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ύπάρξη περί τούτου αμφιβολία. Ή διατροφή τοΰ κυττά
ρου, λέγει, είναι χημικόν φαινόμενου
*
ή δέ κίνησις, ό
μετασχηματισμός ουτος τής δυυάμεως τής τάσεως είς
ζωικήν δύναμιν, παραβλητέαν πρός έκρηξιν έκκροτητικοϋ
«Ή ζωή εεναε χημ-εκή ένέργεεα.»
μίγματος, προέρχεται άπό τής άπό τοΰ μυϊκόν κυττά
ρου έπεξερχασίας τής χημικής ένεργείας' πρός δέ, ό
Τοιούτον συμπέρασμα φέρει μεγάλοις γράμμασιν ύπό_ μνημά τι τού καθηγητού κ. Richet, πραγματευόμενου ηλεκτρισμός, ή θερμότης, καί δή τόφώς παράγονται παρά
*
δέν φθάνει όμως
περί τής γενικής φυσιολογίας καί δημοσιευθέν έν τή Φι τώ ζώντι άτόμω υπό τήν αύτήν έπίρροιαν
καί μέχρι τοΰ νευρικού κραδασμού, όστις δέν προέρχε
λοσοφική ’Επιθεωρήσει τών Παρισίων (Rev. philos.,
ται άπό φαινομένου χημικής ακολουθίας. “Ωστε ή αντα
Avril Γοφΐ )·
Ό καθηγητής ούτος τής φυσιολογίας έν τή ιατρική νακλαστική εργασία δέν είναι άλλο τι, είμί έκδήλωσις τής
σ^ολή τού Πανεπιστημίου τής Γαλλίας άναντιρρήτως είνε τάσεως τής- μεταβιβάσεως των νευρικών συνδέσμων (θωεις έκ τών επιστημόνων έκείνων, οϊτινες κέκτηνται εύρεΐαν · μίγκων) καί τοΰ υπό τών νευρικών κυττάρων διενεργου*
ή δέ ψυχική ενέργεια μή ούσα
μάθησιν καί ύψηλήν τήν διάνοιαν, καί έξέχουσι μεταξύ μένου μετασχηματισμού
τών σοφών πολυμαθών τών άποτελούντων τό αέτωμα τού άλλο τι ή είδος μάλλον περίπλοκου άντανακλάσεως, ύπάεπιστημονικού Άρείου Πάγου. Είναι έξ έκείνων, οϊτινες γεται και αύτη είς τόν θρίαμβον τής χημείας.
Άλλ’ έάν’δυνηθώμεν ν’άποδείξωμεν ενταύθα, βτι ή
μακράν τού νά φυγαδεύωσι εκ προβουλής, ως τόσοι άλλοι,
χημική
ενέργεια δέν είναι ή κυρία καί πρωτογενής ενέρ
τάς ψυχολογικός καί φιλοσοφικός μελέτας, τούναντίον
γεια
τής
ΰπάρξεως τοΰ κυττάρου, πάσα έπί τής ανωτέρω
συνετέλεσαν. τό πλεϊστον είς τήν καλλιέργειαν αυτών
βάσεως
θεμελιουμένη
θεωρία τοΰ σοφού καθηγητοϋ κα
είναι έξ έκείνων, οϊτινες έν τώ έδάψει τής παρατηρήσεως,
κατέταξαν, παρά τοίς φυσικοίς φαινομένοις, τά άπό ταρρέει μέτ’ αυτής.
Ό ζών κύτταρος είναι αληθές, οτι διατελεϊ εις διηνετού πνεύματος άπορρέοντα *γεγονότα είναι τέλος έξ έκείκεΐ κατάσταοιν χημικής ένεργείας, πάντοτε ακόρεστος
νων, οϊτινες έν τώ έπιστημονικώ κύκλω είσήγαγον διδό
οξυγόνου, καί πάντοτε παράγων ανθρακικόν οξύ καί έκμενα, άτινα άπό πεντήκοντα ετών ή αυθεντική έπιστήμη
χυλιστικάς άζωτούχους ύλας, ήτοι έχει διηνεκώς άνάγέπιμελώς τε καί άνιλεώς άπεσκοράκιζεν.
κην να τώ πάρέχηται όξυγόνον πρός τούτο, και νά τώ
Άλλ' όμως τά συμπεράσματα τού. υπομνήματος τού
του, μακράν τού νά συνάδωσι πρός τό ύψος τών βλέψεων άφαιρήται τό ανθρακικόν οξύ, ως καί αί έκχυλιστικαί οΰσίαι έφ’ όσον σχηματίζονται, διότι άνευ τούτου ή συγκαί τήν εύρεΐαν διάνοιαν τού σοφού καθηγητού, καταλήκράτησις αυτών θά έφερε εις κίνδυνον τήν υπαρξιν τοΰ
γουσι είς τήν τόσω στενήν οσω καί άπατηλήν ταύτην
διατύπωσιν: Τό σημείου τής άφετηρίας πάσης ένεργείας, κυττάρου καί θά κατέστρεφον αυτόν άφεύκτως.
"Ωστε ή καΰσις αύτη ή ή όξείδωσις τών στοιχείων δέν
έξ ής πάντα τά όντα παράγωνται είναι συμπεπυκνωμένη
είναι ό σκοπός τής ζωής, λέγει, πάνυ δικαίως ό κ. Richet.
τις δύναμις ύπό τό σχήμα χημικής ένεργείας, δύναμις,
Ή φύσις δέν στερείται άπλουοτέρων μέσων πρός παρα
έξ ής καί τά φαινόμενα τοΰ ηλεκτρισμού, τού φωτός,
γωγήν θερμότητος, ύδατος, ηλεκτρισμού καί ανθρακικού
τής θερμότητος ή καί αύτής τής σκέψεως ποικίλως άπορέξέος,
καί ήθελεν είοθαι άπειρος καί άνωφελεστάτη προ
ρέουσιν.
Άς λάβωμεν, μετά τού έργάτου τοΰ ένλόγω ύπομνή- σπάθεια άπό μέρους αύτής όπως κατασκευάση τοσούτον
θαυμάσιον καί περίπλοκου σύμπλεγμα υπάρξεων (οντων)
ματος, τήν ζωήν έν τώ άπλουστάτω αύτής όργάνω, ήτοι
μετά τών τόσω ποικίλων αυτών σχημάτων, καί τών τόσω
έν τώ κυττάρω, καί .έν τή στοιχειωδεστάτη αυτής ένεργεία, ήτοι έν τή διατροφή, καί ίδωμεν, άν πράγματι, πολυσυνθέτων αυτών μορφών καί μελών δι’ ύπεράοπισιν,
«πάσαι αί εκδηλώσεις τής κυτταρώδους ένεργείας είσίν άμυναν, καί προσαρμογήν, διά νά φθάση είς αποτέλεσμα
τοσούτω πτωχόν καί άσημου, τής καύσεως.
άποτελέσματα τών χημικών μετασχηματισμών, οϊτινες
Ή χημική ένέργεια άναμφιρήστως δέν είναι ό σκοπός
διενεργοϋνται έν τή οίκειότητι τού κυττάρου.» Τούτων
τής ύπάρξεως. Καί βεβαίως πάντες μετά τοΰ έργάτου
ούτως έχόντων, προβαίνοντες βαθμηδόν.είς τήν έξέτασιν
τής ανωτέρω θεωρίας είμεθα σύμφωνοι, θά συμφωνήοωτών ζωικών φαινομένων πλέον ή ήττον στοιχειωδών, θά
μεν δέ καί ημείς μάλιστα μετ’ αυτού είς1 τό ότι, ή χη
ίδωμεν, έάν ήναι δυνατόν νά ,άποσπάσωμεν πάντα ταύτα
μική ενέργεια είναι μάλλον τό διάμεσον τής ύπάρξεως
*
άπό τής χημικής ένεργείας τού κυττάρου, έν γένει πάντα
άλλ'έπί τοΰ δευτέρου ζητήματος, δέον νά σταματήσωμέχρι τών άπωτάτων ορίων τής ζωϊκής- ένεργείας, άτινα
μεν καί βεόαιωθώμεν, έάν ύπο τήν έκφρασιν ταύτήν δέν
ως οργανον εχουσι τό νευρικόν σύστημα,καί ώς ένέργειαν
ύποννοοϋμεν τό αύτό μετ’ εκείνου πράγμα.
τά ψυχικά-φαινόμενα, καί-μέχρις άκόμη αύτής τής συνειΤό δ ι ά μεσ ον, ως καί αυτή καθ’ έαυτήν ή λέξις
δήσεως καί τής νοημοσύνης συμπεριλαμβανομένων, αϊτιυπονοεί,
ύπεμφαίνει πράγμα τι παρεμβαΤνον μεταξύ του
νες στερούνται έν τούτοις οργάνων, παρά τήν γνώμην
ένεργοΰντος
αιτίου καί τοΰ παραγομένου άποτελέσματος,
τού σοφού καθηγητού κ. Richet.
άλλά
δέν
είναι
τούτο ούτε τό αίτιον, ούτε τό άποτέλεΚατά τόν πολυμαθή τούτον, ούδεμία δύναται νά
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«μα, αλλά μ&οολαδεΐ έν τώ μεταξύ τούτων ώς γέφυρα,
ήτις χρησιμεύει διά τήν διάέασιν άπά τοϋ ένός εις τό
έτερον σημεΐον.
(Έκ τοΰ Orient τών Παρισίων)
(Έπεται συνέχεια.)

Φ. Π.

ΓΕΓΧΡΓΊΟΧ3 ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΠΑΤΗΡ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

(Συνίχιια x«l τέλος).

Συχνάκι; προσεκάλει εί; την οικίαν του τού; ταπεινόφρονας συντρόφου; τή; πρώτη; αΰτοΰ ηλικία; καί ηύχαριστεΐτο
μεγάλως συνομιλώ·? μετ’ αυτών πε^ί τών παλαιών έκείνων
χρόνων. Ουδέποτε προβελάμβανε το ΰφος τοΰ μεγάλου άν
δρός έν τοιαύται; περιστάσεσιν, άλλά προσεφέρετο πρό; τού;
ίπισκέπτας του μετά τής αύτή; οίκειότητο; καί ύπολήψεως
ώς έάν ήσαν ίσοι αύτφ, καί τούς έξέπεμπε κατευχαριστημένου; καί εύθυμους. "Αλλοτε πάλιν, άνδρε; άποροι, οίτινες
έγνώρισαν αύτόν κατά τήν νεότητά των, εκρουβν την θύ
ραν του, καί ούδέποτε άπηγορεύετο αύτοΐς ή είσοδος. "Οταν
δμως έμάνθανέ τι περί κακής αύτών συμπεριφοράς, μεγάλως
τούς έπετΐμα. Οικείος του, όστις έγνώρισε λεπτομερώς τόν
ιδιωτικόν του βίον εΐδεν αύτδν νουθετοΰντα τοιούτου; κακο
ποιούς καί κατακρίνοντα τά πταίσματα και .τήν άφροσύνην
των μέ δάκρυα καταρρέοντα έπι τών παρειών του. Κατέ
ληγε δέ σχεδόν πάντοτε άνοίγων τδ βαλάντιόν του καί παρέχων αύτοϊς τήν αρωγήν, ής είχον ανάγκην, δπως «ποιήσωνται νέαν έν τφ κόσμφ ε'ναρξεν βίου».
Αΐ ίσχυραί δυνάμεις τοΰ Στεφενσώνο; έν τφ ίμβαθύνειν
είς πάν ζήτημα, συνενούμεναι μετά τής εμφύτου χάριτος
καί εύφυιας, μετεσίδοντο είς τάς συνομιλίας του πάντοτε
πλήρεις ισχύος καί έτοιμότητος. Καίτοι κυρίως μηχανικός
τό έπάγγελμα, συγχρόνως ένεβάθυνε τά μέγιστα έπί πολλών
επιστημονικών ζητημάτων σπανίως ύπήρχεν άντικείμενον
μελέτης ή κλάδος έπιστήμης έν σκότει εύρισκόμενο;, έφ’ών
.δέν έμόρφωνε εύρεϊαν καί πρωτότυπον θεωρίαν.
Άναφέρεταί, δτι έσχε ποτέ ζωηράν λογομαχίαν πρδς
τόν διάσημον Buckland έπί τής θεωρίας τής τών
γαιανθράκων διαπλάσεως, ής άποτέλεσμα ύπήρξεν, δτι δ
Buckland, κάτοχος μεγαλειτέρας εύγλωττίας, ίκαμεν αύ
τδν έντελώς νά σιγήση. Τήν έπομενην πρωίαν προ τοΰ
προγεύματος, ένφ περιεπάτει άνά τούς άγρού; βεβυθισμένος
είς διαλογισμούς, δ Σίρ Γουλλιέλμος Follet, προσήλθε καί
τδν ήρώτησε περί τίνος σκέπτεται.
— Σκέπτομαι έπί τής συζητήσεως ήν χθες το εσπέρα;
εσχον μετά τοΰ Buckland., άπήντησεν δ Στέφενσων.
Γνωρίζω οτι έχω δίκαιον έάν ε’χον εί; τά; διαταγάς μου
τάς λέξεις ά; έκεΐνο; έχει, θά τδν κατέβαλλον |
— Είπέ μοι περί τούτου, άπεκρίθη δ Σίρ Γουλλιέλμος,
και βλέπομεν τί δύναμαι νά πράξω ύπέρ σοΰ.
Καί έκάθησαν κάτωθι άναδενδράδος, όπου δ. άγχίνου; δι
κηγόρος ε'μαθε καλώς τά περί τής ύποθέσεως καί άνέλαβεν
μετά ζήλου νά υπεράσπιση τά συμφέροντα τού πελάτου του.
Άφοΰ έγένετο κύριος τοΰ θέματος, δ Σίρ Γουλλιέλμος είπε :
Τώρα είμαι εΐς τάς διαταγάς του.
Ό Σίρ Ροβέρτος Πήλ έμαθε ταΰτοχρόνως τ' άνωτέρω,
καί έπιδεξίως είσήγαγε τό άντικείμενον τής φιλονεικίας μετά
τδ γεΰμα, είς δ δΓ αύτό τοΰτο προσεκάλεσεν άμφοτέρους. Τό
άποτέλεσμα ήτο, δτι είς τήν άκολουθήσασαν συζήτησιν δ
έπιστήμων κατεβλήθη ύπό τοΰ νομικού.
— Καί τί λέγετε σείς, κ. Στέφενσων ; ήρώτησεν δ Πήλ.
—· Έγώ λέγω, οτι ύπέρ πάσας τάς δυνάμεις τάς ύπεράνω καί κάτωθεν τής γής, μοί φαίνεται δτι ούδεμία είναι
τόσον μεγάλη, οσον ή τής εύγλωττίας.
Κυριακήν τινα ίστάμενος μετ’ άλλων έπί υψώματος, πα-
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ρετήρησε σιδηροδρομικήν αμαξοστοιχίαν, άστραπιαίως βαίνουσαν μακρόθεν.
— Τώρα κ. Buckland,· ειπεν δ Στέφενσων, σοί προ
βάλλω τδ εξής πρόβλημα. Δύνασαε νά μοί εΐπης, τίς είναι
ή δύναμις ήτις ώθεΐ τήν αμαξοστοιχίαν ταύτην ;
— Μά νομίζω, ειπεν εκείνος, δτι είναι μίά τών μεγάλων
σου μηχανών.
— Άλλ’ έίς τήν μηχανήν μου, τίς δίδει τήν ώθησιν ;
— Ώ, πολύ πιθανόν είς τών έκ Νιουκάστλ μηχανοδη
γών σου.
— Έγώ όμως φρονώ, οτι την ώθησιν δίδει τδ φώς τοΰ
ήλιου !
Καί έπειδή δ Buckland έστη εκπλησσόμενος·
— Ό ήλιος, ειπεν δ μηχανικός, είναι φώς δεσμευθέν έπί
τής γής άπδ δεκάδων χιλιάδων έτών, είναι φώς άπορροφώμενον ύπό φυτών καί άνθεων, άναγκαΐον ον πρδς συμπύκνωσιν τοΰ άνθρακος διαρκούσης τής προόδου τής άναπτύξεώς
των, άν μή ήναι άνθραξ ύπ’ άλλην μορφήν καί ήδη άφοΰ
έτάφη έν τή γή έπί μάκρους αιώνας άνά τάς έκτάσεις τών
γαιανθράκων, τδ άφανές τοΰτο φώς προαχθέν αυθις καί έλευθερωθέν, διατίθεται ήδη προ; έργασίαν, ώς έν τή Ατμομη
χανή εκείνη, ήν είδες, διά μεγάλους ανθρωπίνους σκοπούς !
Το πρό τοΰ θανάτου του έτος δ Στέφενσων προσεκλήθη
είς τά εγκαίνια τοΰ έν Trent Valley σιδηροδρόμου. Είχε
τφόντι έπέλθη μεταβολή επί τοΰ πνεύματος τών εύγενών άπδ7
τοΰ χρόνου έκείνου καθ ’ δν κατέστρωσε σιδηρόδρομον τδ πρώ
τον έν τή χώρο:. Είχον τότε λάβη τά όπλα έναντίον
του, χαρακτηρίζοντες αύτόν ώς λεηλατήσαντα καί καταστρέψαντα τά κτήματά των. Τουναντίον ήδη έπευφημήθη
ώς είς τών μεγίστων ευεργετών τοΰ αίώνος.
Κατά τδ έαρ τοΰ 1848, ή ύγεία του προφανώς ήρξατο
φθίνουσα. Έν τούτοι; ήδυνήθη νά παραστή καί άναγνώση
έγγραφά τινα είς τήν κατά τήν 26ην ’Ιουλίου- γενομένην
συνεδρίαν τοΰ έν Βιρμιγχάμη Συλλόγου τών Μηχανικών.
Ήτο ή τελευταία του δημόσιος εμφάνισες. ’Ολίγον μετά
την είς Tapton επάνοδόν του, προσεβλήθη ύπό διαλείποντος
πυρετού, έξ οΰ έφάνη οτι άνέλαβεν,δπότε αίφνήδιος αιμορραγία
άφήρπασε.ν αύτδν τήν 12ην Αύγούστου 1848, κατά τδ 67
έτος αύτοΰ. "Οτε άφήκε τήν τελευταία» πνοήν, δ ’Ροβέρτος
έγραψε πρός.τδν Edmuilt Pease: Μετ’ άλγους βαθέο; άναγγέλλω εί; ένα τών άρχαιοτέρων φίλων του, τδν θάνατον τοΰ
άγαπητοΰ πατρός μου, έπισυμβάντα την σήμερον πρωίαν περί
τήν 12ην, μετά δεκαήμερον ασθένειαν έκ σφοδρού πυρετού.
Σπανίως τό μάθημα της έν ουσχερείαις ύπομονή; ίδιδάδάχθη έπωφελέστερον', ή διά τοΰ άξιοσημειώτου βίου τοΰ
Στεφενσώνος, δστις ούδέποτε ύψωσεν έπί τή επιτυχία του τήν
κεφαλήν αγέρωχου. Ότε ποτεγραμματεύς τις’τδν ήρώτησε πώς
ν’ άναγγείλη τδ όνομά του καί ποια ήσαν τά κοσμητικά
αύτοΰ επίθετα, ειπεν :
β: Δέν έχω κοσμητικά επίθετα είς τδ όνομά μου, ούτε
έμπροσθεν ούτε όπισθεν αύτοΰ, καί προτιμφ νά ιΐπης απλώς
Γεώργιος Στέφενσων. Είναι αληθές,, είμαι Βέλγος ιππότης,
άλλά οέν έπιθυμώ νά κάμω χρήσιν τοΰ τίτλου ».
Ούτως άφελής, έγκρατής, ταπείνόφρων κατά τά έτη τής
εύπορίας καί .δόξης, ώς υπήρξε δραστήριο; καί γλυκύς κατά
τούς χρόνους τών μόχθων, διέβη τήν φαιδράν γεροντικήν ήλι·
κίαν, περικυκλούμενο; ύπδ φίλων ειλικρινών, παραμυθούμένος
ύπδ συζύγου άφωσιωμένης. ήν μετά πολλά έτη άπό τοΰ θα
νάτου τή; συνεύνου τής νεότητάς του είχε προσλάβη ώς σύν
τροφον τών κλινόντων είς τήν δύσιν έτών του, καί άπολαμβάνων τάς προθύμους περιποιήσεις τοΰ εύφυοΰ; τέκνου του.
Γ. Λ. I.
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Έν τώ άπεράντφ ρωσαςκώ κράτει γιγαντιαία τις έπιχείρησις βαίνει άπό τίνος χρόνου πρός τήν πραγματοποίησή αύτής.
Πρόκειται περί τής κατασκευή; σιδηροδρομική; γραμμή; έν τή
μεσημβρινή . Σιβηρί^, ήτις. άρχομένη άπό τοϋ ποταμοΰ ,Ούράλ θέλει καταλήξει εί; τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν, καί ούτως
θέλουσι συνδιθή τά μάλλον άπομεμακρυσμένα σύνορα τής
μεγάλης βορείου αυτοκρατορίας μετά τής Εύρωπαϊκής Ρωσσίας.
Ή μεσημβρινή Σιβηρία, ούσα πλατεία ζώνη κατά μήκος
τών Σινικών ορίων, εξει βεβαίως εύρύτατον μέλλον μετά
τήν τελεσφόρησιν τοϋ γιγαντιαίου τούτου έργου, καί λόγφ τοϋ προσοδοφόρου καί γονίμου αύτής έδάφους, καί τών
πυκνών αύτή; παρθενικών δασών, καί ώς έκ τών ποι
κίλων προϊόντων της, μεταξύ τών όποιων πρωτίστην καί
σπουδαίαν θέσιν κατέχουσι τά τόσον πολύτιμα, οσον καί κοι
νή; χρήσεως μέταλλα αύτής, οί άνθρακες κτλ.
Ή Σιβηρία αριθμεί ήδη Ιξ έκατομμύρια κατοίκους καί
αρκετόν άριθμόν άνθουσών πόλεων, έξακολουθούση; έπί
πλέον τής άκαταπαύστου μεταναστάσεως άπο τής εύρωπαϊκής
Ρωσσίας. Άλλά δέν είναι μόνον οί έμπορικοί λόγοι, οίτινες
ήνάγκασαν τήν Ρωσσίαν νά προβή είς τοιόϋτον έργον,άλλά
πρωτίστως, λόγοι πολιτικοί καί δή στρατηγικοί ύπεχρέωσαν
ούτως είπεΐν ταύτην, δπως πάση δυνάμει καί θυσίαις προβή
όσον τάχιον εΐς άποπεράτωσιν αύτοϋ. Τής Σινική; βαθμη
δόν καθιστάμενης προσιτής τοΐς Εύρωπαίοις, ή Ρωσσία
μέγιστον ένδιαφέρον έχει νά καθέξρ ίσχυράν πλησίον αύτή;
θέσιν, καί τοΰτο κατορθοϋται διά τής σιδηροδρομικής συγκοι
νωνίας, δυναμένης οΰτω νά μεταφέρη καί ένισχύη τάς παρά
τή Σινική στρατιωτικάς αύτής δυνάμεις. Έκτος δε τούτου
ή Ρωσσία έχει άνάγκήν μια; εύκολωτέρας καί ταχύτερα;
συγκοινωνίας μετά τής έν ταΐς ΊαπωνικαΙς θαλάσσαις πόλεω; Βλαδιβοστόκ, τοϋ μόνου στρατιωτικού καί έμπορικοΰ έπί τοϋ Ειρηνικού Ώκεανοϋ λιμένος της, όστις διατελεΐ ελεύθερος πάγων καθ’ ολον τό έτος.
Ό παρατιθέμενος έναντι χάρτης περιλαμβάνει τήν γραμ
μήν ήν θά άκολουθήσρ ό περί ού πρόκειται σιδηρόδρομος τής
μεσημβρινής Σιβηρίας. 'Ως γνωστόν δέ ό Τζάρεβιτζ αύτοπροσώπω; ένεκαινίασεν ήδη κατά τό έν τή άπωτάτη ’Ανα
τολή τελευταίου ταξείδιον του τό μέγα τοΰτο έργον έπί τής
Ανατολική; αύτοΰ άκρας, ού μακράν τοΰ Βλαδιβοστόκ, καί
άί έργασίαι έκτοτε προβαίνουσι μετά ταχύτητος.
Κατά τό έκπονηθεν καί ύπό τής Ρωσσικής Αύτοκρατορίας ΐγκριθέν σχέδιον, ό διά τών Εύρωπαίκο-Ασιατικών συ
νόρων τή; Ρωασία; διελευσόμ.ενος σιδηρόδρομος ούτος ήρ
ξατο άπό τής πόλεως Οΰφας (Ufa), ήτις ήδη συνδέεται
μετά τών σιδηροδρομικών γραμμών Μόσχας-Νίσνι-Νόβγοροδ καί Πετρουπόλεως, καί θέλει προβή περαιτέρω πρό; άνατολάς, ώ; διά τής λευκής καί παχείας γραμμής σεσημείωται έν τφ ήμετέρφ χάρτη. Διευθύνεται διά τοΰ Κουργάν
πλησίον τοΰ ποταμοΰ Τομπόλ είς "Ομσκ, ένθεν άρχεται ή
περαιτέρω σιδηροδρομική γραμμή. Ή πόλις αΰτη είναι πρω
τεύουσα νομοΰ, καί κατοικεΐται ύπό 40,000 ψυχών. ’Εν
τεύθεν διαβαίνει ή γραμμή διά τοΰ Κάϊνσκ, Κολιβάν, Τάμσκ
καί φθάνει εις Μαρίνσκ (14,000 κατ.), Άτσχίνσκ (14,000
κατ.) Κρασνογιόρκ (22,000) καί Κάνσκ (5000). ’Εντεύθεν
ή γραμμή δεν βαίνει πλέον άνατολικώς, ώς μέχρι τοΰδε,
άλλά μεσηβρινο-άνατολικώς, καί μεταβαίνει είς Ούδίνσκ
(4,000 κατ.), Άρκούτσκ 48,000 κατ.), οπού προσεγγίζει
τήν λίμνην Μπάϊκαλ, άπέχουσαν 60 χιλ. άπό τής τελευ
ταίας ταύτης πόλεως, ής ή άνάπτυξι; ύπό έμπορικήν έποψιν βαίνει θαυμασίως. Ή λίμνη ?χ» περιφέρειαν 32,000
περίπου χιλ. ήτοι άπόστασιν 9142 ώρών, κεϊται έπί ζωγραφικωτάτη; θέσεως μεταξύ όρέων ύψους 1000—2000 μ.
καί είναι λίαν ιχθυώδης, όπω; όλα τά ΰδατα τή; Σιβηρία;
*
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Κατά τό αρχικόν σχέδιον είχεν άποφασισθή ή διάβασες
τής λίμνης ταύτης δΓ άτμοκινήτου πορθμείου, έξ ου ηθελον
οΐκονομηθή 250 χιλεόμ., άλλ’ άκολούθως παρητήθησαν τής
γνώμης ταύτης, καί ήδη άπεφασίσθη νά διέλθρ ή σιδηρο
δρομική γραμμή άπό τής μεσημβρινής άκρας τής λίμνης.
Έντεΰθεν. ή γραμμή φθάνει είς Βερχνιέ-Ούδίνσκ (8,000
. .κατ.) ένθα διενεργείτε» διά τοΰ Κιάχτα τό μετά τής Σινι
κής έμπόριον, ιδίως τοΰ τιίου, είτα εις Τσχίτα (16,000
*
* • κατ.) καί μετά τοΰτο είς Νερτοχίσκ (6,000 κατ.). Εντεύ
θεν ή γραμμή προχωρεί μέχρι τοΰ πλεύσιμου ποταμού
Σχίλκα, καί έκεΐθεν διά τοΰ Άλμπάσκ, Μπλάγο-Βεσχτοχένσκ (11,000 κατ.); Χαμπάροφκα (4,000 κατ.) εΐς Νικολάϊεφσκ (6.000 κατ.), τόν ποτέ στρατιωτικόν λιμένα έπί
τοϋ στομίου τοΰ Άμούρ, άπένανίι τής νήσου Σάχαλιν τή;
ρωσσικής άποικίας τών καταδίκων.
Ού μακράν τής μικρά; πόλεως Χαμπάροφκα ύπάρχει τό
στόμιον τοϋ έκ τής μεσημβρίας προερχόμενου καί επίσης
πλευστού ποταμοΰ Ούσοϋρι, ώστε δέν άπομένει πλέον μέχρι
τοΰ έπινείου Βλαδιβοστόκ ή ή κατασκευή ένός σχετικώ;
βραχέος τμήματος τής προεκτάσεως τοΰ έν λόγφ σιδηρο
δρόμου. Προσώρινώς θά γίνη χρήσις τής θαλασσίας όδοϋ, βρα
δύτερο» όμως θά συμπληρωθή καί τό τμήμα τοΰτο τής όλης
γραμμής άπό τοΰ Νερτσίνσκ μέχρι τοϋ Βλαδιβοστόκ.
Ή πόλις αΰτη, είναι μέγας ροισσικός λιμήν, ύπο έποψιν
στρατιωτικήν και έμπορικήν, παρά τήν Κορέαν κειμένη καί
έναντι τής ’Ιαπωνίας, άριθμοΰσα 18,000 κατοίκους.
Γό έδαφος άπάσης τής γραμμής μέχρι τής λίμνης Βαικάλ τυγχάνει άρκούντως ομαλόν, δέν παρουσιάζει εκτετα
μένα έλη, οί δε μεσολαβοΰντες ποταμοί οίτινες χρήζουσι
βεβαίως νέων γεφυρών δέν έχουσι μεγάλην άπόστασιν, έξαιρουμένου τοΰ Ίενισάϊ, διά τήν διάβασιν τοΰ οποίου προωρίσθη άτμοκίνητον πορθμείου. Τό μήκος τής γραμμής άπό
Σαμάρα; μέχρι Νερτσίνσκ έπί τοΰ Σχίλκα άνέρχεται είς
5923 χιλ. ώστε προστιθεμένων τών 400 χιλ. τοϋ άπό Ούσοΰρι μέχρι Βλαδιβοστόκ τμήματος, τό μήκος τής όλη;
αύτής γραμμής θά φθάση τά 6300 χιλ. ή 900 γερμανικά
μίλια, ίσόδυναμοΰντα πρός 1800 περίπου ταχυδρομικάς
ώρας. Ή ταχύτης τής άινήσεως τοΰ σιδηροδρόμου τούτου
ώρίσθη εΐς 21 χιλ. καθ’ ώραν. "Ωστε άπό τής Σαμάρας
μέχρι τοΰ Ίρκούτσκ συμπεριλαμβανομένων καί τών στάσεων
τών έν τώ μεταξύ σταθμών, θ’ άπαιτώνται 4823 χιλ. ήτοι
250 περίπου ώραι ίσοδυναμοΰσάι πρός 10 περίπου ήμερονύκτια, ή 20 ήμέρας έν περιπτώσει λειτουργίας τοΰ σιδηρο
δρόμου μόνον ήμερησίω;· ένφ τό γε νΰν έχον άπαιτοΰνται
διά τήν διάβασιν τοΰ μέρους τούτου 2—3 μήνες, έκτος δέ
τούτου τό ταξείδιον είναι υπέρ τό δέον δυσχερές καί έπίμοχθον. Μένει είσέτι τό άπό Ίρκούτσκ εΐςΉλαδιβοστόκ τμή
μα, 1650 χιλ , ώ; καί 3,000 χιλ. διάστημα ποταμοπλοΐας,
ώστε άπαιτώνται έτεραι 15 ήμέραι πρός συμπλήρωσιν τοΰ
όλου άπό Σαμάρας είς Βλανδιβοστόκ ταξειδίου, ήτοι ολεκώ; 35 ήμέραι.
• Καθ’ όσον άφορά εΐς τήν δαπάνην τοΰ όλου έργου, ήτοι
τή; έξ 6300 χιλ. γραμμής, προϋπελογίσθη αΰτη εί; 480
έκατομμύρια ρουβλίων, ήτοι 1250 έκατομμύρια φράγκων.
Έλπίζεται όμως, ότι θίλουσι δαπανηθή κατά τι όλιγώτερον
τών προϋπολογισθέντων.
Τοΰ δέ τμήματος τής γραμμής άπό τοΰ Άμούρ μέχρι
Νικολάϊεφσκ μή άποπερατωθέντο; ετι, ή διάβασις αύτοΰ
ήδη έκτελεϊται ετι διά τοΰ πλοΰ τοΰ ποταμοΰ Άμούρ, ώ;
έμφαίνεται έν τφ ήμετέρφ χάρτη.
Ή σπουδαιότης καί σημαντικότης τοϋ Σιβηρικοϋ τούτου
σιδηροδρόμου όσον άφορφ 'εί; τήν παγκόσμιον συναλλαγήν,
δηλοΰταν· καί £χ τίνος παρατήρήσεως τοΰ ρωσσικοΰ Παγκο
σμίου Εικονογραφημένου Περιοδικού, καθ' ήν διά τοΰ σιδηρο
δρόμου τούτου θέλει υπαχθή τό βόριων ήμισυ άπάσης τή;
Άσία; εί; τήν άρχαίαν πρωτεύουσαν τοΰ ρωσσικοΰ κράτους,
τήν Μόσχαν, ύπό έμπορικήν καί βιομηχανικήν έποψιν. Διά τοΰ
■σιδηροδρόμου τούτου οί ίκ Λονδίνου είς Σαγγάϊ μεταβαίνον-

Η ΦΓΣΙΣ

76

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚ.ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
τίς θέλουσι διανύει 22 ήμέρας, τά δέ έμπορεύματα 26, ένφ
πρότερον ή θαλάσσιος^πορεία άπήτει μέχρι τοΰδε δύο ώ; έγ
γιστα μήνας.
Τό ύπουργεΐον τών δημοσίων έργων της Ρωσσίας έζήτησε
προθεσμίαν διά την κατασκευήν τοΰ γιγαντιαίου τούτου έρ
γου 32 έτη, καί χρηματικόν ποσόν 1250 ίκατομμυρίων
φράγκων. Μετά τοΰτο δέ προσεφέρθη ό στρατηγός "Αννεγκωφ, ό διάσημος πρωτουργός του σιδηροδρόμου τοϋ Καύκα
σού, να φερη εις πέρας τό εργον τοΰτο έντός τεσσάρων μόνον
έτών, καί μέ 750 μόνον εκατομμύρια φράγκων.
Τό έργον τέλος ήρξατο ύπδ την διεύθυνσιν τοΰ ακαμάτου
καί δραστήριου τούτου στρατηγού' ή πρώτη αποστολή τών
έργατών τοΰ σιδηροδρόμου, άποτελουμένη έξ 603 καταδί
κων, άφίκετο ήδη είς Βλαδιβοστόκ, καί μεγάλως έλπίζεται
ότι θελει φέρει αύτό ούτος βές αίσιον πέρας, εντός τής τεταγμένης προθεσμίας, άν απρόοπτα κωλύματα δέν μεσολαβησωσιν διαρκούσης τής κατασκευής τοΰ έργου.

Βερνίρβος Όρνβταίν.

(Συνέχεια· ίδε προηγούμενου φύλλον.)

Καθ’ δλην τήν χρονικήν διάρκειαν, καθ’ ήν τήν παρηκολουθήσαμεν άπό τής πρώτης έμφανίσεώς της έπί τοϋ θεάτρου
μέχρι τής έποχής ήν σημειοΰμεν ώς σταθμόν, ή Ευαγγελία
Παρασκευοπούλου έδοκίμασε τήν χαράν τής εύδοκιαήσεως,
άλλ’ έποτίσθη καί τήν χολήν τής άδικου καταδρομής. ’Αναμ
φίβολον ίτι οί προϊστάμενοι συνάδελφοί της, εγκαίρως ήννόησαν τό δημιουργικόν κάτι τι τής ηθοποιού, ότι διέγνωσαν εν
όλφ τφ ίδιοτελεΐ έγωϊσμφ των τό μέλλον της άπ’έκείνηςτής
Ηλικίας- καί είργάσθησαν μέν περί τοΰ έναντίου, όσον έπέτρε-

πεν ή τρυφερά καρδία των, άλλ’ ή αγνή έκείνη κόρη, ή
άνευ τύφου καί πονηριών, είχεν ήδη λεληθότως άναδειχθή,
έμπνευσθή, έπιτύχη. Τό χ&τι τι ηυξανε μέσα της καί άνευ
τής θελήσεώς τών ηθοποιών. Ήσαν ηθοποιοί έκεΐνοι, καί ή
άτυχής Εύαγγελία ήτο ηθοποιός καί αύτή καί μάλιστα εύρυτώτου μέλλοντος!
Ή νοημοσύνη, ή άντίληψις, ή επιμονή, τό θάρρος, ή
μελέτη άνέδειξαν βαθμηδόν, έν διαστήματι ολίγων μόνον
έτών, τήν Παρασκευοπούλου. Ή έμφυτος καλαισθησία,
βαθύτερα τών προσώπων σπουδή, ΰπεβοήθουν τόν ζήλον
της. Διότι ή Παρασκευοπούλου δέν έσπούδασεν είς ειδικήν
σχολήν, δέν ύπεστηρίχθη ύπ’ ούδενβς, δέν Ιτυχε καν παιδεύσεως, οΐα τή έχρειάζετο. Έδημιούργει κατά τάς παραστά
σεις, όσον ήδύνατο, ρόλους. Έψυχολόγει διά νά τονίση τόν
λόγον, διά νά χρωματίση τήν ίκφρασιν, νά ίσχύση τών
σκηνικών κινήσεων. Δέν έζήτει νά προκαλέση τήν εύαρέσκειαν.
απλώς έκτίμησιν. Έχάραττε τρίβους, αύτή ή αγνοούσα τήν
αισθητικήν, έν τή έρμηνείφ τών κανόνων τής νεωτέρας δρα
ματικής τέχνης, οίαν βεβαίως τήν έφαντάζετο, καί έν τή
έξελίξει μετά λελογισμένης εύαισθησίας τών άνθρωπίνων πα
θών καί τών μεταστροφών τής κοινωνικής συνειδήσεως άνευ
ύπερβασιών, άλλά διά μόνης τής δυνάμεως τής έκφράσεως.
Τό έργον δέν ητο μικρόν. *
0 άγών της υπήρξε μέγας. Ή
μετά παρατηρητικότητας εύφυία ύπήρξεν ό μέγας προστά
της της. Ίδού πώς'καί διατί έγένετο καλλιτέχνες.
Καλλιτέχνις, καί έν Έλλάδι μάλιστα 1 Ή ζωή τοΰ ηθο
ποιού, ίδιο: τοΰ θέλοντος νά διακριθή—ή τοΰ διακριθέντος
ήδη—έν τή πατρίδι τών μεγάλων τραγικών, εινε μαρτυρική.
Ζωή καθ’ ήν
Περνούνε ’μέρες δίχως φώς
νυχτιές τυρρανισμέναις.....
Ήλθον, δέν αμφιβάλλω, στιγμα.ί καθ’ άς θά παρεκάλεσε
τόν θεόν της νά τήν άπαλλάξη ζωής κολασμένης, ώς προσφυώς άπεκάλεσε τήν τής ήθοποιοΰ, όταν αί δολιότητες, ίνα
έκμεταλλευθώσι τήν άξίαν της, τών επιτηδείων συναδέλφων,
ένέβαλλον είς παν της σχεδόν βήμα τήν άκανθαν τής σκληρας απογοητεύσεως. ’Αλλά δέν έλησμόνει άφ’ ετέρου ότι :
Υπάρχουσι μαρτύρια καί μαρτυρίων έτι
ανώτερα' απαίσια καί ιερά συγχρόνως.
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Έχρειάζετο δ’ αληθώς ψυχή εύγενής, αγνή, μεγάλη,
φιλόσοφος, αδαμαντίνη, καί πρός τήν Τέχνην λατρεία ανυ
πέρβλητος διά νά έπιμείνη, ν’ άποκαρτερήση μαρτυρούσα
ύπέρ τοΰ καθήκοντος, ίνα, δχι μόνον πρωτεύση, άλλά καί
καταστή, έν τή καθολική τοϋ "Εθνους αδρανείς, ή μόνη
έξοχος αύτομαθής· τραγική ηθοποιός I
Εΐνε αληθές, ότι τά πρώτα τοϋ συζυγικού βίου έτη διεσκέδασαν τών αρχικών βασάνων τής παραγκωνιζομένης ηθο
ποιού τήν πικρίαν. Ό σύζυγος έλάτρευε τήν ορφανήν έξακολουθών πάσαν νά παρέχη ύποστήριξιν είς τήν νέαν, τήν
έμμείνασαν άεί άκλόνητον είς τά καθήκοντα αύτής, ώ; ηθο
ποιού, ώ; συζύγου, ώς μητρός. Σύσσωμος ή Έλλ. σκηνή
μαρτυρεί περί τούτου. Άλλ’ άμα άνέκυψεν ή μορφή τής
συζύγου μέ τάς πολλαπλός ύποχρεώσεις, κατεφρόνήσε τής
συντρόφου καί τής καλλιτέχνιδος, άποβλέψας είς τήν ύπεισδύσασαν έτέραν όρφανίαν, ήν ή σύζυγός του ύπέθαλψε, παθούσα τό πάθημα τού γεωργού τοΰ θερμάναντος οφιν. Τόν
θίασον τού κ. Ταβουλάρη παρηκολούθησε, μετά τοΰ συζύγου
της ήδη, καί είς Σμύρνην, παραμείναντα έπί μίαν περίοδον.
Άλλά τό δνειρον τής Εύαγγελίας ήτο νά κατέλθη είς τόν
προσφιλή τών αναμνήσεων τόπον, τάς Αθήνας. Καί τό δνειρόν της τοΰτο ταχέως έπραγματώθη, διότι ό ρηθείς θία
σος ήλθεν ένταΰθα, Εγκατασταθείς είς τόν « Παράδεισον ».
Τό δνομα τοΰτο νομίζει τις ότι προωρίσθη νά συνδέηται πάν
τοτε προς τάς επιτυχίας τής κ. Παρασκευοπούλου I Μέρη
κατά τάς παραστάσεις έλάμβανεν ή 16τις τότε καί νεαρά
σύζυγος Εύαγγελία ασήμαντα κατ’ απόλυτον λόγον, σημαν
τικά όμως δι’ αύτήν, ούσαν τριών μόλις έτών ήθοποιόν. Οί
ρόλοι της κατά τήν περίοδον ταύτην, οΐτινες τυγχάνουσι καί
οί πρώτοι οί άναδείξαντες τό τάλαντόν της, ήσαν ό τύπος τής
συζύγου, δν τελείως εξεπροσώπει καί ή τής γραίας μητρός έν
τφ «Ταρτούφφ».Επίσης είς τούς «Πειρατάςβ ούς, όριστικώς
πλέον φαίνεται, παρέσυρε τό ρεύμα τού χρόνου καί είς τάς
«Όρφανάς», ώς κόμησσα, λίαν έπετύγχανε. Τά συμφέροντα
όμως τού θιάσου ήνάγκασαν τόν Παρασκευόπουλον ν’ άπο·
συρθή μετά τής συζύγου του κατόπιν Ενιαυσίου συνεργασίας
καί ν’ άπέλθη (1884) είς Κων]πολιν μετά τοΰ κ. Λεκατσά.
Είς τόν θίασον τούτον έν φ συγκατηριθμοΰντο οί Κοτοπού
λης, Σφήκας, Λοράνδος, Πετρίδης καί άλλοι τινες, πρωτηγωνίστουν ή Αίκ.’Βερώνη καί ή Μέλπω νΰν Κωνσταντινοπούλου, παίζουσαι άμφότεραι τούς αύτούς ρόλους, Όφηλία ή
μία, Πορκία ή άλλη. Ή κ. Παρασκευοπούλου είχετριτεύοντα μέρη- άλλ’ ότε έλαβε τό πρόσωπον τής βασιλίσσης έν
τφ «Άμλίτφ», πρώτην ήδη φοράν δεχομένη δυσχερή διερμήνευσιν, κατήγαγε τοιαύτην έπίφθονον νίκην, ώστε όλαι αί
έφημερίδες τή έπαύριον έπλήρουν έξ άληθοΰς έκτιμήσεως τάς
στήλας των ύπέρ τής αίφνης άναφανείσης ηθοποιού. Πάραυτα σαρκαστικόν τής Μοίρας τό μειδίαμα έπιφαίνεται.
Ένφ τήν άμέσως έπομένην εσπέραν προέκειτο νά έπαναληφθή ή παρίστασις, τή είσηγήσει καλοκαγάθων τινών συνα
δέλφων της, ών τά ονόματα δυνάμεθα άλλά δεν θέλομεν ν’
άναφέρωμεν, κατορθοΰται ίπιτηδειως όπως τό έν τή δημο
σιογραφία ύπέρ αύτής ρεύμά μεταστραφή είς άντιπολιτευτικόν. Καί στερείται ούτως επί δύο μήνας, αύτή καί ό Λο
ράνδος, θύματα άμφότεροι, τής εύτυχίας νά διαδραματίζωσιν
ένεργά μέρη I ‘Ο δαίμων τοϋ φθόνου τί δέν κάμνει έν Έλ
λάδι .. . Εύγε. τφ δντι είς τούς γενναίους συναδέλφους!
Είς τό άλληλομισούμενον Έλλ. θέατρον εύγε καί πάλιν
εύγε ! . . .
Είς τήν κ. Παρασκευοπούλου δέν άπέμεινε πλέον ή ... ή
κωμφδία. Τή άναθέτουσι νά παίξή Μαργαρώ τήν Μενιδιάτισαν ! Άλλά καί ώς τοιαύτη έπιτυγχάνει θαυμασίως, δχι
δά καί πρός μεγάλην εύχαρίστησιν, ύποθέτω, τών συναδέλ
φων. Καί είς τήν Μαργαρώ άναφαίνεται καλλιτέχνες I Μετ’
ολίγον ό Λεκατσάς ποθεί παντί σθένει νά παίξη τόν «Μάκβεθ». Καμμία έκ τών γυναικών τδϋ θιάσου δέν θέλει ν’
άναλάβη τής Λαίδης Μάκβεθ τό πρόσωπον, διότι καί ούδεμία βεβαίως είχεν έννοήση τούτο· ό κλήρος πίπτει κατ’άνάγ-
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κην έπί τήν κ. Παρασκευοπούλου, τήν μέχρι τοΰδε παρεγνωρισμένην. Τό άποτέλεσμα ποιον νομίζετε ήτο ; Πάταγός έπί -οκταήμερον συγχαρητηρίων βροντών καί δονούμενος. Ό κόσμος ζητεί τήν έπανάληψιν, ό κόσμος ό έννοών, ό έκτιμήσας. Άλλ’ ό θίασος μή ών εύχαρισ ημένος
έκ τοΰ θιασάρχου διχάζεται. Καί μέρος μέν διευθύνεται είς
Βλαχίαν, μέρος δέ είς Φιλιππούπολιν, έν οϊς ό Πετρίδης, ό
Σφήκας καί 0 Παρασκευόπουλος. Δίδουσιν έκεΐ παραστάσεις
τινας, εΐτα έπί διετίαν (1885 καί 1886) περιέρχονται είς Μα
κεδονίαν καί καταλήγουσιν είς ’Αθήνας. Έτυχε νά κατοί
κηση τότε ή κ Παρασκευοπούλου άπέναντι τοϋ παλαιοΰ θεά
τρου, ένθα κατά καλήν σύμπτωσιν ό κ. Κορομηλάς έγύμναζε
διά τινα εύεργετικήν παράστασιν έρασιτέχνας. Τά γυμνάσια
ταΰτα παρηκολούθησεν ώς θεατής ή κ. Παρασκευοπούλου,
πολλήν δ’ άληθώς άνομόλογεΐ τήν ωφέλειαν ήν έκ τοΰ κ.
Κορόμηλά ήρύσθη. Έξ Αθηνών μεταβαίνει είς Αλεξάν
δρειαν, έκεϊθεν δέ κατά τό θέρος τοΰ 1887 είς Πάτρας, ένθα
έτυχε τοΰ πρώτου θριάμβου. ’Απορεί λέξεων ινα έκφραση
τήν προς τό Πατραϊκόν κοινόν, τό νοημονέστατον καί φιλόμουσον καί εύγενες,' εύγνώμοσύνην της, ώς άπορεΐ διατί σή
μερον ακριβώς ύπό τινων άνταποκριτών κρίνεται ώς άφιλόμουσον τούτο κατά τάς παραστάσεις τάς έν τφ θεάτρφ Ψη
μένου άπό τίνος διεξαγομένας όπωςδήποτε. Πόσον έπιθυμεΐ
καί έΧττίζει νά τό κατορθώση, δπως μεταβή έντός τοΰ φετεινοΰ θέρους καί δώση όλίγας παραστάσεις είς τήν φίλην
της πόλιν τών Πατρών, ήτις τόσην τότε έξεδήλωσεν άγάπην,
καίτοι ούδένα αύτη έκεΐ έγνώριζε ! Μετά τίνος δέ μάλιστα
ήδυπίκρου φιλαρεσκείας άναμιμνήσκεται καί τι έπεισόδιον,καθ'
δ τρεις ήμέρας πρό , τής ευεργετικής της διερχομένη χρυσο
χοείου τίνος τών Πατρών ειδεν άνηρτημένους στεφάνους άργυροχρύσους καί διελογίζετο πόσον θά ήτο εύτυχής άν τούς
εβλεπεν έπί σκηνής. Τήν έσπέραν τής εύεργετικής ό θεατρώ
νης τή άναγγέλη ότι—-οΐα σύμπτωσις !— τή ήτοιμάσθη στέ
φανος άργυροΰς. ’Αμέσως ένέργειαι δι’ Ιππέων καταβάλ
λονται ύπό τών «συναδέλφων», όπως ματαιωθή ή ένδειξις
έκείνη τής έκτιμήσεως πρός τήν καλλιτέχνιδα. Τίς ήτο ό
εύγενής ύποκινητής εινε γνωστόν. Έν τούτοις το κοινόν ού
δέν παρέλειψεν ένδεικτικον τού θαυμασμού του. Έκτοτε ήρ
ξατο ή ηθοποιός έμπνεομένη θάρρος καί καρτερίαν, ιδίως
άπέναντι τών άλλων ήθοποιών . Ήλπισε καί ένίκησεν.
Έκ Πατρών τήν προσλαμβάνει ό Άλεξιάδης δι’ Αλεξάν
δρειαν άλλ’ άποτυγχάνει έκεΐ ό θίασος, έν φ μόνη ή κ. Πα
ρασκευοπούλου άπελάμβανε, ώς πάντοτε,έκτιμήσεως."Ερχεται
μετά τοΰ κ. Άλεξιάδου είς Σύρον, είς τήν «καλήν της Σύ
ρον» ώς τήν άπεκάλεσε, καί τό άξιαγάπητον κοινόν της. Είς
τήν τρίτην παράστασιν ήν έδωσεν ώς Δυσδαιμόνα, ρόλος
προσφιλής δι’ αύτήν, κα: έν τφ όποίφ εΐνε ικανή πάσαν άλ
λην ηθοποιόν νά προκαλέση, αυτόχρημα θριαμβεύει.Στέφανοι
πλεΐστοι τή προσκομίζονται. ’Επίσης είς τήν «Γαλάτειαν»,
τήν «Διάσημον δίκην» κ.λ.π. Έν Σύρφ μένουσα λαμβάνει
τηλεγραφικήν έξ Αθηνών πρόσκλησιν ίνα συμμετάσχη. είς
τήν γενομένην έπί τή 5θτηρίδι τού Πανεπιστημίου παράστασιν τής «Άντιγόνης« ώ; Ίοκάστη. Κατά τάς δοκιμάς,
καθ' άς έδιδάχθη ύπό τοΰ κ. Άγγ. Βλάχου, έβελτιώθη πολύ
ύπό Ιποψίν τέχνής. Βάσεις ύπήρξαν δι’ αύτήν αί διδασκα
λία: καί ή έποπτεία τοϋ κ. Βλάχου. "Οτε δ’ άργότερο.ν πρφτηγωνίστησεν ή κ. Παρασκευοπούλου ώς «Μήδεια», ώς
«Σκύλλα», ώς «Γαλάτεια», άναμφιβόλως μέγα μέρος τής
έπιτυχίας ώφειλεν είς τήν κάρπιμον καί λαμπράν διδαχήν
τοΰ διακεκριμένου λογίου. Δέν άπετελέσθη βεβαίως τότε
θρίαμβος έκ τής παραστάσεως έν γένει. Καί τότε κομμα
τική τις κατά τοΰ κ. Βλάχου άντενέργεια ήψατο καί τής
κ. Παρασκευοπούλου, συνεργήσασα ίνα ό τύπος" έκφρασθή
μετ’ έπεφυλακτικότητος καί ψυχρώς. Παρέμεινεν έν τούτοις
έν Άθήναις, συμπράξασα μετά τοΰ κ. Άλεξιάδου. Έν τφ
θιάσφ του είχε παρασταθή 13 φοράς ή «Άρτεμις» καί τήν
πρώτην έσπέραν καθ’ ήν έλαβεν ώς πρωταγωνίστρια μέρος έν
τφ δράματι τούτφ, ή. κ. Παρασκευοπούλου τό έργον λαμβά-
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•m, ώς είπεϊν, αιγλην, ζωήν «αί τόσην, ώστε ή ζηλία να
Έλληνίς, τής απαισιοδοξίας καί άδιαφορίας τών Ελλήνων.
άνακόψη της επιτυχίας την πρόοδον. Είχον τοιχοκολληθή
Επιμένει έν τούτοις καί άρχεται τής παραστάσεως ένώπιον
τα προγράμματα διά τό δράμα « ό Βασιλεύς διασκεδάζει »
τοΰ ύπερώου καί τινων Ρώσσων είς άραιοτάτην φάλαγγα κακαί όμως έπιμένουν οί ηθοποιοί νά ματαιωθή ή παράστασις
θημίνων. ...
διά νά απομακρυνθώ τό κάρφος τών οφθαλμών των, ή κ.
Η επιτυχία ην θαυμασία. ’Αλλά καί ή καλλιτέχνες, ώς
Παρασκευοπούλου,ή άγαν ύπό τοΰ μεταφραστοϋ τού δράματος
Μήδεια έξεδικήθη άργότερα. Μανθάνουν άπό τών πρώτων
. κ. Ζαλακώστα έπαινεθεϊσα. Δηλαδή συνέβαινεν ο,τι μέ τούς. πράξεων οί έν τή λέσχη Έλληνες τήν αξίαν τής τέχνης της
’Αθηναίους καί τόν δίκαιον Άριστείδην ... Καί τό κατόρ
καί τό θέατρον ευθύς κατά τήν τρίτην πράξιν ύπερπληροδθωσαν. Η παράστασις δέν έδόθη, ή δέ κ, Παρασκευοπούλου
ται. Η κ. Παρασκευοπούλου άνευφημεΐται διαρκώς, είς δέ
έπέστρεψεν είς Σύρον μετά τοδ συζύγου της, τοδ τότε αγα
Ρώσσος, άλλ’ Έλλην τό αίσθημα, ό γέρων Ποπώφ συγκεκιθού , ούτινος ήκμάζεν έτι ή αγάπη, καί μεθ' ού ανελλιπώς συννημένος έκ χαράς εισβάλλει είς τήν σκηνήν, αποκαλύπτεται,
ειργάζετο έν τφ θεάτρφ. Έν Σύρφ δίδει διά πρώτην φο
δύο δάκρυα κυλίονται έκ τών οφθαλμών του καί τρέμων άσπάράν την Fran^illon τοδ Δουμά, χάρις τη έπιστασία ταϋ κ.
ζεται αυτήν είς τό μέτωπον : Μικρή μου Ρ&μηά, εύγε ! τή,
ΙΙετρίδου, τετράκις κατά σειράν έπαναληφθεΐσαν. Εντεύθεν
λεγει ό Έλλην-Ρώσσος. Ή Λέμποβα σχεδόν έλησμονήθη
αρχίζει ή έντελής άνύψωσις της ηθοποιού. "Ηδη απέρχεται
πρό τής άκτινοβολίας' τοδ νόου άστέρος. Τό άλλο έσπέρας
είς Βατούμ τοδ Καύκασού καί Ταΐγάνιον (1888), Ινθα έπί
έορτην τού άγιου Κωνσταντίνου, δίδει τήν ευεργετικήν της·
τρίμηνον ειργάσθη, ένβουσιωδεστάτης τυχούσα ύποδο/ής. Έν
άποχαιρετιστήριον διά τής «Μήδειας». Δέν πιστεύομεν νά
Ρωσσίρι πλεΐστα ύπέφερον ίνα τύχωσι της άδειας νά παραθέλη ό άναγνώστης περιγραφήν. “Ας φαντασθή όσον θέλει
στήσωσι. Διότι ένφ είς πάντας τούς αλλοεθνείς έδίδοντο
μεγαλοπριπεστέραν τήν πανήγυριν θά είνε έν τή αληθείς.
αμέσως άδειαι, εις τούς Έλληνας, διότι ήσαν Έλληνες, ολα
16,000 στίχοι κατά τήν διάρκειαν όλην τής παραστάσεως έρτά έμπόδια έφευρίσκοντο. Έν Βατούμ δίδει τήν αΓαλάρίπτοντο άπό τών θεωρείων. Στέφανοι, δώρα, άνθη διεσταυτειαν» ήτις ώς έκ της δράσεως, ήν άναπαριστδί, διαφεύγει
ροΰντο.Αί εικόνες της κατά χιλιάδες έξετυπώθησαν.Ό Άστυ
τήν Ρωσσικήν λογοκρισίαν, ήτις τοΐς προεβλήθη’ άλλ’ ή φι·
νόμος τής πόλεως έάν είς άλλας ηθοποιούς συνήθως έρριπτεν
λόπατρις Έλληνίς κατορθοΐ ν’ άρέση καί τόσον, ώστε δ
άνθη κ.λ.π.,είς τήν κ. Παρασκευοπούλου έξ άληθοδς όρμώμενος ,
Ρώσσος διευθυντής τής ’Αστυνομίας, ού έμνήσθημιν, τής δί
ένθαυσιασμοδ, τή δωρεΐ έξάπηχον ταινίαν μέ τά χρώματα
δει, χαριζόμενος είς τήν τέχνην της, άδειαν νά παίξη ό,τι
τής Ρωσσεκής καί Έλλ. σημαίας, άπαιτών νά τήν περιβληδράμα ήθελε. Τότε επιλαμβάνεται τής ευκαιρίας ή ηθοποιός
θή. Έδιδεν ό φανατικός Ρώσσος ό,τι πολυτιμώτερον ; Τό
καί άντί τής Φρανσιγ’όν ή άλλων Γαλλικών έργων άναβιβάέθνικόν του σύμβολον, είς τήν φανατικωτέραν Έλληνίδα, ήτις
ζει πρός άναζωπύρωσιν τοΰ έκεΐ ’Εθνισμού τόν «Μάρκον
όμως κοσμεί τό στήθος διά τών Έλλ. χρωμάτων, άτινα τόσον
Βότσαρην», τήν «Χρηστίναν» τοδ Ζαμπελίου, τήν «Μιρότήν Ρωσσικήν σημαίαν έξωράϊζον. Χαρακτηριστική έπίσης
πην», τοδ μεγάλου Βερναρδάκη, την «Μήδειαν», τόν«’Αθ.
εινε καί ή άπάντησις τής κ. Παρασκευοπούλου είς τόν αυτόν
Διάκον», τόν «Λεωνίδαν έν Θερμοπύλαις», έργα στενώς συν
άστυνόμον ότε τήν ήρώτησε : Πώς κατώρθωσε νά άναδειχθή
δεόμενα μέ τήν άρχαίαν τε καί νεωτάτην τής πατρίδος ημών
ούτω καί τί συνετέλεσε κυρίως. Άπεκρίθη : «Μ’ έκαμαν
ιστορίαν, προσφορότατα δέ πρός έξέγερσιν τοΰ έθνικού γέ
τοιαύτην ό φανατισμός τών Ρώσσων, ό οργασμός τών Βουλ
νους. Έκτος τούτου, άφίνει τήν είσοδον κρυφά έλευθέραν είς
γάρων και ή άγαθή άπάθεια τών Ελλήνων.» Φράσις, δι’ ήν
πάντας τούς Έλληνόπαιδας, είσορμήσαντας είς τό θέατρον
ήξιζε νά γραφή μία τουλάχιστον στήλη. ’Απαιτούν όλοι τήν
καί έξαφθέντας έξ ενθουσιασμού καί όνειροπολήσαντας τότε
έπανάληψιν τής «Μήδειας»· άπό βαθείας πρωίας ζητούνται
τίς οίδε τίνας γλυκείας ονειροπολήσεις διά τήν Ελλάδα, τήν
εισιτήρια- άλλ’ ή ηθοποιός έκδικεΐται. Άρνεΐτάι νά δώση
άγνωστον δι’ έκείνους Ελλάδα ! . . Τόση δέ έγεννήθη συμ
άλλην παράστασιν, λέγουσα είρωνικώς είς τούς Έλληνας,
πάθεια πρός τόν θίασον, ώστε άντί τών δώδεκα παραστά
οϊτινες πρό μικρού τήν ήμπόδιζον : Έγώ δέν εχω τάς δυνά
σεων, άς ίσκόπουν νά δώσουν, έδωσαν τριάκοντα.
μεις τής Λέμποβα ! Καί απέρχεται είς Σύρον.
Έν Ταϊγανίω κατά τάς πρώτας παραστάσεις τό κοινόν
(Έπεται τό τέλος)
ήτο αραιόν. Ένφ δέ είς ξένην τινά άοιδόν, λέίψανον τέχνης,
Δ. I. Καλ.
έκεΐθεν προ αύτής διαβάσαν, οί Έλληνες ετρεχον άθρόοι, δτε
παρεστάθη ή «Σκύλλα» τοΰ Βασιλειάδου, ούτοι άπουσιάζουν.
Ήτο μελαγχολική τήν έσπέραν εκείνην ένεκα τούτου ή κ.
Παρασκευοπούλου, ότε ό έκεϊ συγγενής της Δεστούνης τήν
έρωτ$ διατί : «Χθές, τφ άπαντά, είς τήν ξένην ήσαν όλοι οί
"Ελληνες, έκ ξενομανίας βεβαίως έλαυνόμενοι, σήμερον ότε
θά άναμνησθώσι τής 'Ελλάδος λάμπουν διά τής απουσίας
των.» θέλοντος δέ έκείνου ν’ άντιτάξη ότι παρίσταντο,
’Αστέρι της Ελληνικής σκηνής,
έτοίμως καί εΰθαρσώς καί άφελώς άμα ή καλλιτέχνες
ζωή τοΰ . ’ίλισσίον Παραδείσου
ελληνικότατα τφ άπαντά : «Μπρέ, εμένα θά μοΰ είπής ;
άν μας μαγειίης, ών μας συγκινης
Μες στην φλέβα τής καρδιάς μου εΐνε ζωηρά—ζωηρά ζω
μέ
τέχνη δπον κλέβει τή ζωή Σον
γραφισμένη ή μορφή τοδ Έλληνος, τον όποιον καί αν έν
μέσφ χιλιάδων φύλων ΐδω, θά τόν διακρίνω άμέσως.» Ή έκ“Αν συμπαθή γιά Σέ κάθε καρδιά
φρασις αύτη φανταζόμεθα είς ποιαν σύγχυσιν θά περιήγαγεν
γιατί ώς τά Ούράνια τήν {ενώνεις·
τόν συγγενή της I Έν Ταϊγανίφ έδίδαξε τό πρώτον τήν
«Μήδειαν», ήτις τή έξησφάλισεν περιφανή ίκτοτε φήμην.
κόβεις καί δάφνης άνθη καί κλαδιά
Είχον προηγηθή αύτής έν τή πόλει έκείνη ή Γκάρβα καί ή
καί τ’ όνομά Σου μόνη στεφανώνεις.
Λέμποβα, ηθοποιοί συνταξιούχοι τοΰ Αύτοκρατορικοΰ οίκου.
Ή τελευταία είχε παίξει τήν « Μήδειαν » τοδ Λεγκουβέ,
Είν ’ άκριβή ή δάφν ’ ή ζηλευτή
νωπαί δ’ ήσαν είς τό κοινόν αί έπιτυχίαι της. Ζητεί ευθύς
’ποΰ όλοι είς τόν κόσμο τή θαυμάζουν. . .
ή κ. Παρασκευοπούλου νά δώση τήν «Μήδειαν». Οι Έλ
γιά
τούτο ειν’ αλησμόνητοι κι' αύτο\
ληνες τήν άποτρέπουν, φρονούντες. ότι δέν θά δικαίωση τάς
ποΰ άκριβά, ώς Σΰ, τήν άγοράζουν.
προσδοκίας τοδ κοινού,άκούσαντος τήν Λέμποβα καί μάλιστα
ΟΑνος
έν «Μηδείιρ, συγγραφέως κατωτέρας τού Λεγκουβέ άξίας.
Δυσθύμως αντιλαμβάνεται ή Έλληνίς καλλιτέχνες, ή γνήσια

ΤΗχ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΙ

ΕΓΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΓΛΟΓ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ. ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Μετά τήν καταδίκην χωρικού τίνος κατηγορηθέντος eta
κλοπήν, ό πρόεδρος έρωτά αυτόν
— Κατηγορούμενε, εχεις τίποτε νά πρόσθεσης Είπέ το
•έλευθέρως, ήκουσας τήν καταδίκην σου.
— Ναι, Κύριε πρόεδρε, άπήντησε μετ’ άναστεναγμοϋ ό
κατάδικος, εχω ενα παράπονο. Νά διατάξετε τόν κύριο συνή
γορό μου άπ' έδώ, νά μοΰ δώση ταΐς διακόσιαις δραχμαΐς
που μοΰ πήρε και μοΰ ύποσχεθηκε πώς θά μέ άθωώση, καί
•νά βάλετε αύτόν ’σ<τό φρέσκο, τόν κατεργάρη, γιατί είναι
πιό κλέφτης άπό μίνα, δέν ξέρετε μέ τι τρόπο μοΰ ταΐς πήρε.
— Πώς σου ταΐς πήρε;
— Νά, μούπε νά τοΰ δώσω τήν σακούλα μου νά τήν
.βαστάει γιατί θά μέ ψάξετε, καί. ύστερα μοΰ λέγει πώς τά ·
ξόδεψε γιά νά μέ άθωώση. .,
»
'Q δικαστής·
— Άποδεεκνύεται έκ. τής διαδικασίας ότι τακτικώς καί
καθημερινώς έκλεπτες έκ τοΰ χρηματοκοιβωτίου τοΰ κυρίου
’ σου άπό 10 δφδχμάς. Διατί επρατες ουτω καί δέν έλάμβανες διά μιάς 1000 δραχμάς, άφού ύπήρχον τόσα χρήματα ;
ίσως ουτω δέν θά συνελαμβάνεσο.
— Όχι, Κύριε δικαστά, έχετε λάθος, δσάις φοραΐς ιπερνα άπο 10, κα120δρ. κανείς δέν μοΰ έλεγε τίποτε, δσαις
όμως φοραΐς επερνα 100 και 200 μοΰ έκαμναν παρατήρη
σην καί μέ ύποπτεύοντο, άλλα πάλιν δέν έπήγαινε έως έκεΐ
■ό νοΰς των, ότι έγώ θά έκαταδεχόμην νά κλέψω. Έπειτα
«δέν τά έκλεπτα, κύριε Δικαστά,τά επερνα μέ ολο τό θάρρος,
διότι είχα τό κλειδί. Δέν έκαμα καμμίαν παραβίασιν.
*
Λ »
Είς Έλλην δικαστής άναρώσας έν τινι άμιρικανική ίφη■μερίδι ότι συνάδελφός τού τις έν Σαντανόγςρ έξεδίκασεν έν
-μι$ καί μόνη συνεδριάσει 100 δίκας περί διαζυγίου, καί οτι
τών 89 άπέρριψε τάς αιτήσεις, άνίκραξε μετ’ έκπλήξεως·
— Οί άμερικανοί δέν αγαπούν τάς χήρας ! . . .

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
Ούδέν τεχνητόν φώς δύναται νά παραβληθή πρός τό της
-ημέρας, όπερ ΰφ’ ολας τά επόψεις καί ύγιέστερον καί 1προαισθανόμενα τούτο διότι
τιμώτερον είναι. Τά
rp“ ζώα----φαίνονται
—
■ένωρίς κοιμώνται καί πρό τής ανατολής τοΰ ήλιου έγείρονται. Ό άνθρωπος έν τούτοις υπερβολικώς μεταχειρίζεται τό
τεχνητόν φώς, καί τοι μή άγνοών, ότι οί πολυέλαιοι, αί λυχνίαι καί τό φωταέριον καταναλίσκουσι τό πολύτιμον αυτώ
-όξυγόνον, παράγοντες δηλητηριώδες αέριον ανθρακικού οξέος;
-όσφ δε ή φλόξ τοΰ τεχνητού φωτός είναι μείζων, τόσφ μείζων ποσότης οξυγόνου καταναλίσκεται, καί τόσον αίσθητή
καθίσταται ή ανάγκη καθαρού άέρος Καί 4 έπί τοΐς έκατόν
«νθρακικοϋ όξέος έάν ύπάρχη έν δωματίφ ύπνου είνε έπιβλαβες τή υγείι? καί επικίνδυνον τή ζωή. Συνεπώς δέον ν’ άπο-φεύγωμεν οσον ήν ήμΐν δυνατόν τήν χρήσίν τορ τεχνητοΰ
φωτός ίδίερ έν ώρ$ ύπνου, διότι τό κοιμάσθαι έν τφ σκότει
παρέχει μείζονα άνακούφισιν καί υγείαν είς πάντα τά ζώα
και τήν φυτικήν ζωήν, μή έξαιρουμένων ούδέ τών. μυκήτων
-αύτών, διότι οί έν άνοικτώ πεδίφ αναπτυσσόμενοι ύπερέχουσι
πολύ κατά τήν γεΰσιν τών έν τφ σκότει καί βιβιασμίνως '
-παραγομένων. Τά πλεονεκτήματα τά έκ τών ηλιακών αχτί
νων προερχόμενα ήσαν λίαν γνωστά τοΐς ‘Ρωμαίοις, Ιτι; δέ
καί τοΐς Αίγυπτίοις, οϊτινες συνείθιζον νά εχωσι ΰπερφα (ter

races) πρός· τό μεσημβρινόν μέρος τών οικιών αύτών , καλού
μενα «ηλιαστήρια» ή κοινώς «λιακωτά» (solaria) έν οίς
περιεπάτουν ή έκάθηντο, άναπνέοντες καθαρόν άέρά καί άπολαύοντες τής εύχαριστήσεως τών ηλιακών ακτινών. Οί ιατροί
σήμερον έκτιμώσιν έπίσης δεόντως τά ζωογόνα αποτελέσματα
τής τών ηλιακών άκτίνων ίπιδράσεως.

I. Μ.
ΜβΙ

Ό κ. Έπαμ. Κυριακίδης, γνωστός άνά πάσαν τήν δούλην
και έλευθέραν Ελλάδα διά τά φιλολογικά καί πατριωτικά .
αύτοΰ έργα, όστις άπό τίνος έκδίδει είς φυλλάδια

ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ύπό πολιτικήν, κοινωνικήν, εκκλησιαστικήν καί φιλολογικήν
εποψιν έν λεπτομερείς καί μετά πολλής σαφήνειας καί χάριτος έξιστορών: άμερολήπτως άπαντα τά συντελεσθέντα, άτινα
σπουδαίως έπέδρασαν επί τής καταστάσεως τής Ελλάδος,
εφέρεν εις’πέρας ήδη τό ήμεσυ τοΰ έργου, ήτοι τόν πρώ
τον τόμον.
Ή συγγραφή αύτη εΐνε πολύτιμος ύπό ιστορικήν έποψιν
διά πάντα ίπιθυμοϋντα νά γνωρίζη. τά κατά τήν νεωτεραν
Ελλάδα, άποτέλεϊ δέ σπουδαϊον θησαυρόν διά τό έθνος, καί
εΐνε άξία νά κόσμηση τήν βιβλιοθήκην παντός "Ελληνος.
Συνιστώμεν τήν άπόκτησιν τοΰ λαμπρού καί πατριωτι
κού έργου τοΰ κ. Κυριακίδου πάσι τοΐς ήμετέροις φιλαναγνώσταις.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
Ύπό τόν άνωτίρω τίτλον έξεδόθη τό πρώτον φυλλάδιον
χρησιμωτάτου μηνιαίου γεωργικού περιοδικού συγγράμματος
ύπό τόΰ έπιστήμονος γεωπόνου κ. Σπυρίδωνος Χασιώτου ύποδιευθυντοϋ τού Κασσαβετείου καί Τριανταφυλλιδείου Γεωρ
γικού Σχολείου έν ’Αϊδινίφ. Έν αύτφ δημοσιεύονται ποικίλαι γνώσεις γεωπονικαί καί πρακτικαί δδηγίαι περί τής διοικήσεως καί βελτιώσεως γεωργικών κτημάτων, περί τής
καλλιέργειας παντοίων φυτών προσοδοφόρων καί καλλωπι
στικών καί περί τής κατασκευής οίνων, ελαίου, μυρελαίων,
της έκμεταλλεύσεως τού μεταξοσκώληκος κτλ.
Ή έτησία συνδρομ.ή του ώρίσθη είς δραχμάς 4 μόνον.
Συνδρομηταί έγγράφονται καί παρ’ ήμΐν.

X
———U II

Πφός εύκολΐαν τ&ν ίν τώ έβωτέφικώ καί έξωτερικώ
ήμετ/ρων βννδρομητ&ν. τί» γ^αφίίόν μα$ άναλαμβάνει
τήν προμήθειαν καί άποοτολήν οίωνδήαοτί άντικίιμίνων
'^ην&ν, έπί προμηθίώε 5
μόνον. Αί πα#αγγΜαι
δόον νά βννο$ίύ(ονται νπο τοΰ άντιτίμον καί τής δαπάνης
τής άποίτολής.

ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Μηνιαϊον περιοδικόν σύγγραμμα δι’ οίκογενείας
κα\ παρθεναγωγεία.
Έτηβόα βυνδμομ-ή
τό εσωτερικόν βρ. S
» <
■»'
» » εξωτερικόν ίρρ. ΙΟ
Είς·.;πάντα συνδρομητήν τής «Φύσεως» άποβτέλλιται ή
«Φιλόκαλος Πηνελόπη» με ..μόνον δρ. 6 διά το έσωτιρικόν
καί φρ. 8 διά τό έξωτερικόν.
Σννδρομδ προπ^ηρων^α.
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Αύσιις tar if rd> 6 pv-l-iu αινιγμάτων.
Αίνιγμα. ϋέναξ — εαξ —(ο Μ)

.
*
16

"Ελυσαν αύτό οί κκ. Διον. Μητροδήμου καί Περ. ’Αθα
νασίου έξ ’Αθηνών.
167. Αίνιγμα. Κόραξ—ΚΟλαξ

Έλυσεν αυτό ό κ. Περ. ’Αθανασίου έξ ’Αθηνών.
168. ’Ερωτήσεις. 1) Χωριστά 2) Τροία.

Ούδείς ίλυσεν.

Journal hebdomadaire
et litteraire

politique

N. Nicolaides, directeur-fondateur. Paris

; Abonnements. Un an 35 frs. Six mois 21 frs.
Trois mois 11 frs.

Ο ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΙΧΘΥΣ
Λάβετε κοινόν χάρτην καί κόψατε διά της ψαλλίδος ε’ναν
ιχθύν, ώς παρίστησι τό άνωθι ήμέτερον σχήμα, είς φυσικόν
μέγεθος· εις δέ τό κίντρον αύτοΰ κατασκευάσατε οπήν στρογ
γυλήν α, ήτις νά συγκοινωνή μετά της ουράς διά της στε
νής έξόδου (σχισμάδος) α β. θέσατε τότε τόν χάρτινον ιχθύν
σας ίν τινι κάδφ περιέχοντι ύδωρ, εις τρόπον ώστε ή κάτω
πλευρά νά έφάπτηται ίντελώς του ΰδατος, ή δέ άνωθεν νά
διατ.ελη όλοτελώς έκτος αύτοΰ, ξηρά, καί προτείνατε είς φίλον
σας τινα νά κίνηση τόν ίχθύν σας, χωρίς έννοηται, νά έγγίξη
αύτόν, ούδέ νά φυσηση έπ’ αύτοΰ. Βεβαίως δέν θά τό κα~
τορθώση όσω καί άν σκεφθή.
Τό πείραμα έν τούτοις ίκτιλεϊται ώς έξης.
Χύσατε έπιμελώς μεγάλην σταγόνα έλαίου έν τφ κενφ α.
Τό έλαιον θά τείνη νά δεαχυθή είς την έπιφάνειαν τοΰ ΰδα
τος, άλλά δέν θά δυνηθη νά γίνη τούτο δι’ άλλης όδοϋ η
διά της υφιστάμενης αβ. Και οΰτω διά της έπενιργείας της
κινήσεως τοΰ έλαίου, ό χάρτινος ιχθύς θά λάβη ώσιν αντί
στροφον της διευθύνσεως τοΰ έλαίου, δηλαδή πρός τά έμπρός,
η δε κίνησες αΰτη θά διαρκεση ίπ’ άρκετόν, ώστε οί θεαταί
θά έκπλαγώσιν έπι τούτφ, παρατηροΰντες τό πρώτον την
αυτόματον κίνησιν άπλοΰ χάρτου έπί της έπιφανείας τοΰ
ύγροΰ, χωρίς νά έννοησωσι,έάν δέν άντελήφθησαν την προσ
θήκην ίου έλαίου, τό αίτιον τής κινήσεως ταύτης.
Φ. Π.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,,
*8-β
Π. Κ. ΛάρίάΟαν. Ταχυδρομιχώς όα λάβητς επιστολήν μας καί σάς π«ραχαλοΰμεν πολύ νά ένεργήσητε γραφόμενα μας.—Π. L. Β. Σϋρον, συν
δρομήν σας έλάβομεν ευχαριστουμεν πολύ. Ζητούμενου φύλλον σάς άποστεί·
λαμίν.—θ. Μ. Πάτραί. _άναμένομεν αποτέλεσμα ενεργειών σας δπως σας
άποστείλωμεν έτερος. — Β. Σ. Νέαν Μίτζέλην, συνδρομή σας έλήφόη
ευχαριστουμεν πολύ, άπόδειξις ώς καί φύλλα σταλήσονται είς νέαν διεύύυνσίν σας.—ά. Κ. Κέρκυραν, έλάβομεν επιστολήν μετά συνδρομής σας καί
σας ευχαριστουμεν πολύ δι’ εύγενή προθυμίαν σας, ταχυδρομιχώς γράφομεν
ΰμϊν και άποστέλλομεν άπόδειξιν. — A. Ρ. Καρδίτσαν. Επιστολή σας
έλήφδη χαί έλάβομεν γνώσιν περιεχομένων ένεργήσαντες δέοντα. Καλήν έντάμωσιν ώς γράφετε. —A Ρ. Άρταν. Έλήφβη χαί νεωτέρα επιστολή. Νέα
παραγγελία σάς άπεστάλη. Προχδες ταχυδρομιχώς σάς έγράψαμεν. —Ι.Α.Δ.
Κέρκυραν. Προ μηνός σας έγράψαμεν, περιμένομεν άπάντησίν σας, ιδιαιτέ
ρως σάς γράφομεν. —Γ. A. Κ. Όλτβνίτάαν. ’Αποδείξεις καί ημερολόγια
απεστείλαμεν άναμένομεν άπάντησίν σας. — A. S. ’Αλεξάνδρειαν. Τα- '
χυδρομικως σάς άπαντωμεν.—Β.θ. Βραΐλαν. Έπί τέλους 6α αποστείλητε
τήν έκχαβάρισιν, δεν έννοοΰμεν τοιαύτην βραδύτητα. — Ή Ί. KdtpOV.
Δελτάριον έλήφόη. ταχυδρομιχώς γράφομεν.—A. Κ. Κατούναν. Σημείω·
• σίς έλήφόη, πίρακαλοΰμεν δπως έπιταχύνητε αποστολήν συνδρομών. —
Π. Ο.Ν. Μανσούραν . Καλύματα αποσταλωσι μόλις έτοιμασβωσιν, ήσυχεϊτε,—A.
Σϋρον. Άναμένομεν άπάντησίν σας .

Bommmrb du N
* 24-25 du 3 Juiliet. Legislation Ottoman.
—A son Altesse Djevad Pacha, grand vizir.—Gibraltar et Tanger.— Les responsabilites — Hdtelconsulaire a 8alonique —Les
Musulmans d'Algerie.— Bulletin et informations. — Academies/
et Societes savantes.—La discussion sur la banque de France.
—La magistrature selon la Lanterne.—Le salon des Champs
Etysees. —L’immortalite.—Actualites ecientifiques.—L'Europe
et la Revolution francaise. — Bossuet promoteur de la Iibre
pensee moderne.—Congres des Societes savantes.—Revue des
journaux.— Le duel Mager-Mor0s et la presse.— Le voyage A
Berlin.—Ghronique etc.

La chronlque parisienne. Revue illuetr£e
paraissant le Dimanche

Abonnements.

Une an 8 fr. Six. mois 5 frs.

Χρονική καί πολιτική επιδεώοησις, Ηχώ τών Παρισίων, Φιλολο
γική κριτική, Τέχναι καί «πιστήμαι, Διηγήματα καί Σκιαγραφίαι,
Ποίησις, Οικονομολογικά καί ποικίλα διάφορα συνοδευόμενα ύπό καλ
λιτεχνικών εικόνων, είσί τά περιεχόμενα τοΰ χαλλίστου τούτου ύφ
*
δλας τάς επόψεις γαλλικού περιοδικού, δπερ συνιστώμεν τοίς ήμετέροιζ φιλαγνώσταις.

Συνδρομηται έγγράφονται παρ’ ήμΐν.

ΓΪΤΟΣ2ΤΟΙΙΟΙΈΪΣ2ΙΖ
Elc 'Sniiaac ενοικιάζεται διά τό θέρο; καί μετ’ωραίων επίπλων
ολόκληρος ή ευάερος ρωμαντικωτάτη και πςφάλιος μετά κήπου
λαμπρά οικία τοΰ κ. Οικονόμου, έν ή κατφκησαν κατά διαφόρους
θερινάς έποχάς πολλαί ΐκ τών έγκριτωτέρων αθηναϊκών οικογε
νειών. Ευμάρεια, άνάπαυσις, θεαματική απόλαυσες λαμπρών φυ
σικών τοπείων, και άμεσος λουτρών έν διαυγεστάτοις καί καθαρωτάτοις ΰδασι, είναι τά πρώτιστα προσόντα τοΰ έν λόγφ εξαί
ρετου οικήματος, ούτινος πληροφορίας δι’ ένοικίασιν δύνανται οι
βουλόμενοι νά λάθωσιν εν τφ γραφείφ τής «Φύσεως».

Published by a boy for boys and girls
A monthly paper for the home circle
Short stories, parlor magic, wit and humor, games
and sports, for boys and Girls.

ΣυνόρομηταΙ ίγγρά/povtai παρ’ ήμΐν.
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