνσταντίνος καί ή ’Αντιγόνη, ώς έκ φυ
σικού μάλλον ενστίκτου, ή εκ συναισθήσεως καθήκοντος, αι
σθανόμενοι εν παιδική άθωότητι τήν έλλειψιν μητρός (ν τή 
άπαραιτήτφ οικιακή υπηρεσία, κατεγίνοντο πάση δυνάμει 
ν’ άναπληρώσωσιν αύτήν, ότε ό πατήρ των άπουσίαζεν είς 
τήν εργασίαν του, καί προσεπάθουν παντί σθένει νά περι- 
ποιώνται αύτόν,ότε κεκοπιακώς (κ τής εργασίας του ίπανήρ· 
χετο καί Ιμενεν οίκοι.

Ή Μαρία διήγεν ήδη τό δέκατον έτος τής ηλικίας της 
καί κατ’ άνάγκην διέκοψε τά μαθήματα αύτής μετά τόν 
θάνατον τής μητρός της, όπως έπαρχε'ση καί άναπληροΐ αύ
τήν είς τάς άπολύτους άνάγκας τοΰ οίκου των, όστις άπό- 
λυτον άνάγκην αύτής ειχεν.

Οί δέ Κωνσταντίνος καί ’Αντιγόνη, ό μέν ηλικίας οκτώ 
ετών, ή δέ εξ, τή έπιτηρήσει πάντοτε τής άδελφής των, 
(ξηκολούθουν τά μαθήματά των, οσάκις δέ διέμενον οίκοι 
έβοήθουν αύτήν, άλλ’ άγογγύστως καί προθύμως είς τάς οι
κιακά; άνάγκας αύτών. (άκολουθεϊ) ΡοΦς

Τά πάντα (ν τή φύσει (χουσι τόν σκοπόν των.
Ό ποταμός άπό τά όρη χύνεται είς τήν θάλασσαν, ή μέ

λισσα άκολουθεϊ τά μελιφόρα άνθη, ό άετός ΐπταται πρός 
τόν ήλιον, τό δρνεον πρός τούς τάφους, ή δέ προσευχή 
πρός τόν ούρανόν.

όψεων εφαίνοντο' δύο θύραι, εξ νύν ή μέν παρείχε διάβασεν 
είς τόν δέσμιου, ή δέ ήνοίγετο πλησίον διβανίου, εφ’ ού ε’κά- 
θηντο δύο άνθρωποι καπνίζοντες μακρά έξ ίάσμου τσιμπού
κια. Πρός τό άντίθετον μέρος τούτων άπεχθές πρόσωπον ε- 
κάθητο ίπί ψιάθου, καί ούτινος τό επάγγελμα εγίνετο δήλον 
ίκ τοΰ σχοινιού, τοΰ άκινάκου καί τών ράβδων, άτινα εκειν- 
το (γκαρσίως ίπί τών γονάτων του, άναμένοντος μετ’άνη- 
συχίας τήν ώραν τής εκπληρώσει·»; τών άπαισίων αύτοΰ κα
θηκόντων .

Κατ’άρχάς επικράτησε στιγμιαία σιγή· ύπεβλέποντο (κα- 
τερωθεν. *0  Κώστας παρετήρησιν όχι άνευ ίκπλήξεως, ότι 
μόνον ό νεώτιρος τών δικαστών του έφερε τό κόκκινον φίσε 
τών Οθωμανών ύπαλλήλων.
• — Πώς ονομάζεσαι ; τόν έρωτ^ ούτος.

— Καί σύ; έφένδη, δέν έχω τήν εύχαρίστησιν νά σέ γνω
ρίζω. V

— Παΰσον τάς ύβρεις ! καί κάλλιον θά κάμης νά είπής, 
ότι άρνεισαι ν’άποκριθής.

— Όχι’ σοί λέγω ευχαρίστως, εάν δέν ήξιύρης τό όνομά 
μου, ότι ονομάζομαι Κώστας Θεοχάρης· άλλά θά εΰργις ίσως: 
νόμιμον τήν περιέργειάν μου, άν σ’ έρωτήσω, δυνάμει τίνος 
τίτλου έχεις τό δικαίωμα νά μ’ έρωτας ;

— ’Ιδού μεγάλη αύθάδεια δι’ ?να κακοΰργον ! Τίτλος μου 
είναι ό τοΰ διοικητοΰ τής Χίου, τό δέ δικαίωμά μου είναι 
άναμφισβήτητον εννόησον καλά τοΰτο.

— Όθεν άκριβώ; πρόκειται περί τοΰ δικαιώματος τοΰ 
ισχυρότερου.

—— Πρέπει εν τούτοις ν’ αναγνώρισης εις τινα τήν εξου
σίαν τοΰ νά σοί επιβάλη νόμιμόν τινα τιμωρίαν... (άν δέν 
πιστεύης, ότι είσαι άξιος άμοιβής.
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Κωφέ; τις επαίτης ήρώτα συνάδελφόν τού τιν*  τυφλόν:.
■—Δέν μοΰ λέγεις, συνάδελφε, πώς χατορθώνης καί περι- 

■πατεϊς τόσον εύχόλως, καί είς μέρη όπου καί οι μή τυφλοί 
δυσκολεύονται ;

— Ά ! φίλε μου, έχω μία πολύ μικρή τρυπίτσα είς το 
μάτι μου, χαί κάπως διακρίνω, Άμ σύ, πως αχούς άφοΰ εί
σαι κωφός;

— 'A I μή ρωτφς, έτρύπησα χαί εγώ μέ μι*  βελονίτσα 
το αυτί μου, χαί χάτι ακούω....

•♦wiik
— Δέν μοΰ λες, Γιάννη, τί είναε αΰταϊς αί ρόδες ποΰ κά- 

θουνται εκείνοι οί φράγχοε καί τρέχουνε σάν διάβολοι;
—- Eivat βελοσιπέ !
— Τί είναι;
— Λοσιπέ, βελοσιπέ, να έτσι τά λένε.
— Μα χαλά, πώς γυρίζουνε χαΐ δέν πέφτουν ;
— Έ! δέν καταλαβαίνεις; έχουνε ηλεκτρισμό·...
— "Ά! γι’ αύτό τρέχουν τόσον πολύ!
-— Άμ, βέβαια, δέν τό κατάλαβες; τί άλλο θά είχανε·...
— Μωρέ,· αυτοί οί φράγκοι όλο μέ τόν ηλεκτρισμό έχουν 

νά χάνουν. Τά πόδια τους δέν κουράζονται;
— Άμ, χαί αύτά έχουν ηλεκτρισμό....
—- Άμ τά χέρια ;
— Καί αύτά έχουν ηλεκτρισμό....
—- Μπα! καί στό κεφάλι γιατί φοροδν αύτά τά καλου- 

πάκια;
— Για νά μη φεύγει ό ηλεκτρισμός άπό τό χεφάλι τους..
—-Βρε κοροϊδεύεις; η καί σύ μέ ηλεκτρισμό μου μιλ^ς; 

“Ορσε....
■ΗΙΙΙΙΙΙΗ

Άφηρημένος τις Κύριος, υπά της πολλής φαίνεται ζέστης 
επηρεαστείς, άντί νά καθήση εξωθι τοΰ φαρμακείου Γ... έκά- 
θισεν έν τινϊ καθίσματι,ευρισχομένφ πρόςτό έσπέρας συνήθως 
έξωΟι τοδ παρακειμένου φαρμακείου τοΰ κ. Β..........καί χα·
λεϊ τόν φαρμακοποιόν.

— Τί παγωτά έχετε; έρωτδ.
Ό υπάλληλος του φαρμακείου έννοήσας την απάτην του 

αλλά και θυμωθείς, άπαντά άμέσως:
— Κασσιάμ, λιναροσπόρ, διαμπόλ, πεκακουάν, κινινί καί 

γρανίτα σερβιτσαλί;
Ό Κύριος έγείρας την κεφαλήν παρατηρεί μετ’άπορία.ς 

άπό κεφαλής μέχρι ποδών τόν υπηρέτην. Ούτος δέ μέ ψυ
χραιμίαν εξακολουθεί:

— Δέν σας αρέσουν Κύριε;........

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

12

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΨΙΣ
Έν χλωβίφ τινι ένθα ΰπάρχουσι κόνικλοι καί όρνιθες, 

αριθμούν rat 82 πόδες καί 26 κεφαλαί. Πόσοι κόνικλοι πρέ
πει νά ηναι καί πόσαι όρνιθες;

18

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ
' Πότε αί γαλαϊ έορτάζουσιν ;

Εις τόν λυτήρα τών ανωτέρω προβλημάτων, είτε καί ενός εξ αύ
τών, δωρεϊται υπό τής «Φύσεως» άνάλογον άντικείμενον.

Επανόρθωσες
Ό δεύτερος λυτήρ τοϋ 11 στρατιωτικού προβλήματος^, 

ούτινος τήν λύσιν έδημοσιεύσαμεν έν τφ προηγουμένφ φύλλφ,. 
είναι τό ύποκατάστημα τής Έθν. Τραπέζης Πατρών.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΪΣΕίΙΣ,,

Π. Γ. "Αρταν. Συνδρομή σας έλήφθη. Πρώτον καί τρίτον φύλ- 
λον άποστέλλονται σύν παρόντι φύλλφ μετ' άποδείξεως. ’Αριθμός-. 
λαχείου σας 470. —Α. Λ. Καρπενήσιον. Δελτάριον έλήφθη. Συν
δρομητήν ένεγράψαμεν άποστείλαντες σειράν. Εύχαριστοΰμεν καί- 
άναμένομεν, ώς γράφετε. — Ό. Ρ. Σμύρνην. Άπεστείλαμεν, ώς 
γράφετε, αποδείξεις χαί φύλλα.Έλάβομεν χαί επιστολήν σας. Ά— 
πηντήσαμεν. — Άλ. Κ. Σύρον. ’Επιστολή σας έλήφθη μετά χρη
μάτων. Έχει καλώς καί γράψωμ'εν. — X. Π. Χαλκίδα. Συνδρομαί- 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. ’Αποδείξεις λαμβάνετε σύν παρόντι- 
φϋλλφ· Γράφομεν.—Ί. Π. Σύρον. Έλάβομεν επιστολήν μετά χρη
μάτων. Εύχαριστοΰμεν. Άναμένομεν καί ένεργείας σας. — Γ.Κ.Σ. 
Σύρον. Σάς ένεγράψαμεν και εύχαριστοΰμεν πολύ. Σειράν φύλλων 
άπεστείλαμεν. ’Αριθμός λαχείου σας 473. —X. Γ. Σκόπελον. Συν
δρομή σας έλήφθη· εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις σας άποστέλλεται 
σύν παρόντι φύλλω. — A. Β. καί Μ. Λ. Β. Galalz. Έλάβομεν 
συστατικήν σας μετά τραπεζογραμματίων καί εύχαριστοΰμεν πολύ. 
Συνδρομητήν ένεγράψαμεν χαί άπεστείλαμεν σειράν φύλλων μετ’ 
άποδείξεως. Παραγγελία σας έχτελεσθήσεται ώς γράφετε. Εϊμεθα- 
ύπόχρεοι δι’ εύγενή προθυμίαν σας. — I. Δ. Ζάκυνθον. Σύν παρόντι 
φύλλφ αποστελλομεν άπόδειξιν έμφαίνουσαν έκτέλεσιν παραγγελίας- 
Ταχυδρομεϊόν ενταύθα θά έξετάση έπισταμένως, άποροΰν επί απώ
λεια. — θ· Π. Πάτρας. Κατάλογον μουσικών τεμσχίων άπέστεί- 
λαμεν σήμερον.Σημειώσατε ποια θέλετε καί άποστείλατε άντίτιμον. 
—Κ.Ν. "Ανδρον. Έστάλησαν δλα. Δέν υπάρχει τι άλλο, μοι είπον.

ΕΙΛΟΠΟΙΗΧΙΧ
Είς τό ήμέτερον γραφεϊον πωλοΰνται διάφορα φυλλάδια, 

μουσικής διά κλειδοκύμβαλου τών καλλίτερων Ευρωπαίων- 
μουσικοδιδασκάλων, άντί δραχ. 1 μόνον έκαστον φυλλάδιον,. 
πιρεέχον άνά εν τεμάχιον μουσική;, ήτοι' Valse brillaute,. 
Somnambule fantaisie, Le Torrent, Guillaume Tell,. 
Indiana κλπ.

Οί έν ταϊς έπαρχίαις δύνανται νά στέλλωσι δρ. 1,40 καί 
gx 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 αυ
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί Παρισίων, 
μάρκας, καί γραμματόσημα έλληνικά, γαλλικά, αυστριακά,, 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : dt’& troc yp. 10 
» » di' εζ pfjyac yp. 6

Οί προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται εις τχ·. 
ύπό τής «Φύσεως» παρεχόμενα δώρα καί τάς έτησίας κλη
ρώσεις τών λαχείων.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙ
ΚΗΣ έκ τοδ γαλλικοδ τών κκ. L. Michaut καί Gillet, κατά 
μετάφρασιν τοΰ καθηγητοΰ κ., Γ. Α. Κουντούρη. Μετά 86 · 
ξυλογραφημάτων έν τφ κειμένφ. Χρησιμότατου εις τούς, 
τηλεγραφητής.

Τεμάταε δραχ. δ».
Αντίτυπα πωλοΰνται ιίς τό Γραφεϊον τής- «Φόσεως» και - 

είς το Βιβλιοπωλείου τής «Εστίας».

SK ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛ*ΕΙΟΓ  ΠΑΡΑΕΚΕΓΑ ΛΙΒΟΚΒ


