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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΑΟΥ

υτη εινε άκριβώς. ,Ή Ευαγγελία HaqtMSxsvoaav· 
ίου. Την γνωρίζετε; Έάν οχι, σας λυπούμαι 
άπό βάθους καρδίας. Έν τούτοις, σάς βεβαιώ καί 
πάλιν ότι αΰτη είνε ...

Ή πόλις τών ’Αθηνών, δέν Ιγια διάθεσιν νά τό αμφι
σβητήσω, έπλημμύρησεν έκ της φήμης τού ονόματος της· 
ή ακτινοβολία τοδ θριάμβου της έφώτισεν, ώς οί αισιόδο
ξοι κηρύττουσι καί πιστεύουσι, τήν κοινήν συνείδησιν. Καί ή 
Εύαγγελία Παρασαευοπούλου άνεκηρύχθη δαιμόνια. Πολύ 

ευχάριστα — Εκπληκτικά ήθελα νά ειπω — είνε όλα αύτά 
τά συμπτώματα. Αί Άθήναι συνεκινήθησαν . . . Μπά! τό 
κατόρθωσαν λοιπόν ; Ώ ! και αύτό τείνωμεν νά τό παραδε- 
χθώμεν. "Ολα εινε δυνατά είς τόν κόσμον τοΰτον. "Ωστε, 
ας έλπίσωμεν, ότι προθύμως θά παρακολουθήσωσιν ot πλεΐ*  
στοι — έκ περιεργιίας τούλάχιστον — τάς πλαισιούσας τήν 
εικόνα της πινιχράς σημειώσεις μας. Ά, εινε πολύ καλαί- 
σθητον τό ’Αθηναϊκόν κοινόν. Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε!...

Λύτή sIvb I Αύτή I Έάν προέκειτο νά γράψω τήν ιστορίαν
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τής λανθανούσης δραματικής' έν Έλλάδι καλλιτεχνίας—καί 
θα ήτο μία σύντομος Ιερεμίας—θά ήνοιγον μετ’ ένθουσιασμοΰ 
άκρατήτου νέον δλως κεφάλαιον δράσεως, νέας περιόδου, έν 
χρυσφ πλαισίφ άξίω ιοΰ διαλαμβανόμενου θέματος. Σήμε
ρον, άρκούμεθα απλώς να κοσμήσωμεν, νά τιμήσωμεν μετ’ 
εθνικής χαρας, μεθ ’ υπερηφάνειας αληθούς τάς στήλας τοΰ 
ήμετέρου περ·.οδικοΟ μέ τό άπεικασμα τής άπαραμίλλου δρα
ματικής καλλιτέχνιδος, τής πρώτης Έλληνίδος
^οποίον, ήτις κατόρθωσεν έν μέσφ τής Σαχάρας τής αδια
φορίας, έν ή μαραίνεται πάσα εύγενής φύσις, νά γίνη τό άν- 
τικείμενον τοϋ θαυμασμού παντός, ιΰτυχήσαντος νά συρθή 
κυριολεκτικής δεσμώτης τοΰ θείου ταλάντου της.1

Είνε ή είκών της ! Ίδέτε την ! ’Ατενίσατε την. Άναπλά- 
σατε τήν ηθοποιόν, αναπολήσατε την έπί τής σκηνή?, δρώ- 
σαν, θαυμάσατε, άφεθήτε ανίσχυροι εις τήν άκαταγωνίστω; 
ελκουσαν έντύπωσιν τής γλυκείας καί περιπαθούς μορφής της, 
κατανυγήτε,καΐ τότε μόνον άποσυρατε τό βλέμμα, τότε στρέ
ψατε το αλλαχού, όταν οίστρήλατος ή φαντασία εις ακατά
σχετους καί ήδεΐς σας παρασυρη ρεμβασμούς, εις σκέψεις πα- 
ρηγόρους, διανοίγουσα ύμΐν εύελπι τό μέλλον τού Έλλην. 
θεάτρου, ώς τό κατέστησεν ή έμφάνισις ’Εκείνης. Ευτυχείς 
σεις τότε, διαβλέποντες τήν αυγήν τής άναγεννήσεώς του, 
τήν λαμπροτέραν απαρχήν τής άναπτύζεώς του, τήν αφε
τηρίαν τής προόδου του. Ήώς ροδοβαφής σήμερον είς τό 
στερέωμα τής Έλλ. Τέχνης είνε ή Ευαγγελία Παρασκευο- 
πούλου. Τήν εικόνα της θά ϊδωσιν οί οφθαλμοί σας 1

Είνε δυσχερές, τό γνωρίζομεν, νά παράσχη τις εικόνα έπα- 
κριβή καί καλλίχρωμον βίου καλλιτέχνιδος. Είνε ή δυσχερέ
στερα, είνε ή έπιπονωτέρα ύποτύπωσις.’Απαιτείται νά στρο- 
βιλισθή τις μετά τών ηθοποιών—διότι στρόβιλος εινε ή ζωή 
των—νά ζυμωθή μέ τούς αγώνας των, νά τούς παρακολού
θηση μετ’ ευαγγελικής μακροθυμίας καί έπιμονής, νά είσδύση 
είς τά παρασκήνια, ν’ άναστραφή μετ’ αυτών, διά νά είνε 
βέβαιος περί τής πλήρους επιβολής τοΰ έργου. Ευτυχώς, ή 
παρούσα σκιαγραφία εγγύτατα έχει τά όρια πρός τήν αλή
θειαν, σχεδόν τά περιλαμβάνει, καί τοϋτο χάρις είς τήν 
προσηνεστάτην καί ευμενή προσφοράν τής διακεκριμένης καλ- 
λιτέχνιδος.

Ούδεμία αμφιβολία ότι τό ΰψιστον τεκμήριον τής άνα- 
πτύξεως λαού τίνος, τό κορύφωμα τής έξανθρωπιστικής δυ- 
νάμεως, ή λεπτοτάτη έκδήλωσις τής πνευματικής εξάρσεως, 
τό θερμόμετρον τής Προόδου, εινε ή ακμή τής Τέχνης. Έπί 
τοΰ Πανθέου τοΰ έθνικοΰ μεγαλείου σελαγίζει, ώς αέτωμα, ή 
Τέχνη. Έκ τών πυρσών τής Επιστήμης καί τών γραμμά
των, ή φαεινοτέρα, ή γλυκύτερα, ή πλέον ανέσπερος άκτίς 
είνε ή τής Τέχνης. Ή προς έξυπηρέτησιν αυτής ευλαβής 
άφοσίωσις ή εύγενεστάτη είνε ιδέα. 'Ιεροφάντες δ’ άφοσιω- 
μενη είνε ή Ευαγγελία Παρασκευοπούλου.

Εινε θελκτικόν, είνε ήδύ καί χαρίεν καί ευφρόσυνου καί 
ποιητικόν ν’ άντικρύζη κανείς, μακράν τής πολυτύρβόυ τών 
πόλεων ιαχής, άνέφελον κατά τό λυκόφως Ουρανόν, χρυ- 
σούμενον έτι ύπό δέσμης δυόμενων ηλιακών ακτινών, ν’άκούη 
σιγά δονουμένους τούς λιγεΐς, ώς αύρας, ήχους παθητικής 
σερενάτες ή έρωτικής στοναχής, ν’ άπολαμβάνη τών απεί
ρων μυστηριωδών θέλγητρων φύσεως, νυττούσης τήν ψυχήν 
είς ωκεανόν γαλήνης καί αγάπης. Άλλά νά άντικρύση τις 
καλλιτέχνιδα ίξοχον, οία ή κ. Παρασκευοπούλου, νά τήν 
άκούη έκφραζομένην τούς ψυχικούς της πόνους, ν’ άντιλαμ- 
βάνηται έκ τού σύνεγγυς τής εύγενοΰς καί γοήτιδος μορφής 
της, νά δύναται νά έμβαθύνη είς τάς σκέψεις της, νά με- 
λετήση τήν δημιουργικήν έκείνην καί άδράν ιδιοφυίαν, καί 
νά καθίσταται θεματοφύλαξ, έστω καί γενικωτάτων γραμ
μών, τοΰ περιπετειώδους σταδίου της, έν φ διαλάμπει τόσφ 
αγνός καί έξοχος χαρακτήρ, δέν είνε μόνον θελκτικώτερόν, 
ήδύτερόν, ιίνέ τι πλέον ή άπόλαυσις. Εινε εύτνχία.

Έάν ήμεΐς σήμερον τής ίδιας ταύτης ευτυχίας κοινωνούς 
κάθιστώμεν τούς ήμετέρου; άναγνώστας, έκθέτοντες 6,τι ήδυ- 
Λήθημεν, έξ ιδίας άντιλήψεως, νά συναγάγωμεν έν ευτυχεί 

μετ’ εκείνης συναντήσει, σχετικόν πρός τήν δράσιν καί τόν 
βίον της, έάν, έν ώρφ μάλιστα θερμότητος καί ανίας, δρο- 
σίζωμεν τήν ψυχήν των, φωτίζομεν τήν συνείδησιν των τοΰ 
καλοϋ διά τοιαύτης πνευματικής γνωριμίας, τό πράττομεν 
καί πρός έκπλήρωσιν δημοσιογραφικού καθήκοντος, θεωροΰν- 
τες άμα τούτο ώς τήν χαρακτηριστικωτέραν ένδειξιν τών 
πρός αυτούς συμπαθειών μας. Διότι αληθής ευτυχία είνε εκείνη 
ήν ζηλοτύπως έγκλείομεν είς τά στήθη. “Ω ! οί άναγνώσται 
μας, πρέπει νά μάς όφείλωσι πολλά; τάς χάριτας.

Οΰτω, θά παρελάσωσι κατωτέρω, ώ; έν μαγικφ καλειδο- 
σκοπείφ, αί ποικίλαι, αί περίεργοι αληθώς άλλά καί θαυμα- 
σταί, συγκινητικαί εικόνες, δΓ ώ*  θά ΰψωθώμεν είς άλλους 
ορίζοντας, άπολαμβάνοντες τής θελκτικής αναστροφής μετά 
θεότητος καί μάρτυρος I . . . Έάν δέ εύρη τις ώχράν τήν ά- 
πεικόνισιν,στερουμενην ,δυνάμεως,νεύρων, παραστατικότητος, 
άς μή καταλογίση τούτο είς άλλο τι ή είς τήν αδυναμίαν 
εις ήν εύρέθην αίφνης ύπό τήν καταπλήσσουσαν έντύπωσιν 
τοΰ γοήτρου τής Τέχνης, ούτώ περιφανώς έκπροσωπουμένης 
ύπ’ έξοχου γυναικός.

Α'.
Διά νά ίδω τήν κ. Παρασκευοπούλου άνήλθον εί; τά ύψη 

τοϋ ξενοδοχείου τού Στέμματος, παρ’φ διαμένει. Έκ τοΰ 
πόθου νά ίδω εγγύς μου καί έξω τής σκηνής τήν καλλιτέ- 
χνιδα, δέν ήσθάνθην ουδέ τήν έλαχίστην κόπωσιν έκ τής 1 
ανόδου' ή μέλλουσα συνάντησις έδικαιολόγει πληρέστατα τήν 
άναβατικήν δοκιμασίαν, ώς έγώ έδικαιολόγησα τήν τύχην, 
διότι ξενοδοχεΐον αληθώς Στέμματος ήρμοζεν είς τήν Βα
σίλισσαν τής σκηνής, ύψος έπεβάλλετο είς τό υψηλά περιϊ- 
πτάμενον πνεύμα της, όρίζων ευρύς είς τήν έμπνευσμένην 
ψυχήν της I

Τό άσυλόν τη; δεσπόζει λαμπρας θέας, είς ήν συμβάλλου- 
σιν-δ κώνος τού Λυκαβηττού άφ’ ενός, περαιτέρω 'ό εύγραμ- 
μος ‘Υμηττός, ή θάλασσα έν άπόπτφ, αί κορυφαί τών οικο
δομημάτων τής πόλεως έντεύθεν, καί άπέναντι άκριβώς ή 
ήρειπωμενη Άκρόπολις....

Διάδρομος ολίγον σκοτεινός άγει πρός τόν θάλαμόν της. 
Διηυθυνόμεθα πρός αύτόν, ότε ή θύρα ήνοίχθη καί ένεφανί- 
σθη ευθύς έν άφελεστάτη λευκή περιβολή ή γόησσα τής 
Ελληνικής σκηνής, ζωηρά, προσηνής, ώς ζώσα φαινομένη 
Νηρηίς.

Κάταβπρη κύκνον φτερωοϊά μΐ φ&ς ζευγαρωμένη I . . 
Μόλις έπλησίασα πρός αύτήν, ήσθάνθην είδος σεβασμού. 
“Οταν, μόλις συνεχόμενος έκ χαράς, έθλιψα τήν άτονον άλλ’ 
άβράν χεΐρά της, ένόμισα ότι ήσθάνθην αυτήν τήν έπίδρα- 
σιν τής Τέχνης- όταν μέ άντίαρυσαν οί οφθαλμοί της έδοκί- 
μασα γλυκεΐαν έντύπωσιν ίδών αρρήτου κάλλους ψυχήν δια- 
λάμπουσαν, όταν διεστάλησαν διά νά δμιλήσωσι τά λεπτά 
χείλη της, ακτίνες έσκορπίσθησαν είς τήν νεφελώδη σκιάν 
ολοκλήρου ψυχικοΰ κόσμου έν έμοί ύφισταμένου·

Ό θάλαμός της—σχεδόν έν καμαρίνι—είνε απλούς, όπως 
καί έκείνη. Επίπλωσες συνήθης, καί μόνον οί τοίχοι κο
σμούνται ύπό ταινιών κυανόλευκων, λειψάνων τιμής καί δά
φνης, ήν εδρεψεν άλλαχοΰ. Φορέματα'θεάτρου έπιδιορθού- 
μενα ήπλοΰντο είς τινα γωνίαν. ’Αληθώς, θά ήτο τό δωμά- 
τιον έκεΐνο πολύ κοινόν, αν μή τό έξιδανίκευεν ή έπιφανής 
ένοικος.

Ή κ. Παρασκευοπούλου εινε λεπτοφυής. Έχει ηλικίαν 
περίπου είκοσι καί εξ ετών, μολονότι δε ό βίος της ώς ήθο- 
ποιοΰ δέν ήτο άμικτος περιπετειών,δέν φαίνεται μεγαλειτέρα. 
Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου τη; δέν προδίδουσι καλλονήν 
θαμβουσαν, άλλ’ ή μορφή της έχει τόσην χάριν, τόσον συμ
παθή καί άγχίνουν παρουσιάζει, έκφρασιν, ώστε καθίσταται 
άμαχήτως. θελκτική.

Λευκή, μέ μέλαιναν κόμην, μετωπον εύρύ, ρίνα μέ έλαφρο- 
τάτην καμπήν, μέ οφθαλμούς άστραπηβόλους καί ρεμβώ- 
δεις, μέ παρειάς διατηρούσα; παρά τάς έπί τής σκηνής ψιμ- 
μυθιώσεις άρκοΰσαν άνθηρότητα, μέ χείλη πεκρώς μειδιώντα. 

Είνε αναστήματος μέτριου, διατηρούσα πολλήν ευστροφίαν 
ϊν τφ βαδίσματι. Πρόδηλα έν τούτοι; φέρει τά ίχνη τή; 
κοπώσεως ώς έκ τών συχνών άπό τής σκηνής διδασκαλιών. 

"Οτε ύπέβαλον αυτή τήν παράκλησιν νά μέ συνδράμω 
έν τή δημοσιογραφική αποστολή μου, έξηκόντισεν άμέσω; 
βλέμμα χαρά; τινο;, ειρωνείας, σκέψεως, ευγνωμοσύνης, δι
σταγμού, αδιαφορίας, άποφάσεω;. Πώς κατώρθωσεν όλα 
αυτά τά αισθήματα τά άλληλοσυγκρουομενα, τό κράμα 
εκείνο, τό Μωσαϊκόν, νά περίκλειση έν ένί βλέμματι, νά τό 
έκφραση άστραπιαίως, νά τό διαχύση, μόνον ό οφθαλμό; 
έκεϊνος δύναται νά έζηγήση. Καί έν πλήρει έμπιστοσύνη, 
τιμώση τήν είλικρίνειάν τη;, άνέσυρε πτυχάς τινας τοΰ βίου 
της κ’ έκεΐ έθαύμασα αληθώς τήν καλλιτέχνιδα καί έξω τή; 
σκηνής τοιαύτην άναδεικνυομένην. Καί παρήλθε τότε πρό 
έμοϋ, βαθέω; συμπονοϋντος, ή όρφανή'κόρη, ή άρχαρία ηθο
ποιό;, ή συγκινουμένη παρθένος, ή καταδιωκομένη πρωτα
γωνίστρια, ή πάσγουσα γυνή, ή θριαμβεύουσα καλλιτέχνις !..

* *♦
Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει, τώ κέντρφ του Ελλη

νισμού,καί άνεπτύχθη ύπό τήν σκιάν αυτόχρημα τή; Άκρο- 
πόλεως, έν τινι ύπό τούς πρόποδας της οίκί^ι. Ό θόλο; τή; 
Αγίας Σοφίας καί τοΰ Παρθενώνος αί μετόπαι, ό έθνισμός 
καί ή καλλιτεχνία, ύπήρξαν αί πρώται συμβολικά! παραστά
σεις αί έγχαραχθεϊσαι βαθέω; εί; τήν νεαράν καρδίαν της, 
έν ή καί συνηυξήθησαν.

Ότε ήλθεν έκ- Κων]πόλεω; μετά τών πτωχών άλλ’ έντι
μων γονέων της είς ’Αθήνας ήτο μικρά, πολύ μικρά' άλλά 
άπό τή; ηλικία; έτι έκείνης,καθ’ήν αί κόραι παίζουν κούκλες 
καί μανθάνουν Ίεράν ιστορίαν, ή Ευαγγελία ώνειρεύετο θρι
άμβου; άπό σκηνή;, έπλαττεν υψηλά όνειρα, ή έπαιζεν ύπο- 
κρινομένη φανταστικά πρόσωπα, χειρονομούσα, άπαγγέλουσα. 
Έγεννήθη, δυνάμεθα νά είπωμεν, διά τήν σκηνήν. Θρη
σκείαν αυτήν έσχε. Καί τό περίεργον είνε ότι θέατρον δέν 
ειχεν άκόμη άντικρύση, δέν είχεν ίδή ηθοποιόν καί όμως 
αυτή τό δωμάτιον μετέβαλλεν είς σκηνήν! Ό κύκλο; τή; 
ύπάοξεώς τη; έκτοτε διιγράφη. Καί είνε άληθή; αρκετά 
ευρύ;, ώστε νά είνε ευχαριστημένη έκ τη; σημερινή; δράσεώς 
της. Πλήν, καί τή; Μοίρα; ή καταδρομή ένωρίς ήρχισεν.

[Έπεται συνέχεια].
Δ.Ι.ΚΑΛ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΕΣΤΣΓΙΝ
ΠΑΤΗΡ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

(Συνέχεια Ιδε κροηγ. ψύλλον).

Άπό νεαρά; ηλικία; ό Στέφενσων προσώκειώθη πρός τούς 
ίπποσιδηροδρόμους,καθόσον μάλιστα και είς τούτων διήρχετο 
παρά τήν μικράν οικίαν, έν η έγεννήθη. Ή ατμάμαξα ατε
λής έτι και σχεδόν άχρηστος ούσα, δυνατόν εΐπειν, θτι ύφί- 
στατο ήδη, δπότε δ Γεώργιο; συνέλαβε τά πρώτα αύτοΰ 
σχέδια, πλήν έλειτούργει μόνον έν ταϊς περιφερείαις τών 
ανθρακωρυχείων, όπου μετά δυσχερείας μετέφερε γαιάνθρα
κας μέ ταχύτητα δύο ή τριών μιλιών τήν ώραν, καί μέ 
δαπάνην πολύ μεγαλειτέραν τη; διατηρήσεω; άναλόγων 
ίππων. Ύπήρχεν ανάγκη, λέγει δ Σμίλ, τοϋ άνδρός εκείνου 
όστις θά συνεπλήρου έν τή σιδηροδρομική άτ^αμάξρ, ό,τι δ 
Ούάττ είχε πράξει είς τήν ατμομηχανήν,’και θά συνεδύαζεν 
έν τελείω σχεδίω τά κεχωρισμένα συστήματα άμφοτέρων 
δι’ έφαρμογής πρωτοτύπων έφευρέσεων και μηχανημάτων, 
ούτως ώστε νά άποκτήση τήν δόξαν έφευρέτου .τής σιδη
ροδρομικής ώτμαμάξης, καθ’ 5ν τρόπον δ Ούάττ θεωρείται 
εφευρέτης τής συμπυκνωτικής ατμομηχανής.

Τό έργον τούτο δ Στέφενσων ού μόνον συνεπλήρωσεν, 

άλλά συνέδεσε πρός αύτό καί τήν έμφάνισιν τοϋ πρώτου σι
δηροδρόμου καί τήν κατασκευήν μεγάλων h τή πατρίδι του 
σιδηροδρομικών γραμμών, μεθ’ όλων τών έν αύταΐς θαυμά
σιων έργων τής.μηχανουργικής έπιδεξιότητος,ήτοι τών δδών, 
έλασμάτων, γεφυρών, συρράγγων, σταθμών, κτλ σύν τώ 
οργανισμώ τής λειτουργίας αύτών. Έν ετει 1815 κατε- 
σκεύασε μηχανήν, διαφημισθεΐσαν διά τάς μεγάλα; βελ
τιώσεις άς έπέφερεν είς τάς μέχρι τότε έν χρήσει ατελείς, 
τοϋ Χέλδεϋ καί Τρεβιθικίου.

’Ομοίως κατά τήν έποχήν ταύτην έφεϋρε τόν φανόν 
τής ά&φαλεέας, υποκινηθείς πρός τοϋτο έκ τών συχνών μοι
ραίων αναφλέξεων τών έν τοΐ; έγχωρίοι; άνθρακωρυχείοις αε
ρίων. Ούδέν υπάρχει δραματικώτερον έν τή βιογραφική του 
ιστορίς:, τοϋ τρόπου καθ’ ον έδοκίμασε το πρώτον τήν ’ιδιό
τητα τής έφευρέσεως ταύτης, ^ιψοκινδυνεύσας μετ’άνηκού- 
στου τόλμης τήν ζωήν του. Περί μέσας νύκτας συνοδευόμε- 
νος ύπό τοΰ υίοΰ του Ροβέρτου καί τίνος φίλου του, κατήλ- 
θεν ε’ις το άνθρακωρυχεϊον, - καί καταλιπών αύτούς είς άπό- 
στασιν άσφαλή, προύχώρησε μόνος καί μετά θάρρους άνεσή- 
κωσε τόν φανόν του έν τφ μέσω τοϋ αερίου. Βέβαιος καί 
στιγμιαίος θάνατος θά ήκολούθει &ν μή ήτο τελεία ή έφεύ- 
ρεσίς του.

Παραδόξως δ Δάβυ, κατά τόν αύτόν χρόνον έφεϋρε καί 
αύτός σχεδόν όμοιον φανόν και πρός τόν αύτόν σκοπόν χρη- 
σιμεύοντα, άλλά δεν έβράδυνε νά καταδειχθή ota μαρτύρων, 
ότι αί δύο έφευρέσεις ήσα γεγονότα διάφορα καί κεχωρι- 
σμένα άλλήλων, και μέ τήν διαφοράν μάλιστα, ότι δ Στέ
φενσων κατεσκεύασε καί έδοκίμασε τον ιδικόν του έν χρόνω 
προγενεστέρφ τής έμφανίσεω; τοΰ ε'ργου τοΰ Δάβυ' καί ότι 
οτε δ φανός τοϋ τελευταίου τούτου μεγάλου έπιστήμονος 
εστάλη είς Σκωτίαν, οί έγχώριοι άνθρακωρυχεϊς μετεχειρί- 
ζοντο ήδη τόν τοΰ Στεφενσώνος, όστις καί μέχρι τής σήμε
ρον έ'τι'θεωρεΐται καλλίτερος.

Δεαρκούσης τής διαμφισβητήσιως, δ Στέφενσων προση- 
νέχθη μετά πολλής αξιοπρέπειας καί φρονήσεως, καίτοι κα
ταγγελθείς ώς άπατεών ύπό τών έν Λονδίνφ έπιστημόνων, 

' ών αί ΐδέαι ένισχύοντο ύπό τής γνώμης, ότι ήτο έντελώς 
αδύνατον απαίδευτος έργατικός άνήρ τοΰ ανθρακωρυχείου 
νά ειχεν άρκούσας χημικά? γνώσεις, ϊνα λύση τόσφ μέγα 
θεωρητικόν καί πρακτικόν πρόβλημα, ώς τό προκείμενον.

Έν τούτοις έγένετο ύφ’ απάντων δεκτόν, δ’τι πρώτος αύ- 
τός τό ε“λυσεν, ένφ ταύτοχρόνως δ Δάβυ έλυεν αύτό, έν ά- 
γνοίιγ τοϋ κατορθώματος εκείνου. Έν ετει 1816, ε’ν τινι 
γεύματι παρατεθέντι αύτφ έν Νιουκάστλ, ύπό τής Φιλο
λογικής καί Φιλοσοφικής Εταιρείας, δ Γεώργιος ε"λαβεν ώς 
δώρον 1000 λίρας, μετ’ άργυρδς πλακός, φερούσης τήν κά
τωθι επιγραφήν, «Ό Γεώργιος Στέφενσων έφεϋρε πρώτος 
φανόν άοφαλείας, πρός προφύλαξιν τής ανθρωπίνου ζωής 
άπό τών.έκρήξεων τών έν τοις άνθρακωρυχείοις αερίων.»

Έν τφ μεταξύ δ Γεώργιος αφώσεώθη. είς τήν μηχανήν 
του καί κατ’ έξοχήν εί; τήν βελτίωσιν τών σιδηρών έλα
σμάτων,άτινα κατεστρώννυντο εΐς τάς γραμμάς τοϋ έν Κιλ- 
λιγκουώρθ ανθρακωρυχείου· κατεσκεύασε δέ μετ’ ολίγον μι- 
κράν γραμμήν διά τήν Εταιρείαν τοΰ έν Χέλτων ανθρα
κωρυχείου, έφ’ ής ή ατμάμαξά του έβαινε μέ ταχύτητα 
τεσσάρων μιλίων τήν ώραν, κομίζουσα φορτίον 64 τόνων. 
Τά έγκαίνια αύτής έγένοντο- τήν 18ην Νοεμβρίου 1822 
παρισταμένων χιλιάδων θεατών.

Άλλ’ ή πρός τά πρόσω πορεία του ήτο αληθώς λίαν 
άνάντης καί κατά τά πρώτα πεντήκοντα έτη τοϋ βίου του 
είχε τά πάντα πολέμια. Ούδέν ώφειλεν ε’ις προστασίαν ή είς 
πλεονεκτήματα έκπαιδεύσεως, άλλά τουναντίον τά πάντα 
άπέρρεον έκ τής μεγαλοψυχίας τόυ, τής Ισχυρά; πεποιθή- 
σεώς του καί τή; μακροχρονίου ύπομονή; του. "Οφείλε νά 
διδάξη εαυτόν τό πάν, άπό τοΰ άλφαβήτου μέχρι τών άξιω- 
μάτων τή; μηχανή;, καί νά κατακτήση πάσαν σπιθαμήν 
έδάφ^υς έφ’ ού ΐστατο. .

* Τά τρόπαιά του δέν άνηγείροντο εύχερώς, καθόσον έναν- 
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τίον του ήσαν συντεταγμεναι, το μέν ή ιδία άπαιδευσία, ήν 
καθυπέτασσε δ·.’ ήσύχου καί έπιμόνου έργασίας, τδ δέ ή άν- 
τεπολίτευσις άνορών πολυμαθών καί επιστημόνων, οϊτινες 
ήσαν συνησπισμένοι κατ’ αύτοΰ, καί οϊτινες μόνον άπό τής 
έπιτυχίας τών έργων του ήδύναντο νά ύποχωρήσωσιν.

Κατά πρώτον δ Στέφενσων διέμενε σταθερός ΐν τή πρδς 
τδ κατορθωτόν τής άτμοκινήτου μηχανής πεποιθήσεν του. 
Τάπειράματά του ένηργοϋντο έν μιστικότητι και άφανείιζ, ή 
έτύγχανον εντελώς άγνωστα είς τους έφημεριδογράφους, 
ιστορικούς καί άλλους συγγραφείς τής ήμέρας. Τδ μέγα 
έργον συνετελέσθη άνευ ούδεμιάς άρωγής έκ μέρους συγγρα
φέων καί ρητόρων.

Ουδέποτε ήρέσκετο νά διατριβή εΐς τόπους θεαμάτων, 
ένθα θά άπεσπάτο ή προσοχή του, Εΐργάζετο δραστηρίως 
δπως δώση υπαρξιν εΐς ύπνώττον στοιχείου καί πρακτικήν 
έπιβεβαίωσιν εΐς άφηρημένην ύπόθεσιν. Έν τούτοις τά ε’ργα 
άτινα προέτεινεν ένεπαίζοντο, ή έθεωροΰντο απραγματοποίητα.

Ή σφοδρά προκατάληψις τοϋ επιστημονικού κόσμου, 
άντεμώχετο αυτόν Οΐ Πολιτικοί Μηχανικοί^άπαντες ανε
ξαιρέτως ήσαν πολέμιοί του, διότι δέν παρεδέχοντο αύτόν 
ώς έπιστήμονα, έπειδή έστερεΐτο καί αυτών τών στοιχείων 
τοϋ άπλοϋ μηχανικού.

Οί τότε Μηχανικοί άπεφάνθησαν, ότι ητο άδύνατον νά 
διευθύνη άτμομηχανήν μέ ταχύτητα 12 μιλίων τήν ώραν, 
διότι θά ωθείτο πρδς τάς δπίσω ύπδ τοϋ άνέμου ! "Αν δ’ 
έταξείδευε θάύστέρει καί αύτών τών ένταΐς διώρυξι λέμβων, 
άς τότε είλκον έκ τής ξηράς ίπποι, καί δέν θά ήδύνατο 
ποσώς νά προχωρήση. Λείοι τροχοί ούδέποτε θά έπροχώρουν 
έπί λείων ελασμάτων, άλλά θά περιεστρέφοντο έπανειλημ- 
μένως, ένώ ή δλη μηχανή θά ίστατο άκινητοϋσα.

Προσέτι άπεφάνθησαν δτι ήτο άδύνατον νά κατασκευασθή 
σιδηροδρομική γραμμή έπί τής έκτάσεως τοϋ Chat-Moss. 
«Ούδείς μηχανικός, σωφρονών, είπε διακεκριμμένος τις Πολι
τικός Μηχανικός, θέλει διέλθη διά τοϋ Chat-Moss, έάν έπι- 
θυμή νά κατασκευάση σιδηρόδρομον άπδ Λιβερπούλης είς 

, Μάντσεστερ».Τέλος ή δλη έπιχείρησις έθεωρήθη δτι ητο έντε-
λώς άδύνατος.

Καί έν τούτοις τά άδύνατα έξετελέσθησαν. Ό,τι δ 
Γεώργιος Στέφενσων άπεφάσιζε νά πράξη, τδ έπραττε. Τά 
έγκαίνια τοϋ μεταξύ Stockton καί Darlington σιδηροδρό
μου έγένοντο τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1825. Ή άδύνατοξ 
άτμομηχανή του διέτρεξε τήν γραμμήν μέ ταχύτητα 12 
μιλίων, έπερατώθη δέ καί ή άδύνατοξ σιδηροδρομική γραμμή 
άπδ Λιβερπούλης είς Μάντσεστερ, διερχομένη. διά τοϋ 
κέντρου τοϋ Chat-Moss.

’Αλλά.καί τδ κοινοβούλιον ώσαύτως, δέον νά προστεθή, 
έπραξε πάν δ,τι ήδύνατο δπως κατασυντρίψη αύτόν, διότι 
άπεφάνθη ύπέρ τών ίπποσιδηροδρόμων, καί άντετάχθη 
κατά τών σιδηροδρομικών άτμομηχανών. Κατείικασαν έπα- 
νειλημμένως τούς έργάτας τών πρώτων σιδηροδρόμων. “Οτε 
ή αίτησες τών κατοίκων τής Λιβερπούλης καί τοϋ Μάντσεστερ 
προσήχθη ένώπιον τής Βουλής τών Κοινοτήτων, δ Γεώργιος 
Στέφενσων ύπέστη ένώπιον προς τοΰτο συσταθείσης έπιτρο- 
πής μακράν άνάκρισιν, καθ’ήν τφ έπεβλήθη νά έλαττώση 
τήν ταχύτητα τής μηχανής, διότι έάν έπέμενεν είς τοιαύ
την μειζονα τών ΓΟ μιλίων καθ’ ώραν, ήθελε παντελώς 
καταστρέψη τδ έργον του. «Δέν είναι ευχερές δι’ έμέ, άπήντη
σεν εύθαρσώς δ Στέφενσων, κατόπιν τόσων έτών πείρας νά 
έλαττώσω τήν ταχύτητα τής μηχανής». Καί. έδει νά γείνη, 
δ,τι εγεινε. «Μόλις ήρξατο ή έξέτασίς μου,λέγει δ Στέφενσων, 
καί έπεθύμησα άμέσως νά εΰρισκον οπήν τινα, όπως έξέλθω 
άπδ τής πλεκτάνης έν ή μέ περιέβαλον. Έπολέμουν πάσαις 
δυνάμεσι. Δέκα τύραννοι δικηγόροι μέ έξέταζον τυραννικώς 

. δπως μέ καταβάλουν, είς δ' έκ τών τής έπιτροπής ύπαι- 
νίχθη δτι ήμην παράφρων».

Αί χαρακτηριστικά! αΰται λέξεις εισίν ίκαναί νά κατα- 
δείξωσι τάς ταλαιπωρίας άς ύπέστη. Έν τούτοις άπαξ ή 
δίς δ Στέφενσων, μεθ’ δλην αύτοΰ τήν ύπομονήν, δέν συνε- 

κρατήθη. Έρωτηθείς, διατί τά λεγόμενά του δέν συμφωνοϋσι 
πρδς τήν ύπόθεσιν, οτι δ σιδηρόδρομος ήτο τέλειος, άπήντησε. 
« Μάλιστα είναι- καί εννοώ νά τδν κάμω τέλειον ! » Έν 
τών μελών τής έπιτροπής τώ προέβαλε καί τδ έξης έρώτημα.

— Ύπόθες ήδη, δτι ένώ μία τών άτμομηχανών τού
των βαίνει έπί σεδηροδρ. γραμμής μέ ταχύτητα 9 ή 10 μι
λίων τήν ώραν, άγελάς παραπλανηθεΐσα ϊσταται έπί τοΰ μέ
ρους τής διαβάσεως τής μηχανής, δέν πιστεύεις δτι θά ήτο 
ολέθρια ή περίστασις;

— Μάλιστα, άπήντησεν δ Στέφενσων μειδιών καί μέ 
οφθαλμούς σπενθηροβολούντας, πράγματι θά ήτο δλεθρία διά 
τήν άγελάδα!

Ή κατασκευή τής διά τοΰ Chat-Moss σιδηροδρομικής 
γραμμής ητο αληθώς θαυμάσιου κατόρθωμα. Οί μεγαλει- 
τεροι μηχανικοί άπεφάνθησαν, δτι άνελαβε νά έκτελέση, δ,τι 
ούδείς σωφρονών διενοεΐτο ώς δυνατόν, δηλαδή νά καταστρώση 
γραμμήν έπί έλους, ήτοι στρώματος έκ σπογγώδους φυτικής 
ύλης συσωρευθείσης έκεΐ πρδ αιώνων. Ή ιδέα τοϋ Στεφεν- 
σώνος ήτο, δτι ήδύνατο κάλλιστα νά κατασκευασθή γραμ
μήν βαίνουσα έπί τοΰ έλους, άνυψωμένης καταλλήλως τής 
μελλούσης νά ύποβαστάση τήν γραμμήν έπιφανείας του. 
« Ώς τδ σκάφος καί ή σχεδία,βαστάζουσαε βάρη μεγάλα έπι- 
πλέουσιν τοΰ δδατος, ούτως, έλεγε, καί σιδηροδρομική τις 
γραμμή δύναται νά συγκρατήται έπί έλ^υς, δπερ είναι άσυγ- 
κρίτως σταθερότερου τοϋ ύδατος.» Έπί τή βάσει τής άρχής 
ταύτης, δι’ έργασίας πλήρους άθυμίας, έν διαστήματι πολ
λών χαλεπών μηνών, κατεσκεύασε τήν διά τοϋ Moss γραμ
μήν, δαπανήσας 28,000 λίρας άντί τών ύπό τίνος αντιζήλου 
του μηχανικού ύπολογισθέντων 270,0Q0 λιρών.

Πολλά άλλα μηχανικά έργα σιδηροδρομικά τε καί μή, . 
έγένοντο κατόπιν, έφ’ών δ Στέφενσων καί δ υιός του 'Ρο
βέρτος ένησχολήθησαν μετά σπουδής. Άπδ τοϋ πρώτου δέ 
μέχρι τοΰ τελευταίου, δ π<ζιή(> t&v Σιδηροδρόμων έπέδειξε 
τήν αυτήν αποφασιστικήν ψυχραιμίαν, άκαμπτου ύπομονήν 
καί ίπιμέλειαν, αΐτινες εΐχον χαρακτηρήση .τούς πρώτους 
αύτοΰ άγώνας καί τάς πρώτας τής μηχανουργίας σπουδάς 
του. Εγκρατής έν ταΐς έξεσιν αύτοΰ, ήγείρετο λίαν πρωί. 
Ό σίδηρους οργανισμός του, ένισχυόμενος ύπδ ύγιοΰς τροφής 
καί μέτριας χρήσεως οινοπνεύματος, καθίστων αύτδν ίκανδν 
έπί πολλάς ώρας νά έργάζηται καί είς μικράν ν’ άρκήται 
άνάπαυσιν.

Ώς πάντες οί μεγάλοι άνδρες μεγάλως ένδιεφέρετο διά 
τούς νεαρούς έργάτας τούς άγωνιζομένους, εΐς τήν βελτίωσιν 
τής θέσεώς τών : Ή συνήθης δέ συμβουλή, ήν γενικώς έδι- 
δεν ε’ις τούς ύπ’ αύτδν νέους, ήτο « Σπουδάζετε, σκεπτεσθε, 
κάμετε έαυτούς κυρίους τών άρχών, έγκρατεύεσθε, έστέ έπι- 
μελεΐς καί. . . μή φοβήσθε.

Πολλοί ύπήρξαν οί νεανίαι, ους κατά τδν βίον του, καί 
διά λόγων καί διά πράξεων ένθαρρυντικών, ώδήγησε σταθε- 
ρώς πρδς τήν τιμήν καί τδν πλούτον, απλώς διότι παρετή- 
ρησε τδν ζήλον, τήν έπιμέλειαν καί τήν άκεραιότητα αύτών. 
Μεΐραξ τις εΐλκυσε ποτέ τδ ενδιαφέρον του, ένφ είργάζετο 
ώς απλούς ξυλουργός έπί τής άπδ Άιβερπούλης ε’ις Μάντσε
στερ γραμμής. Δέν παρήλθον έτι πολλά και ούτος χειραγω
γηθείς ύπδ τοϋ Στεφενσώνος άνεδείχθη διακεκριμμένος μη
χανικός. Συναντήσας δέ έτερόν τινα νέον έπιμελώς έργαζό- 
μενον κατά τάς ώρας τής σχολής του, καί θαυμάσας τήν 
δραστηριότητά του, τδν προσέλαβεν ώς Ιδιαίτερον γραμμα
τέα του. Μετά τινα χρόνον ούτος κατέστη διάσημος διά τε 
τήν ικανότητα και τδν πλούτον του. Τφόντι, ούδέν παρεΐχεν 
εΐς τον διάσημον μηχανικόν μείζονα ηδονήν,, άπδ τοϋ νά βοηθή 
παντοιοτρόπω? πάντα επιμελή νέον, καί έν τή ΐδίφ του ση
μαντική έκφράσει, νά τδν κάμνει άνθρωποί'.

(Έπεται συνέχεια).
Γ. A. I.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
(Ά.νάμ.νηαοφ)

(Συνέχεια και τέλος)

‘Η έρατεινή θεία μου, τό φάσμα τοΰ μωροφιλοδόξου 
ύποψηφίου προέδρου, ή συγκίνησις έπί τή προσεγγίσει τοδ 
άπδ μηχανής, ή μάλλον άπό παραθύρου, αγνώστου έκείνου 
. . . αγγέλου, ή χαρά έπί τή τελευτή της αγωνίας μου, 
βεβαίως ήσαν αρκετά εύπρόσωποι άφορμαί, δπως διατελώ 
εις έκρυθμον σωματικήν κατάστασιν.

Τρακ . . ρρρ . . . Τρργκρ . . . εύεργετικόν, βαλσαμώδες 
ακούεται τότε, ώς γλυκεία αύλοδ μελφδία. Ένόμισα δτι 
μοί ήνοίγετο αίφνης ή θύρα τοΰ Παραδείσου, ή δτι έκληρο- 
νόμησα πλούσιον καί άκληρον θειον, δτι ίλάμβανον χρίσμα 
’Ακαδημαϊκού — Τόσον έχάρην ! Ό σίδηρους μοχλός, τό 
κατηραμένον έκεΐνο έμπόδιον, άποσύρεται, ή στρόφιγξ στρέφε
ται καί ή θύρα κωδωνίζουσα ανοίγεται, ένφ πλατύ μειδίαμα 
διανοίγει τά χείλη τής θεραπαινίδος, βυθϊζον άμα τήν ψυ
χήν μου εΐς πέλαγος ονειρώδους ρέμβης.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Ά, είμαι πολύ δειλός· καί πάλιν έπαθα άπό γλωσσοδέ
την. Εύτυχώς ή γλώσσα τών γυναικών — κ’ έκείνης έπομέ- 
νως —· ή αείποτε παντός έλευθέρα περιορισμού, ή πρόθυμος 
καί ίφευρετική, ή εύστροφος καί αεικίνητος, γνωρίζει ευ
θύς ν’ άναπληροΐ τό κενόν.

Μόλις ήνοιξεν ή θύρα, ήνοιξε καί τό μικκύλον της στόμα.
— Κοιμούνται έπάνω φοβερά, μοί λέγει γελώσα. *Ητο  

άδύνατον ν’ άκούσουν. Μά δέν ’ξεύρετε, τίκακό . . .
Καί έγώ ίνδομύχως μεν,είπον : Τόσφ τδ καλλίτερου διά τό 

μέλλον ποΰ δέν ήκουσαν, διά τών χειλέων όμως ίψιθύρισα σι
γανά : Περίεργον, τί ύπνος ! Έσπασα τό κουδοΰνι . .

— Τί κουδούνι ! Αύτό δεν ένεργεΐ ...
Άλλοίμονον ! Ό κώδων ειχεν ίλλειψιν τινα καί ήπέίθει 

είς τήν πίεσιν τοΰ ρόπτρου. Ελλιπεν ίσως τό ύδωρ. Ιδού 
ή πλέον πιθανή έξήγησις.

Άνερχόμεθα όμοϋ τάς 42 βαθμίδας τής κλίμακος. Πολ- 
λάκις άλλοτε ήναγκάσθην ένεκα τοΰ κοπιώδους ΰψους νά 
καταρασθώ τόν μηχανικόν, όστις ήννόει τό ύψος τής κλίμα
κος νά ήναι αντάξιον τοΰ ύψους της σοφίας του I Άλλά τήν 
έσπέραν έκείνην, σας βεβαιώ έάν ειχεν ή κλϊμαξ 48 βαθμί
δας 96,168, καί οΰτω καθεξής,έν γεωμετρική προόδφ,δέν θά 
έμεμψιμοίρουν, δέν θά κατηρώμην, δέν θά ίκουραζόμην. Μέ 

αγγέλους καί εΐς τήν Κόλασιν πηγαίνει κανείς άφόβως, ευ
χαρίστως καί τάς ΰψηλοτέρας ανέρχεται κλίμακας.

'Οπόσον ήΐο γλυκεία! Άλλ’ είνε ανάγκη τάχα νά κατέλ
θω εΐς τό ολισθηρόν στάδιον τής περιγραφής, έν τοιαύτη 
μάλιστα ώρα ανυπομονησίας; Φαντασθείτε ένα άγγελον . . . 
έν εΐκόνι ή, άν αγαπάτε, τήν έρωμένην σας οΐας δήποτε 
καλαισθητικής δυνάμεως άνθρωπος καί άν ήσθε, ανοίξατε 
ένα τόμον τοδ Κοππέ, ή —άν δέν ήξεύρετε τήν Γαλλικήν 
φωνήν — τοΰ Δροσίνη — άκριβώς τό ίδ’ο είνε —· ή τοϋ—κ. 
Κόντε εΐς προσοχήν I —-μελιστίχου Πολέμη καί έγώ άπα- 
λάττομαι της . . φλυαρίας. Έπειτα βιάζομαι. Λησμονείτε 
δτι έχω θείαν . . . άναμένουσαν;

Ημίγυμνος δεν ήτο, καίτοι ή μεσονύκτιος ώρα έπλάσθη 
διά τά γυμνά μεγαλεία. Απεναντίας τό φόρεμα τής ήτο κλει
στόν, έξόχως άρμόζον εις τήν σεμνήν στάσιν ήν έφαίνετο 
τηρούσα.

Άλλά τάς βαθμίδας διεσκελίσαμεν ήδη. . .
Πάλλεται τό φώς, δχι διότι συνεκινήθη άναλογιζόμενον 

ίσως ότι τδ έκράτέι χειρ ροδόχρους σφριγηλής νεανίδος, άλλ’ 
απλώς διότι ή πνοή της ήτο έγγύς καί τό έρρίπιζεν.

Φεΰ ! Έτερον έμπόδιον. Τό δωμάτιον μου, έν φ ειχεν 

άφεθή τδ έπανοφώριον μου μετά τοΰ κλειδιού, ήτο κλειστόν- 
τό κλειδί δέν ήτο είς τήν οΐκείαν θέσιν. Έρευναι λοιπόν καί 
τρεξίματα είς τούς διαδρόμους, εΐς τινα δωμάτια, παρακο- 
λουθούμενος πάντοτε *— μή τό λησμονείτε, φθονεροί — άπό 
τήν άγγελο*  θεραπαινίδα, ήτις τόσον εύσταθώς μ’ έφώτιζεν 
έν τή όδφ τής παραπλανήσεως . .

— Νάτο, μοί λέγει αίφνης, έδώ είνε . . .
Πράγματν έπί τοΰ δαπέδου έκειτο κεκλιμένου, οίονεί κοι- 

μώμενου καί αύτό, τό κλειδί τοδ δωματίου μου.
Κύπτω ίνα τό λάβω- κύπτει κ’ έκείνη έκ μεγάλης καλο

σύνης. Αί κεφαλαί ήμών, καί τοι δέν ένέκλειον μεγάλα πνεύ
ματα, συναντώνται. Δράττομαι της κλειδός, δράττεται αυ
τής κ’έκείνη. Επιμένω, έπιμένει.

— Άφησε το, τή λέγω.
— Άφησε το, ώς πιστή ηχώ έπαναλαμβάνει κ’ έκείνη.
Έμαθον παιδιόθεν νά ύποτάσσωμαι τή γυναικί, ώς άγαν 

ποτισθείς τά νάματα τοΰ 'Ιερού Ευαγγελίου. Άλλ’ άν τήν 
κρίσιμου έκείνην στιγμήν δέν ύπεχώρησα, άλλος λόγος ισχυρός 
μέ ηνάγκασε νά ρέψω είς λήθην τά σοφά έπιτάγματα τής 
'Ιερας βίβλου. Μετά τής κλειδός ειχον συλλάβεικαί τήν . . . 
χίΐρα της! Χεΐρα απαλήν, δροσεράν, λείαν . .

Ή σύλληψες άνήγετο εΐς τάς συνοπτικάς διαδικασίας. 
Όλα αύτά έγένοντο μετά ταχύτητος βιαιοτέρας τοΰ ήλεκ- 
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τρικοΰ κώδωνος της οικίας μου, — έάν ένήργει—τρομωδεστέ- 
ρας τοΰ διαφεύγοντος φέγγους τοΰ κηρίου.

Είσερχόμεθα μετ’ ολίγον είς τό δωμάτιον μου
Πτωχόν δωμάτι-ον ! Πόσον είσαι κρυερόν,σκοτεινόν, έρημον. 

Ίδού η πρό της τραπέζης θέσις μου, έν η μετά τοσούτων 
πνευμάτων άνεστράφην,άπό τοϋ Λαμαρτίνου μέχρι τοΰ Γκί- 
νη, άπό τοΰ Άριστοτέλους καί Πλάτωνος μέχρι τοϋ έρμη- 
νεύσαντος τόν τελευταίου αρειμάνιου ύφηγητοΰ, έν ή τόσας 
διηλθον ώρας την νύκτα έργαζόμενος, αφιερωμένος είς κό
σμον ιδεών καί ονείρων, ίδού αύτη νΰν έγκαταλελειμμένη I 
Περιοδικά μέ τάς ένεπιγράφόυς ταινίας άθικτους, έφημερί- 
δες καί έντυπα φύρδην μίγδην, βιβλία κεκονιαμένα, χειρό
γραφα ημιτελή . . Καί όλη αύτη ή ακαταστασία καί ή ίγκα- 
τάλειψις ένεκα . . της θείας μου.

Ώ I άνεμνησθην τοΰ φοβερού ονόματος της ! . .
— Κομμάτι γλήγορα, ανακράζω πρός την άγγελον θε

ραπαινίδα, ήτις είχε πλησιάσει μέ τό φώς, ίνα ίδη μεγάλην 
εικόνα της Νυκτός, έν τινι πρώτη σελίδι της «Φύσεως». Εεύ- 
ρεις, βιάζομαι ολίγον ...

— Μά τώρα ποΰ εισθε είς τό δωμάτιον σας, τί βιάζεσθε; 
’Εδώ, ούτε σκοτεινιά εΐνε, ούτε κρύο κάμνει, ούτε άνεμος 
φυσά . .

δίκαιον ή άγγελος—θεραπαινίς.
— Τό ’ξεύρω ό δύστυχος, ότι ή έδώ διαμονή θά ηνε λαμ

πρά. Άλλ’ έχει κάτι φαντάσματα εδώ μέσα ! . .
Τό φώς τοϋ κηρίου μειοΰται. . .
—· Τί, τί; Καλέ, πώς είπες; Φαντάσματα εδώ μέσα ; 

Αλήθεια; . . Έλα κάμετε τότε γρήγορα, γιατί φοβούμαι...
•— Έ, τώρα δά, καθώς βιαζόμεθα καί οί δύο, μοϋ φαί

νεται πώς θ’ αργήσουμε περισσότερο . .
— Μά γιά πέτε μου, σαν τί φαντάσματα εΐνε αύτά ;
— Νά, ενα . . ή θεία μου ! Δέν την βλέπεις απέναντι, 

μέ ανοικτό ώς δύο πήχες τό στόμα, μέ τούς ρώθωνας κατά 
πλάτος καί μήκος άνεωγμένους, μέ τήν εύμήκη γλώσσαν. . . 
έξω ;

Ή απλοϊκή, ή νυκτερινή φίλη μου, άποπλανηθεΐσα — cho- 
cing—έκ τοϋ ύφους δι’ ού τή ώμίλουν, έκύτταξε περίτρο
μος πέριξ αύτης. Καί είδε μετ’έμοΰ σκιάν μόνον ώραιοτά- 
της κεφαλής, άμυδρώς διαγραφομένην, την σκιάν τής κεφα
λής της !

— Α, μέ περιπαίζης ! Ωραία . . Μή ξαναπής τέτοια 
πράγματα, σέ παρακαλώ, σύ γραμματισμένος άνθρωπος. 
Αύτά έδώ όλα τά βιβλία τέτοια λένε ;

— Βέβαια· λένε λ. χ. πώς ή πεθεραΐς, ή θειάδες,’ δ Μϊ- 
στριώτης, οί ποιηταί τής ρωμαντικής σχολής, οί παπάδες 
εινε φαντάσματα . . Καί στάσΟυ, στάσου . . οί αντιπο
λιτευόμενοι παυσανίαι καί μερεκοί υποψήφιοι . . πρόεδροι 
φιλολογικών συλλόγων . . Λένε όμως πάλι, πώς μερικά κορί
τσια, σαν καλή ώρα, καί οί πλούσιοι, είνε άγγελοι, πλά-

■ σματα, ποΰ έτσι έρχεται κανενός νά τά προσκυνήση, νά τ’
■ Λγκχΐιάογ σφιγκτά σφιγκτά. . . .

Η κόρη εγελοΰσεν . . Άλλ’ ή θεία ;
Άλλοίμονον μου ! τήν έλησμόνησα έντελώς, καίτοι πρό 

μικροϋ ίμνήσθην τής συνομοταξίας της I

Εξέρχομαι μετά τής θεραπαινίδος έκ τοϋ δωματίου μου, 
όπερ τόσφ άπροόπτως έδέχθη τήν έπίσκεψιν. μας καί ήρξά- 
μεθα κατερχόμενοι τήν κλίμακα, οτε καί αύθις ή χειρ μου 
πλήττει τό κενόν I Τό κλειδί; Καί πάλεν—τρις τώρα άλ- 
λοίμονονί — έλησμόνησα νά τό πάρω, παρασυρθείς έκ τών 
περί φαντασμάτων καί πλασμάτων ομιλιών ήμών.

— Τό κλειδί ; τη λέγω.
Αλλο κλειδί πάλιν ; Τδ ίπήρατε ή μήπως θέλετε καί 

δεύτερο, καί τρίτο ...
Ανασκαλεύω έπιμελώ; τά θυλάκια μου——καί εΐνε ούκ όλί- 

γκ κλλ ούδέν ευρίσκω. Ερευνώ τό έπανωφόριον μου καί 
συναντώ ατμοσφαιρικόν άέοα· κύπτω έπί τοϋ δαπέδου, ού
δέν όμως αντικείμενου καθιστεί ανώμαλον τήν έπιφάνειαν του.

— Διάβολε ! Τί να εγινε ! Τόσον εύκολα έξαφανίζονται 
εις αύτό έδώ τό δωμάτων τά πράγματα ;

— Άμ, τά φαντάσματα, ποΰ τά βάζετε ;
Εσκεφθην αμέσως δύο τινά’ άν τά φαντάσματα έχουν 

χεΐρας, καί άν λωποδυτοΰν, γυμνά όντα καί μηδενός εχοντα 
χρείαν καί δη . . . κλειδιών!

Άλλ εως νά σκεφθώ καλά καλά :
— Τό κλειδί ; μοί λέγει έμφανώ; βλέπουσα με, μι όφθαλ- 

>-μούς, προ της λάμψιως τών οποίων ώχρία σβεννυμενον έκ 
ζηλοτυπίας τό φως τοΰ κηρίου, με χείλη repo της χάριτος 
τών οποίων θά ίκάμπτετο·, θά ΰπεχώρει καί ή άνησυχοτερα 
με'ριμνα, καί αύτής δε της Θείας' μου θά έσίγα ή πολύκροτος 
γλώσσα I

«Έ, τέτοια κλειδιά σαν κι’ αύτό, καί μοί έδειξε συγχρό
νως την περιλάλητου κλείδα, εύκολα κανείς τά ’βρίσκει καί 
τά κατασκευάζει έπί τέλους άν τά χάση. Άλλ’ ενα άλλο 
κλειδί, τό κλειδί π’ ανοίγει ή καρδιά, αύτό πρόσεξε μη χά
σης ποτέ, γιατί Θά μενη τότε ή δόλια καρδιά σου μανδαλω- 
μένη σέ έρημ’ά, χωρίς φως, χωρίς έλπίδα, χωρίς αέρα, χω
ρίς παλμό I»

Έφυγα ταχύς ώς αστραπή. Φθάνω έμπροσθεν τοΰ κα- 
πνίζοντος έξ όργης ηφαιστείου, όπερ ίνέκλειεν ή είσοδος 
της οικίας τοϋ θείου μου, καί . . . άποκαρτερώ ! ..

Έν τή κεφαλή μου περιεδινοΰντο άκόμη γλυκείς, ώς, 
θροΰς αγγελικών πτερύγων οί τελευταίοι βαθεΐς καίτοι έκ 
τοιουτου αφελούς στόματος Ικπηδησαντες, λόγοι της νεάνιδος. 
Άλλά περιεδινεΐτο καί ή γλώσσα της θείας μου έν άκράτφ 
παραφορά’ πλην τό άρωμα τό ηδύ. όπερ άπέπνεον οί λόγοι 
της θεραπαινίδος μέ ειχον μεθυση- διά τοΰτο ούδέν ήκουσα,

. ούδενός άντεληφθην.
Αργά πλέον, οτε άπεμονώθην έν τώ δι’ εμέ προωρι- 

σμένφ δωματίφ, άνεπόλησα έν τη μνήμη την τελευταίαν 
λεξιν, ητις έπληξε τά ώτά μου καί παρέμειν.ε κατά την άνή- 
συχον έκείνην νύκτα, την ώρυγήν:

— Π«λι/ό«αεάο 1 . .

ΤΗ' ΜΑΜΜΗ' ΜΟΥ

(“Oxiafar φωτογραφίας fiov).

“Αν τά πάντα μεταβάλλ^ 
Ό γοργώς βαδίζων χρόνος, 
ΠλΛν Λ θλίψις Α μεγάλη 
Κι’ ό έγκάρδιός σου πόνος 
Διά τήν σεμνήν Έλόιραν, 
Ήτις, φευ 1 μετέστη νέα, 
Ώς τοϋ τάφον σου τήν θύραν 
Θά διατηροϋντ’ άκμαΐα- 
Στέρξε κάν νά μειδιάσμς 
Έπί της φωτογραφίας 
Τον υίον της, καί νά παιίσμς 
Χιίνων δάκρυα πικρίας.

New York.
Κ. Λ.Λ.

Λ

θλίβομαι άναμιμνησκόμενος, οτι έφόνευσά ποτέ πίθηκον, 
ού ένεκα επί μακρόν δεετέλεσα θεωρών έμαυτόν ώς έγκλημα- 
τίαν, καί μέχρι τής σήμερον έτι ή συνείδησίς μου δέν άνε- 
παύθη 1 Ή περίστασις αύτη έ'τυχεν ώς εξής·

Εύρισκόμην έν τφ μεγάλφ στρατιωτικφ σταθμφ τής Βα- 
ρακαπόρης έν Βεγγάλη, ένθα τά παραπήγματά μας πέρα- 
κυκλοΰντο ύπό νάπης, εις τό άκρον τής όποιας έκειτο χω- 
ρίον*  ή χώρα αύτη έγεμε πιθήκων, οΐτινες μεγάλως παρηνό- 
χλουν τούς ταλαιπώρους χωρικούς. Ήσαν δέ τοσούτω τολμη- 
ροί,ώστε εΐσήρχοντο είς τό χωρίον και ήρπαζον έκεϊθεν πάν ο,τι 
ήρέσκοντο· πολλάκις δ’άνέμενον μέχρις ότου τό έξ όρύζης 
γεύμα παρεσκευάζετο εντός αγγείου έξωθι τής μικράς καλύ- 
βης τοΰ Ίνδοΰ, ειτα δέ έπερχόμενοι μετά ψυχραιμίας άνε- 
λάμβανον ώς ΐοιοκτήται τό άγγεϊον καί άπήρχοντο, μέ 
ύφος μάλιστα κυρίου, όστις διέσωζε νόμιμον αύτοΰ ιδιοκτη
σίαν· ούτως ό δυστυχής χωρικός έμενε πολλάκις άνευ φαγη
τού, άπεχων έκ θρησκευτικής προλήψεως νά καταδίωξη ή 
κακοποιήση τόν απερχόμενον αύθάδη άρπαγα.

Άλλ ’ οί λαγκούρ ούτοι (ούτως έκάλουν αύτούς) ύπερέβη- 
σαν τά όρια. Ούδέποτε μέχρι τοΰδε ειχον άποπειραθή νά 
κακοποιήσωσι τούς παρά τάς καλύβας τοΰ χωρίου παίζοντας 
παϊδας. 'Εσπέραν τινα, γέρων πίθηκος, τίς οΐδε έκ τίνος 
σατανικής ιδέας παρορμηθείς, ή ίσως πειραχθείς, διότι δ πί
θηκος πολλάκις είναι εκδικητικός, συνέλαβε παιδα, όν λαβών 
μεθ’ εαυτού, καί δραμών άνήλθεν ύφ’ υψηλού όξυφοίνικος. Οί 
κάτοικοι σπεύσαντες είς τάς φωνάς τού παιδός καί συ- 
νελθόντες περί τό δένδρον έξέβαλλο < μεγάλας κραυγάς· ούδέν 
άλλο έπραττον ή διά χειρονομιών καί φωνών νά προσδέωνται 
τοΰ γέροντος όπως έπιστρέψη αΰτοϊς τό παιδίον, άλλ’ εκείνος 
ουδόλως προσεΐχεν είς τάς παρακλήσεις καί έφαίνετο μάλλον 
δτι διεσκέδαζε διάτα συμβαίνοντα κάτωθι αύτοΰ. Άφοϋ οε 
προσέβλεψεν έπ’ αρκετόν τό πλήθος έκ τής υψηλής θίσεώς 
του, ήρέμα άφήκε τό παιδίον νά καταπεση είς τό έδαφος, 
έφ’ού ή κεφαλή του διερράγη είς τεμάχια.

Όλολυγμοί τότε θλίψεως, όργης καί φρίκης άνγήχησαν 
πανταχόσε, άπό μέρους τών χωρεκών,οΐτινες διεπυνθάνοντο τί 
νά πράξωσιν. Έλθόντες δέ παρ’ έμοί τινες τών αύτοχθόνων, 
θερμώς μέ ίκέτευον νά σπεύσω άμέσως καί έκδικηθώ τόν κα
κούργου.

Άνίλαβον τό δπλον μου καί άπήλθον μετ’αύτών. "Οτε 
άφικόμην έπί τόπου, εΐδον ότι εΐχον εκδίωξη αύτόν διά τών 
κραυγών των είς τήν κορυφήν άλλου φοίνικος, όπόθεν μέρος 
μόλις τής κεφαλής του έφαίνετο, ένφ προσεπάθει νά διΐδη 
τούς διώκτας του διά τοΰ φυλλώματος. ’Εκ τού ύφους μεθ’ 
ού προσέβλεπεν ημάς, συνήγαγον ότι ουδαμώς έσκέπτετο 
περί κινδύνου καί. πιθανόν νά έφαντάζε'το δτι τό 8λον θέαμα 
συνέστη πρός οιασκέδασίν του. Ταλαίπωρον ζώον ! ταχέως 
έξήχθη τής πλάνης του.

Έσκόπευσα καί έπυροβόλησα. Ή σφαίρα τόν έπληξε με
ταξύ τών οφθαλμών. Έκλονίσθη καί κατέπεσε μετά δού- 
που, όχε καί τόσον εΰαρέστου είς την ακοήν. Ήτο πτώμα 
άπνουν.

Οί χωρικοί τότε άπήλθον μετά τοϋ νεκρού παιδιού. Εΐχον 
λάβη έκδίκησιν. Έγώ δέ άποκρυβείς όπισθεν δένδρου, άνέ- 
μεινα έπί τινας στιγμάς, καί μετ’ ολίγον παρετηρησα πλη- 
■θύν πιθήκων έν σιγή άφικνουμένων έκ πάσης διευθΰνσεως.

Δέν μέ ήννόησαν. "Απειροι τόν αριθμόν συνήλθον περί το 
πτώμα τοΰ συντρόφου των. "Οτι ήτο λαγκούρ έκ τών ση
μαντικότερων τής φυλής του, κατεφαίνετο προδήλως έκ τής 
έκπλήξεως,ήν οί άφικνούμενοι ίπεδείκνυον, διότι ^σχημάτισαν 
μέγαν κύκλον περί τό σώμα, καί ήρξαντο έκβάλλοντες φωνάς 
σπαρακτικάς, αΐτινες τφόντι ήσαν πλήρεις θλίψεως καί όδυ- 
νηραί ώς αί τών χωρικών διά το παιοίον !

Έξηκολούθησαν έπί τινα χρόνον θρηνοΰντες ούτως· εΐτα 
•τινες προέβησαν καί εις κινήσεις, εις δ’αύτών άνεσήκωσεν 

τόν πόδα τοϋ πτώματος, τόν έκράτησεν έπί στιγμήν, καί 
κατόπιν τόν άφήκε νά καταπεση. Φυσικφ τφ λόγφ κατέπεσε 
καί πάλιν βαρύς έπί τοΰ.έδάφους, έξ ού οί κλαυθμοί καί 
θρήνοι αύθις έξερράγησαν.

Τό αύτό δέ ποιήσαντες καί μέ τούς άλλους πόδας καί την 
ούράν τοΰ άπνου συντρόφον-των, καί εΐτα έγγυτέρω προβάν- 
τες έξήτασαν μετά προσοχής τήν μικράν οπήν δι’ ής ή 
σφαίρα είσήλθε καί έσφόγγισαν τό έκρέον αίμα μετά μεγίστης 
τρυφερότητος!

. Ήρξάμην τότε θεωρών έμαυτόν δολοφόνον καί νά λυπώ- 
μαι 1 Ήτο πράγματι φρικώδες νά βλέπη τις τά ζώα ταΰτα 
άναπτύσσοντα τοιαύτην άνθρωπίνην θλίψιν, τοιοϋτ.ον πλήρες 
όδυρμών καί θρήνων πένθος. Καίτοι ό γέρων πίθηκος είχε 
φονεύση τό παιδίον, δέν ήδυνάμην νά κατευνάσω τήν έξε- 
γερθεϊσαν συνείοησίν μου, οτι έγενόμην ίνοχος πράξεως, ήτις 
προύκάλεσε τοσαύτην θλίψιν είς τήν αγέλην τών πιθήκων. 
Τό θύμα έσκέφθην θά ήτο ό πατριάρχης αυτών.

Ένθαρρυνόμενοι έκ τής παρουσίας μου οί εγχώριοι έπέστρε- 
ψαν όπως έκδιώξωσι τούς λαγκούρ, διά τών μεγάλων αυ
τών φωνών. Άλλ’ οί πίθηκοι δέν άντέστησαν. Έφαίνοντο 
έννοούντες οτι ό σύντροφός των δέν ήδύνατο πλέον νά τούς 
συνοδεύση, ούτε νά πηδά πλέον άπό κλάδου είς κλάοον, ούδέ 
νά μετεωρίζηται έκ τοϋ ένός δένδρου τής νάπης είς τό άλλο 
μετά τής έκπληκτικής έκείνης εύχερείας έν τοϊς κινήμασί του. 
Μεγάλην τότε καί άπαίσιον ώρυγήν αφέντες έξηφανίσθησαν 
πάντες όμοΰ ε’ις τό βάθος τής νάπης. Φαίνεται μεγάλως θά 
έταράχθησαν έκ τοϋ συμβάντος, καθόσον έγκατέλιπον τό 
μέρος έντελώς.

Τήν έπομένην δέν έφάνησαν πίθηκοι είς τά δένδρα ή το 
χωρίον, εΐτα δ’ έμάθομεν ότι άγέλη, βεβαίως ή ιδία, ώφθη 
περί τι χωρίον, διακόσια περίπου μίλια μακράν, την ακόλου
θον πρωίαν. Ό θάνατος τη αληθείς, κατέπληξε τά ταλαί
πωρα ταΰτα ήμιανθρώπινα όντα.

Καίτοι ήμην κυνηγός εμπαθής, ούδέποτε άφήρεσα τήν 
ύπαρξιν όντος, άσκόπως· διό καί χαίρω την σήμερον, ότι 
αναπολώ τό παρελθόν. Ή σκηνή τής Ινδικής έκείνης νάπης 
συχνά έπανέρχεται είς τήν μνήμην μου, καί λυπούμαι όπό- 
ταν άκούω άτομα καί πρεσβύτας μάλιστα, μεγαλαυχοϋντας 
έπί τφ φόνφ ή τη κακώσει άβλαβων ζώων πρός διασκέδασιν 
μόνον γενομένφ. Έν. τφ κόσμφ ύπάρχει πόνος τοσοϋτος, άστε 
είναι κρϊμα άσκόπως· καί άνωφελώς νά έπαυξάνωμεν αύτόν !

' (’Εκ τοΰ αγγλικοί)
Γουλ. Λ- Ιωαννίδης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

STBAD ΑΙ' ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΦΗ2
Κύριός τις έκ Σικάγου τής Αμερικής, δ ίόκτωρ Έρως 

κατόπιν δέκα έτών μελέτης καί πειραμάτων, διϊσχυρίζεται 8τι 
έφεϋρε στήλην, , ήτις παρέχουσα δλην την ικανότητα αύτής, δύ
ναται νά διατηρήση ρεΰμα σταθερόν άπδ 30 —60 ήμέρας. χωρίς 
ποσώς νά. ληφθη ανάγκη άνακόινίσεως έν τφ μεταξύ! Άπίστευ- 
τον πραγμα. Μέχρι τοΰδε έπιστεύετο, ότι ή διάρκεια οίασδήποτε 
στήλης δέν δύνατ.αι να διατηρηθή πλέον τών 4—5 ώρών, έπο- 
μένώς μία τοιαύτν) είδησις, αν δέν εΐνάι χείμαιρα θ τούλάχιστον 
αν δέν λάθη τήν δέουσαν κάθαρσιν, θά προξενήση μεγάλην έκ- 
πληξιν είς τούς ηλεκτρολόγους καί βιομηχάνους έν γένει.

Ό δόκτωρ Έρώς ελπίζει πρδς τούτοις. 0τι· ή στήλη του 
αίίτη δύναται κάλλιστα ν' άντικαταστήση τάς διά τδ ηλεκτρικόν 
φώς έν χρήσει νΰν δυναμοηλεκτρικάς μηχανάς.
. Ή νέα αίίτη στήλη άποτελεϊταε έκ ψευδαργύρου καί άνθρακος 
καταλλήλως προπαρασκευασμένων καί έμόαπτιζομένων έν δια- 
λύσεσιν, ών τδ απόρρητον διατηρείται έτι έν μυστικότητι. Έκα
στη τοιαΰτη συστοιχία τιμαται Ιν δολλάριον, ή δέ δαπάνη τής 
συντηρήσεώς της δέν ύπερβαίνει τά ε’κοσιν έκατοστα τούτου κατά 
μήνα. Ή ίντασις τής συστοιχίας ταύτης δέν έγένετο επίσης έτι 
γνωστή.

'Οπωσδήποτε ή νέα αΰτη άνοκάλυψις φαίνεται όλως άμερικα-
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νική, καί ό κ. Έρως βσεται όντως ευτυχέστατος, έν περιπτώσει 
καθ’ ήν ή έφεόρεσίς του πραγματοποιηθή. Έν τούτοις ήμεΤς δέον 
ν’ άμφιβάλλωμεν και άναμείνωμεν νά όμιλήσωσι καί αύτά τά 
πράγματα, διότι έξ όσων γνωρίζομεν, τό ηλεκτρικόν φώς δέν 
είναι δυνατόν νά λαδή ζωήν άπό ηλεκτρικήν στήλην, διότι άπε- 
δείχθη,ότι ή ίντα«ς οίασδήποτε τοιαότης sivat πάντως αδύνατος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ
Εις τήν Ευρώπην αί έγκαταστάσεις τοδ ηλεκτρικού φωτός 

βαθμηδόν γενικεύονται, έν άτάσαις δέ ταΐς δευτερευούσαις και 
τριτευούσαις πόλεσι, τών πρωτευουσών ήδη πεπροικισμένων οΰ- 
σών ύπό τοιούτων φωτισμών, αντικαθίσταται βαθμηδόν τό φωταέ- 
ριον διά τοδ ηλεκτρικού φωτός. ©’ άναφέρωμεν ώδε,· έν σχετική 
περιλήψετ, τόν τρόπον μιας τοιαότης έγχαταστάσεως, δπως οί 
ήμέτεροι άναγνώσται μιχράν ιδέαν ταύτης λάβωσε.

Τό δημοτικόν Συμβούλων τής Φλωρεντίας έθετο εις διαγωνι
σμόν τήν παραχώρησιν, έγκατάστασιν καί συντήρησιν έν τή πόλει 
ταύτη κεντρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμοί, διά τόν 
ήλεκτρικόν φωτισμόν τής πόλεως και την διοχέτευσιν δυνάμεως. 
Αί προσφοραί γίνονται δεκται μέχρις ώρισμένης ήμέρας, πάσα δέ 
αΓτησις τοιαύτη, δέον ν’ άπευθύνηται πρός τήν γραμματείαν τής 
Δημαρχίας, ήτις δίδωσι τάς αναγκαίας πρός τήν παραχώρησιν 
πληροφορίας καί διασαφήσεις. Ή διάρκεια τής παραχωρήσεως 
ορίζεται διά τεσσαράκοντα έτη. ή έντασις τσϋ ηλεκτρικού ρεύ
ματος δέον νά μή δπερβαίνη τά 130 volts διά τάς έν κατοικίαις 
εγκαταστάσεις, πρός αποφυγήν δυστυχημάτων, καί 1000 volts 
διά τάς υπογείους διοχετεύσεις, όπου κίνδυνοι δέν ύφίστανται. 
Ή κατάθεσις τής έγγυήσεως ορίζεται είς 25,000 λίρας εις με
τρητόν νόμισμα.

AIATINHSIS ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΓ ΦΩΤΟΣ 
ΕΝ TAIS ΗΝΩΝΕΝΑΙ3 ΠΟΑΙΤΕΙΑΙΣ

Τό ηλεκτρικόν φώς αντικατέστησε τό φωταέριον έν άπάσαις 
ταΐς όδοΐς τών μεγαλουπόλεων τών ’Ηνωμένων Πολιτειών, με
ταχειρίζονται δέ πρός τοΰτο λυχνίας τοξοειδείς έντάσεως 1000 
περίπου κηρίων.

Κατά τήν τελευταίαν σννελευσιν τής Συνόδου τής Οΰασιγκ- 
τώνης, 6 πρόεδρος κ. Ραϋμόνδος κατέθηκε πλήρη μελέτην περί 
τής τιμής τοϋ έν ταΐς δημοσίαις όδοΐς καταναλισκομένου ηλεκ
τρικού φωτός καί πληρονωμένου παρά τών διαφόρων πόλεων τών 
Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλά τής τιμής ταύτης συνήθως μετα- 
βαλλομένης κατά τήν διάρκειαν τής μεταξύ τής Εταιρείας τοϋ 
’Ηλεκτρισμού και τής συμβαλλομένης πόλεως συμφωνίας, ό κ. 
Ραϋμόνδος έκρινε καλόν νά καταστρώση πίνακα 336 πόλεων 
τώύ 'Ηνωμένων Πολιτειών, όστις εμφαίνει τήν διάρκειαν τοϋ 
συμβολαίου, τόν αριθμόν τών λυχνιών, έντάσεως 1000 κηρίων, 
και τήν τιμήν έκάστης τούτων έτησίως.

Έκ τής έξετάσεως τοϋ πίνακος τούτου εξάγεται, δτι ό ελά
χιστος όρος τής δαπάνης κατ’ έτος, έκάστης λυχνίας λειτουρ- 
γοόσης μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, είναι 165 φράγκα, κάι ότι ό μέ
γιστος όρος τοιαότης λειτουργοόσης. καθ’ δλην τήν νύκτα είναι, 
1,400 φράγκα.

Ό κ. Ραϋμόνδος συμπέραίνεε, ότι ή ύφ’ έκάστης πόλεως κα
ταβαλλόμενη τιμή δέον νά μή η μείζων τών φρ. 2,90 κατά 
λυχνίαν καί κατά νύκτα, ήτοι τιμή έλάσσων τής καταβαλλομέ- 
νης ύπό τής Οΰασιγκτώνης, 8που ό φωτισμός διαρκεΐ δλην τήν 
νύκτα, και καταβάλλονται 1095 φρ. κατά λυχνίαν έτησίως.

Φ. Π.
—ιαιιι ·

ΖΧΈΌΚΓΙΚΙ^.
— Τό παρελθόν Σάβδατον άφίχετο έν Άθήναις διά τοδ σιδηρο

δρόμου Πελοπόννησου, έπαναχάμπτων έχ Κοπενάγης, δπου είχε με- 
ταοή έπί τή εύχαιρίφΐών χρυσών γάμων τών σεπτών αύτοΰ γονέων, 
ή Α. Μ. ΐ βασιλεύς μετά τών βασιλοπαίδων Μαρίας χαί Άνδρέου. 
Ούδεμία έγένετο Αυτφ χατά τήν επιθυμίαν Του επίσημος ύποδοχή.

Ή Α. Μ. ή βασίλισσα μετά τοϋ βασιλόπαιδος Χριστοφάρου με- 
τέβη έκ Κοπενάγης είς Πετρούπολιν παρά τοΐς γονευσι» αύτής, δπως 
διέλθη τό θέρος, δ δέ διάδοχος Κωνσταντίνος μετά της πριγχιπίτ- 
σης Σοφίας είς Άμβοϋργον, Οπου διατρίθει ή αύτοχράτειρα Φρειδε
ρίκου. .

— Παραιτηθέντος τοϋ ύπουργείου Κωνσταντοπούλου, άνετέθη ύπό 
τοΰ βασιλέως δ σχηματισμός τούτου εΐς τόν κ. Χαρ. Τρικοΰπην, 
όστις κατήρτισεν αύτό ώς έξης·

Χαρ. Τρικοθπης, Πρωθυπουργός καί Υπουργός τών Οίκονομ. 
Γ. θεοτόκης, Υπουργός τών ’Εσωτερικών.
Ν. Τβαμαδύς, Υπουργός τών Στρατιωτικών. 
St, Δραγούμης, Υπουργός τών Εξωτερικών. St, Σκουλούδης, Υπουργός τών Ναυτικών. 
•Αν. Χεμόπουλυς, Υπουργός τής Δικαιοσύνης, 
Κωνβτ. Κοσσονάκος, Υπουργός τής Παιδείας.

Α! έργασίαι δέ τής Βουλής έξαχολουθήσωσιν άνευ τής ελάχιστης 
διακοπής αύτών.

— 'Ιστορία τοϋ 10" αιώνας. Μ«τ*  εικόνων ύπό Παύλου Κα- 
ρολίδαυ. 'Εξεδόθη καί τό 14 φυλλάδιον τών λαμπρού καί ώφελι- 
μωτάτου ύπό πάσαν ϊποψιν συγγράμματος τούτου, ούτινος τήν από- 
χτησιν συνιστώμεν πολύ εις τούς ήμετέρους συνορομητάς 'Εκαστον 
φυλλάδιον τιμάται δραχμής, οι δε βουλόμενοι νά έγγραφώσι συνδρο
μηται δύνανται ν’ άποτανθώσι είς τό γραφείόν ήμών, συναποστέλ- 
λοντςς καί τό τίμημα τών ζητουμένων φυλλαδίων.

— Οί κερδίσαντες Αριθμοί που λαχείου τών Αρχαιοτήτων.
31,781 5,290 21,357 24,289 45,606 37,438
32,891 8,917 46,288 46,128 8,620 2,770
15,820 46,044 14,975 3,669 9,991 34,266
42,034 42,868 15,844 33,899 8,352 18,287

0,740 10,032 25,789 33,255 33,450 46,112
32,733 35,444 15.887 35,404 15,903 48,701

8,378 39,133 93,015 0,650 10,702 24,484
27,663 28,167 48,483 48,483 35,543 49,797
29,603 46,181 20,768 48,907 21,555 46,254
34,377 40,288 1,052 41,700 32,436 27,405

30,236 5,373 32,278 37,853
- Τά μάλα έπιιβλητική χαί έπιτυχώς λίαν έγένετο προχθές ή

ύπό τοΰ ’Αρχαϊκού Συλλόγου διοργανωθεϊσα εκδρομή. Περί τήν 8 
π. μ. περί τα πεντήκοντα τοϋ συλλόγου μέλη, έν οίς διεκρίνοντο οί 
κ.κ. Μίστρκΰχης, Πετρώφ, ΓΙαρασκευαίοης, ό γυμνασιάρχης κ. Δου· 
κάκης μετά τινων μαθητών, δ διευθυντής τής Φύσεως, χαθηγηταί 
τινες, ύφηγηταί μετά τών οικογενειών των έν άλω περί τούς ίκα- 
τίν. Κατά τόν πλοΰν δ πρόεδρος κ. Κρέμος ώμίλησε περί τής ίνδό· 
ξου ναυμαχίας συνοδεύω» τήν δμίλίαν του διά τοπογραφικών περι
γραφών. Περί τήν μεσημβρίαν άπεβιβάσθησαν πάντες είς τήν μονήν 
τής Φανερωμένης,ένθα παρετέθη γεΰμα και έγένοντο προπόσεις.

— ΤΑ ώρολάγια τής πόλεως. Έδόθη πίστωσις είς τόν κ. δή
μαρχον δρ, 2000 ίφ’ άπαξ καί 1000 έτησίως διά τήν μετατροπήν 
τών έν χρήσει δηυότικών ωρολογίων τής πόλεως είς ηλεκτροκίνητα 
τοιαΰτα, τήν τοποθέτησιν τοιούτων εις τήν αγοράν καί τήν δημαρ· 
χίαν καί τήν συντήρησιν αύτών και τών διά τής δωρεάς τοϋ κ. 
Ζαρίφη έξ 25,030 δρ. καί έπιμελεία τοϋ διευθυντοϋ τοϋ Άστεροσκο- 
σκοπείου στηθησομένων είς πλατείας και κέντρα τής πόλεως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
-β«θ-

I. Β. Βραΐλα. Δελτάριον έλήφθη. Συμμορφωθησώμεβα.—Α. Π. Σϋ· 
ρον. Παραγγελία σας έκτελεσθήσεται καί άποσταλήσεται ταχέως. Ήσυ· 
χεΐτε. —I. Π. Πύργον. Άποροΰμεν έπί καθυστερήσει λογαριασμού. Πα· 
ίακαλοϋμεν παχύνατε, διότι μας ζημιοΓτε.— Μ. W. ΔίΚβλΛ. Έλάβομεν 
πιβτολήν σας καί έλυπήθημεν πολύ. Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν ΰμΐν έν 

έκτάσει.—Γ·. Κ. Άγιόν Πέτρον. Συνδρομήν σας παρελθόντος έτους 
έλάβομεν. Ευχαριστουμεν πολύ. Άπόδειξιν λαμβάνετε έν. παρόντι φύλλω.— 
Ν. 11. Κ. Σνρόν. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστάλησαν. Φαίνεται διε- 
σταυρωθησαν μέ νέον δελτάριόν σας.Ώστε πιστεύομεν έλαβατε ήδη__ Δ.Κ.
'Άθή-νας. —Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν και πάλιν. Πλήν είβο- 
ποιήσατέ μρς, έννοείτε η ου νά διατελήτε συνδρομητής ;—· Π. Μ. Λενκω- 
Οίαν. Σας έγράψαμεν καί γράφομεν και.πάλιν. Ήσυχιίτε. καί μή βεά- 
ζεσθε, — Η. 1. Κάΐ^ον. Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομηται ένεγράφησαν. 
Ευγνωμονούμε» και άναμένομεν ώς γράφετε. —Π. Λ. llsipatfi. Διατριβή 
σας έλήφθη. ευχαριστουμεν, πλήν ακατάλληλος δια τήν «Φύσιν».—Π. Ρ. 
Σύρον. ’Επιστολή καί συνδρομή σας έλήφθη, ευχαριστουμεν πολύ. Ζητού- 
μενον φύλλον σας άπεστείλαμεν. Άπόδειξιν δέ λαμβάνετε έν παρόντι 
φυλλφ.—Ο. Δ. Μ. Φιλαδέλφειαν. 'Επιστολήν έλάβομεν και σας εΓ· 
μέθα εύγνώμονις διά τάς ύπέρ τής «Φύσεως» ειλικρινείς καί όντως κολακευ
τικός δι’ ήμας εκφράσεις σας. Χαίρομεν δέ πολύ δτι τοσοΰτον ή άνάγνωσις 
τών περιεχομένων σας ευχαριστεί". Ζητούμενα ούλλα σας άποστέλλομεν προ
σεχώς. Ταχυδρομιχώς δέ γράφομεν έπίσης υμίν.—Π. Μ. Σ. Λάρνακα. 
Δι ’ επιστολής μας προσεχώς σάς δίδομεν τάς ζητουμένας πληροφορίας.

ΓΙΝΟΣΤΟΤΙΟΙΕΪΣ3ΙΣ2
Elc Σπετσας «νβιχςάζβταε δεά το θέρος καί μετ’ωραίων επίπλων 

ολόκληρος ή ευάερος ρωμαντικωτάτη καί παράλιος μετά κήπου 
λαμπρά οικία τοϋ κ. Οικονόμου," έν η κατώκησαν κατά διαφόρους 
θερινάς έποχάς πολλαί έκ τών έγκριτωτέρων αθηναϊκών οικογε
νειών. Ευμάρεια, άνάπαυσις, θεαματική άπόλαυκς λαμπρών φυ
σικών τοπείων, καί άμεσος λουτρών έν διαυγεστάτο'.ς καί καθα- 
ρωτάτοις ϋδασι, είναι τά πρώτιστα προσόντα τοϋ έν λόγφ εξαι
ρέσου οικήματος, ούτινος πληροφορίας δι*  ένοικίασιν δύνανται οί 
βουλόμενοι νά λάβωσιν έν τ$ γραφείφ τής «Φύσεως».
Έκ tot Tvnoxfayriov ’Ariotri Ktaretavtirliov, 1892—-3040


