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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΓΣΑ ΔΗΑΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΦΥΣΙΧ-ΗΧΟ

Άπδ τής προσεχούς / Λ/αΐου, είσ 
ερχομένης τής «Φύσεως» είς τδ έννα- 
τον αυτής έτος, είσάγεται έν αύτη δλως 
νέα καινοτομία.

Ή Διεύθυνσις αύτής, έρειδομένη είς 
τήν θέρμην ύποστήριζιν των πολυπλη
θών αύτής ουνδρομητών καί Επιθυ
μούσα, δπως παράσχη νέον δείγμα τής 

ειλικρινούς άφοσιωσεως καί 
της βαθύτατης ευγνωμοσύνης 
της, άπεφάσισεν, όπως σνμ 
πληρούσα τδ έργον, δπερ άνέ 
λαβε,—της παροχής δηλονότι 
ωφελίμων, χρηστών και πρω
τοτύπων άναγνωομάτών,— να 
χορηγήση αΰτοΐς και συμπλη ■ 

ρωτικήν θυμηδή άπόλαυσιν.
Συν τή έκδόσει των κατά δεκαήμερον φύλλων 

της «Φύσεως^ θέλει έκδίδεσθαι ομοίως έκάστοτε και 
ιδιαίτερον εικονογραφημένων και έγχρωμον γελοιο- 
γραφικδν παράρτημα — ιΉχώτ> έπικληθησόμενον, 
—δπερ θέλει περιλαμβάνει ύλην επίκαιρον,τερπνήν 
καί εύτράπελον, ητις έσεται λίαν διασκεδαστική 
κατά τάς άνιαράς, έστιν δτε δέ καί μελαγχολικάς 
ενίοτε της ημέρας ώρας, καί δπερ θέλει εισθαι είς 
πάντας κατά βούλησιν προσιτόν, ήτοι:

Πας συνδρομητής της *Φύσεως» θέλει λαμβάνει 
αύτό, έάν βούλεται, τή προσθήκη μόνον φρ. 5 έτη- 
σίως έν τω έζωτερικφ καί φρ. 4, έν τω έσωτερικω.

Διά τούς μή συνδρομητάς ή τιμή ωρίσθη είς φρ. 
10 διά τούς έν τω έζωτερικω καί φρ. 8 διά τούς έν 
τω έσωτερικω.

Έπίσης κατ έτος θέλει έκδίδεσθαι καί Ήμερολό· 
γιον, δπερ, μόνον οι συνδρομηταί θά λαμβάνωσι 
δωρεάν, οί δέ μή τοιούτοι, άντί φρ. 2.

Πρδς τούτοις, ώς έθος, πάντες οί συνδρομηταί μας 
θά λαμβάνωσι μέρος δωρεάν καί είς τάς κατ έτος 
ένεργουμένας έκκνβεύσεις των 200 λαχείων τής 
«Φύσεως».

*Εκ της άι&νθννόεως

Η ΗΧΩ.,
Τήν άνάγχην τής έχδόσεως πε

ριοδικού συγγράμματος άστείου 
καί διασχεδαστικοΰ, κατενοήσα- 
μεν,. ώς πληροΰντος κενόν λίαν 
αισθητόν παρ’ ήμϊν, έχ τής άνα- 
γνώσεως έκάστοτε εύαρέστων εύ- 
ρωπαϊκών σχετικών φύλλων. Πό
νημα δέ τοιουτον, περιλαμβάνον 

τήν ήχώ άπάσης τής ήμετέρας κοινωνικής δράσεως, 
είναι έργον, ούχΐ μόνον Απαραίτητον έν πάσρ συνανα
στροφή ανθρώπων, ώς τέρπον τάς σχετλιαστικάς ήμών 
και περισσάς ώρας, άλλά καί ώς διδάσκον τόν τρόπον 
του φέρεσθαι, έκφράζεσθαι και άμέμπτως διαβιοϋσθαι.

Ή «Ήχώ», ήτοι αύτή ή άντήχησις κα'ι έπανάλη- 
ψις πράξεων εύτραπέλων, έστιν οτε, δέ και μεμπτέων 
παρά τισι, είναι διδασκαλία χρηστή καί ωφέλιμος 
παρά τοΐς άλλοις. Άν μή δε τό γελοϊον ύπήρχε, to 
σοβαρόν καί ωφέλιμον δέν Οά είχον τήν θέσιν των, 
οΰτε ή άξια αύτών Οά έγίνετο ήμϊν αισθητή. Ο .εύή- 
Οης είναι ύπόδειγμα τοΰ φρονίμου, ώς ή κακία ή άπή- 
χησις- τής άρετής, έν τή σκέψει.

ΤοιοΟτον ώς έγγιστα έσεται τό νέον περιοδικόν μας, 
ούτινος ή έκδοσις θέλει μας δικαιώσει, φρονουμεν, είς 
τάς σκέψεις μας ταύτας.

Η ΟΛΙΚΗ ΕΚΑΕΙΨΙΣ ΤΗΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ή όλική έκλειύις τον ήλίου τής 22 παρελθόντος 

’Ιανουάριου έγένετο έν μεγάλη, λαμπρότητι καί ώς 
έγράψαμεν ήδη,παρετηρήθη έν Ίνδίαις μετά πλήρους 
έπιτυχίας. Επιφυλασσόμενοι έν τούτοις νά δήμο·· 
σιεύσωμεν έν καιρφ τά έπιτευχθέντα έκ τών παρατη
ρήσεων τούτων έπιστημονικά αποτελέσματα, άναδημο- 
σιεύομενηδη φδετινά τής έκλείψεως ταύτης,παραλαμ- 
βάνοντες αύτά εκ τίνος , αγγλικού περιοδικού.

Έν Viziadrug, ιό θέαμα ύπήρξε θαυμάσιον. Έν 
τώ μέσφ τού κυανού βάθους τού Ούρανού έδέσποζεν 
ό μέλας δίσκος τής Σελήνης,, περιβαλλόμενος έκ τής 
στεφάνης ώς διά δόξης, λάμπων δέ έκ διαυγούς και 
βαθμηδόν φθίνοντος φωτός, έφ’ δσον τούτο άπεμακρύ- 
νετο έκ τού άκτινοβολούντος άστέρος. ’Αριστερόθεν 
καί κάτωθεν έξήχε θαυμασια ρόδινη προεξοχή, εύκρι- 
νώς διαλνομένη έπί τού ώχρού βάθους τής στεφάνης. 
Πρός τώ άντιθέτως διαμετρικώς σημείω, έφαίνετο μι-
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κροτίρα τις προεξοχή. Έν τη στιγμή δέ τής όλότήτος 
έπεφάνησαν τέσσαρες λαμπρεή Ακτίνες, άναδΰουσαι 
έκ τής στεφάνης κα\ σχηματχζόμεναι έπΛ τού μελανού 
βάθους τοΰ ουρανού, μετά θαυμασίας μαργάροειδοΰς 
χροιάς.
Πρόςν'τον ό Άρτις καί Λ ’Αφροδίτη λαμπρώς απή- 
στραπτον, ώς Και Ετεροι τρεις Αστέρες. Μολονότι δέ ό 
ούρανός ήτο πολύ λαμπερός, τό σκότος ύπήρξεν ήσ- 
σον, άφ* δσον προσεδώκα τις· τούντευθεν δ’ Αδύνατό 
τις ν’ Αναγινώσκη Εφημερίδα ναι ν’ Ακόλουθη Ανεν 
λυχνίας τήν βελόνην ώρολογίου. .

Τά περίχωρα πορουσίαζον παραδόξως θέαν, ώσεί 
νά έβλεπέ τις αύτά διά μέσου έγχρωμου ύέλον. Πρός 
δυσμάς, ό δρίζών ήτο πορφυρόφαιος μετά μίγματος 
απαλού ιώδους καί ώχροΰ κιτρίνον· πρός δυσμάς δέ ή 
έπϊ τής γής. σκιά τής σελήνης έφαίνετο μελανή, ώς 
νέφος θυελώδες.

Τά πτηνάέφαίνοντο έκδηλοϋνταζωπράν Ανησυχίαν.
Έν Talni, παρετηρήθη ή πρώτη έπαφή όλίγον πρό 

τής μεσημβρίας. Ή δέ σελήνη έχώρησε κατ’όλίγον έπί 
?ού άπαστράπτοντος δίσκου τού Αλίου, Αλλά τοσοΰ- 
τον βραδέως, ώστε Αδύνατό τις πρός στιγμήν ,νά φο- 
βηθμ μή τοι έπραγματοποιεΐτο Α κυκλοφορούσα μεταξύ 
τών αυτοχθόνων τότε προφητεία, δπ Α έκλειψις δέν 
Αθελεν εισθαι όλική.

ΙΡησιαζούσης τής όλότήτος, τά πλησιόχωρα μέρη 
άπώλεσαν τάς λαμπερός αύτών χροιάς,ό ούρανός έγέ
νετο φαιόχρους, Αχλόη καίτά δένδρα κατέστησαν μελανά 
καί ΑσθΑνετό τις τόν πνιγηρόν καύσωνα τής πρωίας 
έλαττούμενον. Ό ήλιος βαθμηδόν κατελήφθη. Σημεία 
τινα έτι λαμπερά Απήστραφαν πρός στιγμήν, είτα δ' 
έξηφανίσθησαν καί ούτω Α έκλειφις έγένετο τελεία·

Διαρκούντων τών δύο λεπτών τής ώρας,, καθ'α διήρ- 
κεσεν Α όλότης^ όπόσαι Εντυπώσεις δέν έξήχθησαν και 
όποια Εργασία νά έγένετο ! Ανωθεν τής στεφάνης διε· 
κρίνετο ή χρωμόσφαιρα μετά τών ροδίνων αύτής φλο
γών καί λαμπρά τις προεξοχή σπινθηροβολούσα πρός 
νοτιο—ΑνατολΑς.

Κατά τάς πρώτας στιγμάς τής έκλείφεως,πανταχό- 
θεν Ακούοντο αί όξειαι κραυγαί τών αύτοχθόνων, έπι- 
καλουμένων τόν θεόν τού σκότους, δστις κατεβρόχθισε 
τόν Θεόν τής Αμέρας. Πρός στιγμήν δέ εΐτα ραθυ- 
τΑτη σιωπή έκνοίευσε τούς πΑντας, μετά τήν έμφά- 
νισιν δέ τής πρώτης Ακτίνος, άπειροι πανταχόθεν κραυ- 
γαί χαράς Ανέμελφαν.

Οί δέ Αστρονόμοι τότε συνεχαίροντο Εαυτούς έπί τή 
Επιτυχία, θανμάζοντες άμα, δτι έγένοντο μάρτυρες 
φαινομένου, δπερ πρό τοσούτου χρόνου έν αφΑτφ συγ
κινήσει κατείχε τάς σκέψεις των.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΤ
Ό Mathieu Laensberg προεΐπεν, 5τι την 13 Νοεμβρίου 

τοΰ 1899 είς τάς 3 ώρας καί 9 λεπτά μ μ. ή Ανθρωπότη? 
θά Εκλείψρ, διότι τρομερο'ς τις κομήτης, δστις μβς διίφυγε 
κατά έτη 1832 καί 1866 δέν θέλει μ£ς ίιαφύγει την φο
ράν ταύτην,την δέ προρηθείσαντρίτην ώραν’ καί 9λεπτάάκρι- 
βώς, Α Ανθρώπινη γενεά θά έξ«φανισθ$ί έκ τής ύφηλίου.

‘Η πρόρρησις αΰτη έγένετο καί παρά τοΰ κ. Falb, έκ 
Λειψίας. ’Εάν δέ ούτος είναι έπίσης σοφός καί διάσημος ώς 
ο συμπατριώτης αύτοΰ Tischner, δστις πολλάκις 3ιά των 
προβλέψεων του διασκέδασε» Αμ&ς, τότε τό πρϊγμα εχει 
καλώς, διότι ό Επικείμενος κίνδυνος δέν είναι ποσώς σοβα
ρός. Παραδεχόμεθα απλώς, Srt ό Αναμενόμενος κομήτης 
κατά τήν ^ηθιϊσαν Ημερομηνίαν, ' δέν είναι άλλο nt ή βροχή 
διαττόντων Αστέρων, ώς συνέβη κατά τά έτη 1799, 1833,, 
1866 καί Ητις πιριμένεται καί κατά τό 1899, πάντοτε δέ 

έν μηνί Νοεμβρίφ, δτι οί διάττοντες . ούτος Αστέρες είσί 
λείψανα κομήτου, άλλ’ ούχί δμως καί δτι ό περί ού πρόκει
ται κομήτης, ώράθη ποτέ ή Αλλαξε θέσιν. Δέν υπάρχει ού- 
δεις παροδικός κομήτης, τοΰ όποιου ή πορεία νά μήν ίναι 
κάλλιο ν γνωστή τοΰ ήδη άπειλοΒντος ήμ®ς·

Ύπάρχουσι 17 κομήται, ών ή Επιστροφή πολλάκις παρε
τηρήθη xapl έκφρασθώμεν τεντωρείως: ’Εάν ύποθέσωμεν ώρν- 
σμένον τι σημείον έν τω κενφ, είναι δλοτελώς Αδύνατον νά 
είπωμεν Επακριβώς τήν στιγμήν, καθ’ήν κομήτης τις έξ αύ
τών θέλει διέλθφ διά τοΰ σημείου τούτου· έάν δέ ώρίσωμεν 
τήν ημέραν, Αθελεν ήδη εϊσθαι λίαν παράδοξον. Έάν δέ 
άντί ώρισμένου τίνος σημ®ίου, όρίσωμεν πλανήτην τινα, ου- 
τινος ή Εκτόπισις έίς στιγμάς τινας υπερβαίνει τήν έκτασίν 
του, ώς Εν παραδείγματα ήήμετέρα γή, ητις κατά δεύτε- 
ρόλεπτον διατρέχει 30 χιλιόμ. κατά δευτερόλεπτον, 1800 
χιλ. κατά λεπτ. 108,000 καθ’ ώραν, ήτοι 9 φοράς περίπου 
τήν διάμετρον τής Γής, ή δυσκολία καθίσταται έτι μεγα- 
λητέρα. Ό υπολογισμός τοΰ Άρκγώ είναι πάντοτε όρθο’ς, 
Ητοι εύκολώτερον είναι, κατ’ αύτόν, διά τοΰ πρώτου κτυ
πήματος νά έξέλθν) τής κάλπης μία μελαίνη σφκΐρα μεταξύ 
281 εκατομμυρίων λευκών τοιόύτων ή νά συμβγ!, ώστε κο
μήτης νά σύγκρουσή μετά τής γής. Άλλ’ έν τούτοις άλλο 
τι συμβαίνει. Έάν παραβάλωμεν τήν πυκνότητα τής γής, 
μάλιστα τήν τοΰ άέρος τοΰ περιβάλλοντος τήν Γήν,είς ύψος 
10 χιλιομέτρων ύπεράνω τής κεφαλής μ*ς, πρδς τήν πυ
κνότητα τής κομητικής δλης, δέν είναι δύσκολον νά παρο- 
μοιάσωμεν, άνευ δυνατής πλάνης, τήν μέν πρώτην πρδς λο- 
ξευτδν λίθον τήν δέ δευτέραν, πρδς λεπτότατον πτερόν. Ή 
Ατμόσφαιρα ήμών άρα ήθελε τότε πάθει τόσον έκ τής συναν- 
τήσεως κομήτου, δσον λοξευτδς λίθος, έφ* ού ήθελέ τις 
άποτινάξει τεμάχια εύθρύπτου πτεροΰ. Είναι ' Αληθές, οτι 
θάττον ή βράδιον, ή κομητική δλη θά Αρχετο είς επαφήν 
πρδς τά Αναπνευστικά ήμών όργανα, τά δποΓα Αδύναντο νά 
πάθωσι, πλήν έν τοιαύτ^ περιπτώσει, τδ άπιθανώτερον θά 
ήτο νά προσεβαλώμεθα ύπδ νόσων, οίον χολέρας, ίμφλου- 
έντζας, λοιμοΟ οίουδήποτε κτλ. αίτινες θά μάς προσέβαλ- 
λον μέν κατά διαδοχήν, άλλ’ ούχί καί στιγμιαίως καί πρδς 
τάς οποίας οί Απόγονοι ήμών Αθελον Επί τέλους Εξοικειωθή·

Άς άποβάλωμεν δθεν τήν ιδέαν τής συγκρούσεως κομή
του πρδς τήν Γήν, ώς καί τοΰ δυνατού τής σύντελείας τοΰ 
κόσμου,ήτοι τής έξαφκνίσεως τής έπί τής επιφάνειας τής γής 
ευρισκόμενης ολοκλήρου τής άνθρωπότητος καί άς κοιμω- 
μεθα ήσυχώτατα μέχρι τής 13 Νοεμβρίου 1899 και πέραν. 
Τδ μόνον βέβαιον είναι, οτι αί τοιαΰται προρήσεις περί τή« 
ήμέρας τής συντέλειας τοΰ κόσμου δέν θέλουσι ποτέ λείψει 
καί θά βλέπωμεν αύτάς άναγγελομένας τόσον συνεχώς,οσον 
καί κατά τδ παρελθόν, διότι έάν καλώς ύπολογίσωμεν άπδ 
τοΰ χιλιοστού έτους, τής πρώτης δηλονότι Εξαγγελθείσης 
συγκρούσεως, θά ευρωμεν τούλάχιστον 500 τοιαύτας, ήτοι 
μίαν κατά δύο έτη,, ολας δ’Επίσης τόσον σοβαράς καί τόσον 
λογικάς καί Ακριβείς, δσον ή Απασχολούσα ημάς τήν σή
μερον.

(Έκ τον Journal du Ciel)

Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΝΔΜΕΝΑΙΣ Π0Λ1ΤΕΙΑΙΣ

Ή υπηρεσία τής σιδηροδρομικής κινήσεως έν ταίς Ήνω- 
μέναις Πολιτείαις έχει όργανισμδν δλως διάφορον τής Ευ
ρωπαϊκής. Τό δλως δέ νέον σύστημα τοΰτο παρουσιάζει 
ιδιότητας λίαν Ενδιαφερούσας, ένεκα τών οποίων έκρινα κα
λόν διά τούς Ενδιαφερομένους είς τά σιδηροδρομικά, δπως 
Αναφέρω λέξεις τινας.

’Εν τίί Εύρώπτ), ή εύθύνη τής υπηρεσίας τής κινήσεως 
βαρύνει Εκτενή Αριθμόν ύπαλλήλων, οίτινες ύποχρεοΰνται 
νά ττ,ρώσι τάς διατάζεις τών κανονισμών, οϊτινες προβλέ- 

πουσιν ολας τάς περιπτώσεις τής υπηρεσίας καί έκτων 
οποίων, ούτως είπεΐν, έξαρτδται ή Ασφάλεια δλης τής κινή- 
σεως. Εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας όμως, δέν συμβαίνει 
τδ αυτό, άλλ’ Επικρατεί δλως τούναντίον ή ευθύνη τής κι- 
νήσεως τών Αμαξοστοιχιών Ανατίθεται είς έν πρόσωπον, 
έκαστον δέ διαμέρισμα, φέρον τδν τίτλον τοΰ Διευθυντοΰ 
τής κινήσεως (trains despatcher), λαμβάνει ύπ’ εύθύνη* 
ολα τά κατάλληλα μέτρα κατά τάς διαφόρους περιστάσεις.

Ό ύπάλληλος ούτος λαμβάνεται μεταξύ τών ικανότερων 
καί μισθοδοτείται λίαν καλώς, 5 έως 10,000 φρκγκ. κατ’ 
Ετος, πληροφορείται τκλεγρκφικώς περί τής κινήσεως δλων 
τών αμαξοστοιχιών, αίτινες διατρίχουσι τδ διαμέρισμα 
αύτοΰ, είναι προσωπικώς υπεύθυνος, δίδει τάς καταλλήλους 
οδηγίας, δσον άφορ$ είς τήν πορείαν ή τήν στάσιν αύτών είς 
τούς διαφόρους σταθμούς, διατάσσει τήν κυκλοφορίαν τών 
διαφόρων Αμαξοστοιχιών, κανονίζει τήν ταχύτητα αυτών, 
ορίζει καί μεταθέτει τάς διασταυρώσεις, καί τέλος άπο- 
στέλλει βοηθητικάς άτμόμηχανάς κ.τΛ.

Άπάσας τάς διαταγάς ταύτας δίδει άπδ τοΰ γραφείου 
του, ευρισκομένου έν τω κυριώτέρω σταθμώ. ‘Η υπηρεσία 
αύτοΰ συνήθως διαρκεΐ 8 ώρας κ'αθ’ημέραν, κατά τδ διά
στημα δέ τοΰτο είναι άπηγορευμένβ^είς αύτδν νά καπνίση, 
νά πίγ, ν’ άναγνώσΐ) ή νά δέχθή έπίσκεψίν τινα. Παραχω- 
ρεΐται είς αύτδν. εί; τηλεγραφικός ύπάλληλος, τδ διαμέρι
σμα αύτοΰ άποτελείται εξ 100 ή 209 χιλιομέτρων καί πε
ριλαμβάνει 15 μέχρι 30 σταθμών.

Οί σταθμάρχαι ούδόλως Αναμιγνύονται είς τχν κίνησιν 
τών Αμαξοστοιχιών, απλώς λαμβάνουσι τά διάφορα τηλε
γραφήματα τοΟ Διευθυντου τά άφορώντα είς κινήσεις, έκτε- 
λοΰσι τάς διαταγάς αύτοΰ άνευ ούδεμιάς έύθύνης καί κατα
γίνονται είς τήν ύπηρεσίαν τών Εμπορευμάτων.

Είς τδ σύστημα τοΰτο παρατν.ροΰμεν, οτι τ’άνταλασ- 
σόμενα τηλεγραφήματα είσίν άπειρα, άλλά έν τίί Αμερική 
τδ τηλεγραφικόν σύστημα είναι άλλως πως διωργανισμένον, 
ώστε Επιτρέπει τήν ταυτόχρονον λήψιν καί Αποστολήν των 
τηλεγραφημάτων άνευ τή; Ελάχιστης βραδύτητος.

Πρδς τούτοις Εκεί ύπαρχετ καί ή ευκολία, καθ’ ήν περί - 
πτωσιν διακόπτεται τηλεγραφική τις συγκοινωνία, ύπάρ
χουσι τόσαι άλλαι ίδιωτικαί έταίρεΐαι, αΐτινες διά συμβά- 
σεως ύποχρεοΰνται νά παραχωρώσι τά σύρματα αύτών διά 
τήν σιδηροδρομικήν ύπηρεσίαν καί οδτως ούδεμία βλάβη 
Επέρχεται έν τ$ ύπηρεσί?.

Έ διοργάνωσι; τή; πορείας τών Αμαξοστοιχιών γίνεται 
κατά προτίμησιν τής Αμαξοστοιχίας άνωτέρας τάξεως πρδς 
τήν κατωτίραν.

’Ακριβώς είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας ύπάρχουσι δύο 
τάξεις Αμαξοστοιχιών, ήτοι ή πρώτη κατηγορία περιλαμ
βάνει τάς Αμαξοστοιχίας τών Επιβατών καί τινας έμπορι- 
κάς, ή δε δεύτερα περιλαμβάνει δλας τάς Εμπορικάς. Αί 
Αμαξοστοιχία! αύται δέν έχουσιν ώρισμένην ώραν Αναχωρή
σεις, Απόκειται δέ είς τήν διάθεσιν τοΰ Διευθυντοΰ τής κινή- 
σεως νά κανονίση τοΰτο.

Αί Αμαξοστοιχίας λοιπόν αύται, αί μέν τής πρώτης κα
τηγορίας θεωρούνται άνωτέρας τάξεως, αί δέ τής δευτέρας 
κατωτέρας. Έπί τών μονών γραμμών, όπόταν συναντώνται 
δύο Αμαξοστοιχίας τής αυτής κατηγορίας, Εκείνη ητις βαδί
ζει πρδς βοράν, λαμβάνει τήν προτίμησιν.Αί Αμαξοστο’.χεϊαι 
κατωτέρας τάξεως καί άνευ τής διαταγής τοΰ Διευθυντοΰ 
τής κινήσεως όφείλουσι κατ’ Αρχήν νά εισέρχονται είς τούς 
σταθμούς, δπως Αφίνωσιν έλευθέραν τήν δίοδον είς τάς άνω
τέρας τάξεως Αμαξοστοιχείας.

Οδτως έν περιλήψει είναι διοργανισμένον τδ σύστημα τών 
σιδηροδρόμων τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών. Οί ’Αμερικανοί 
καυχώνται διά τοΰτο, θεωροΰντες αυτό ώς τδ τελευταϊον 
βήμα τής προόδου. Φαίνεται όμως λίαν δύσκολον νά είσα- 
χθήί είς τήν Ευρώπην.

Τδ ’Αμερικανικόν σύστημα Αληθώς παρέχει μεγάλας ευ
κολίας κατά τήν περίστασιν, καθ’ ήν παρουσιάζεται άνάγκη 

μεγάλης κινήσεως Αμαξοστοιχιών, άλλά δέν προβλέπει καί 
μεγάλην Ασφάλειαν. Έάν παρατηρήσωμεν τάς στατιστικά; 
τοΰ κ. Μ. Πούρ διά τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τάς Α
νακοινώσεις τοΰ ‘Τπουργείου τών Δημοσίων Έργων τής 
Γαλλίας, ως πρδς. τά δυστηχήματα, βλέπομεν, οτι έν έτει 
1885 Επί 201,370 χιλιομέτρων συνέβη ώστε 1,837 άτομα 
νά φονευθώσιν. Έάν δέ πολλαπλασιάσωμεν τδν άριθμδν τών 
μεταφερθεντων Επιβατών πρός τδ δικνυθέν παρ’ αύτών 
χιλιομ. διάστημα, εύρίσκομεν τδν Αριθμόν τών ταξειδιωτών 
άνερχόμενον εις 15 δίς έκατ. 600 έ<ατ. Εις τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας κατά τό 1885 είς ταξειδιώτης έφ.ονεύθη έπί 
8 1/3 έκατ. μεταφερθεντων Επιβατών. Ένώ Εν Γαλλία κατά 
τδ αύτο έτος, έπί 29,839 χιλιομέτρων έφονεύθησαν μόνον 
139. Ό Αριθμός τών μεταφερθέντων Επιβατών κατά τδ 
1885 άνήλθεν είς 7 δίς έκατ. 25 έκατ. έξ ου προκύπτει 
δτι είς Επιβάτης έφονεύθη έπί 50 ’/2 έκατ. μεταφερθέντων 
Επιβατών.

Ή διαφορά δέ αυτή Εμφαίνει τήν ύπέρβασιν τής Ασφα
λείας έν τοΐς σιδηροδρόμοις τής Ευρώπης Από τών τής Ά· 
μερική:·

X. Άνβμογιάννης
-------------— '------

ΣΑΜΟΥΉΛ ΜΟΡΣ

Ό Σαμουήλ Μόρς έγεννήθη μέν έν Charleston της βορείου 
’Λιιερικίΐς, τΰν 27 'Απριλίου τοΰ 4791, άπεβίωΟε δέ την 2 
’Απριλίου 1872, έν Νέμ Ύόρκμ. Ήτον ά πρωτότοκος τριών 
άδελφών έξέμαΰε δέ τήν ζωγραφικήν έκ κλίόεως πρός αύ
τήν, έψ’ώ καί μετέόαινεν άπό καιρού είς καιρόν είς τίιν 
Εύρώππν, δπως άντιγράφμ εΙκόνας/Οθεν, ώς παρατηρεί τις 
ό Μόρς δέν Λτο ΛλεκτοιΟτύς άν έγένετο δέ τοιοντος,έγένετο 
ίκ όυμπτώάεως, καί Ιδού τίντ τρόπφ :

Κατά τόφΟινόπωρον τοϋ 1832 έπανήρχετο έκ τάς Χάβμΐις 
τάς Γαλλίας είς τήν ’Αμερικήν, δ,ιά τοΰ πλοίου Jully, κυ- 
βερνωμένου ΰπό τοϋ πλοιάρχου Willian Pelle, έν ώ έπέόαινε 
καί.ό καθηγητής Charles F. Jackson, έ'κ Βοάτώνης καταγό
μενος· Κατά τό διάότημα δέ τοΰ πλοΰ, διαρκέόαντος άπό 
τάς 8 ’Οκτωβρίου μέχρι τής 15 Νοεμβρίου, άυνεχώς ή Συνο
μιλία περιεάτρέφετο μεταξύ τών έπιβατών έπί τοϋ ηλεκ
τρισμού, τοϋ Λλεκτρόμαγνητιάμοΰ καί τής δυνατάς εφαρ
μογής τής Ιδιοτήτων αύτών έν τμ τηλεγραφίμ διά σημείων 
ήλεκτρομαγνητικών. Σημειωτέον δ' δτι ό καθηγητής Jackson 
έφερε , μεθ' έαυτού μικρόν ήλε.κτρομαγνήτην καί μικοάν 
Λλεκτρικήν άτήλην, οΰς έπεδείκνυεν είς τούς παρευρι- 
άκομένους κατά τήν άυζήτηάιν.

Ό Μόρς φαίνεται, έπωφεληθείς τών γενομένων δημοε)ίμ 
άνζητήόεων, ίόωςκαί Ιδιαιτέρων τινών ΐξηγήάεων τοΰ Συμ
πατριώτου αύτοΰ καθηγητοΰ, έπι της δυνατής έφαρμογής 
τών ήλεκτρομαγνητικών Ιδιοτήτων, πρός έπίτευξιν τηλε
γραφικής Συγκοινωνίας, δέν ώκνηόε νά άυλλάβμ καί οΰτος 
τήν Ιδέαν περί κατασκευής είδικοΰ τηλεγραφικού μηχανή
ματος, προοφορωτέρου τοϋ ύπό τοΰ Jckson άχεδιαόθέντος, 
ώς έπραξε καί ό Kooke, δάτις μυηθείς παρ' άλλου τήν έπι- 
νόηάιν τοΰ Schilling παρουάιάόθη κατόπιν είς τήν'Αγγλίαν 
ώς ό έπινοητής τού διά βελονών τηλεγράφου, ένώ ήτο μό
νον ό πρώτος έφαρμόάας αύτόν διά όυότηματικής τηλεγραφι
κής γραμμής είς μακράς άποάτάόεις, καί πάλιν τμ άυν- 
δρομμ τόϋ Weatstone.

Ό Μόρς άυλλαβών τήν ιδέαν καί καταρτίάας τό όχέδιον 
αύτοΰ άηροκαλύπτως έξέθετε πλέον πρός τούς όυνεπιβάτας 
αύτοΰ τόν τρόπον τής έκτελέάεως. Καθ'ά δέ λέγουόι κα
τόπιν έγένετο θύννους καί άπέφευγε τήν άυναναΟτροφήν, 
ώς όυμβάίνει είς πάντα άνθρωπον, δταν όυλλάβμ ιδέαν τινά 
μεγάλης άημαάίας. Μόνον δταν προέκειτο κατά τήν άποβί- 

. βαάιν αύτοΰ νά άποχωριΟθξί τοϋ πλοιάρχου William Pelle, 
θλίβων ίόχυρώς τήν χεΐρα αύτοΰ, τφ είπε .μετά τόνου :

t.
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«Όταν ό ήλεκτρικός τηλέγραφός μου γείντι τό θαύμα τοϋ 
κόόμρν, ένθυμήθητι δτι οϋτος άνεκαλύφθη έν τφ πλοίφ όου 
ΰπ’ έμοΰ, τοϋ Σαμουήλ Μόρς.»

ΆποβιβαΟθείς δέ ό Μόρς είς Νέαν Ύόρκην, έπεδόθη αΰ- 
θις, ώς Ϋράφετσ», ε'ς τήν ζωγραφικήν, δηως προμηθεύηται 
ίά πρός τό ζήν Αναγκαία, άλλά καν δέν έληόμόνηόε τό τη
λεγραφικόν αύτοΰ άχέδιον, έφ ’ φ καί κατεγίνετο άνενδότως 
ε\ς τήν τελειοποίηόιν τούτου Μετά πολλής δέ Απόπειρας 
καί Αποτυχίας κατεόκεύαόε το φερώνυμον μηχάνημα καί 
έπενόηόε τό Αλφάβητου αύτοΰ τμ βοηθείςι καί Αλλων, ιδίως 
δέ τών δύο Αδελφών Alfred καί George Vail.Όταν δέ κατά τό 
1837 έβεβαιώθη ότι έπέτυχε τοΰΟκοποϋ αύτοΰ, παρουόίαάε 
πλήρες τό άύάτημα αύτοΰ είς έπιτροπήν,Ουνιάταμένην έκ με
λών τοΰ Συνεδρίου τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών καί έκ μελών 
τής Άκαδαμίας της Φιλαδέλφειας, ΤΟ Αποτέλεσμα ίιπήρξεν 
εύάρεότον, όλλ’ούδεμία έλήφθη άπόφαόις περί τής ίφαρ- 
μογής τοΰ πρόκειμένου άυάτήματος, ένεκα διαφωνίας τής 
έπιτροπής.Εδέηοε λοιπόν κατόπιν πολλών προσπαθειών κατά 
μήνα Μάρτιον τοΰ 1843 νά -ψηφίσμ τό ρηθέν σύνέδριον τήν 
ποσότητα 30,000 δολλαρίων, δπως χρηΟιμεύσμ ώς δαπάνη 
διά τήν έγκατάσταάιν τηλεγράφου δοκιμαστικού. Γενομένων

ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΟΡΣ

δέ πολλών έπιτνχών πειραμάτων, ένεκρίθη άμέσως ώς ορι
στικός. Ούτω* κατώρθωσεν ό Μόρς διά πολλών προσπαθειών 
καί άποθορύνάεων, νά στεφθξί έπί τέλους δι’ έπιτυχίας Λ 
τοάαύτη σύτοΰ έπιμονή.

• Έν τφ μεταξύ δέ τούτω κατεσκευάσθησαν καίβτερα τη
λεγραφικά συΟτΛματα έπί τής αύτής Αρχής άτηριζόμενα άλλά 
,διαφέροντα κυρίως κατά τόν μηχανισμόν, ώς λ. χ. τό τοΰ 
Steinhel έν Μονάχφ καί τό τοΰ Weatstone έν Λονδίνω,πρός 
δν μάλιστα αποδίδεται ή προτεραιότης τής εφαρμογής τοϋ 
ήλεκτρομαγνητικου συστήματος, έν τη ήλεκτρικμ τηλεγρα 
φίμ· Πλήν ή έπινόηάις τοΰ Μόρς έπέπρωτο νά έπικρατήδμ, 
καί ούτως έθεωρήθη,δτι πρώτος αύτάς έλυόε πρακτικότε
ρου καί έπωφελώς τό ζήτημα., Άλλ’ ούχ ήττον τήν προτε
ραιότητα τής έπινοήσεως τοΰ Μόρς διεφιλο’νείκησεν ό κα
θηγητής καί πατριώτης αύτοΰ Jackson, ίσχυριόθΛς δτι εΙ· 
χεν Ανακοινώσει αύτφ Ακριβώς κατά τόν διάπλουν αύτών 
εν τφ πλοίφ Sully, πλήρη τήν περιγραφήν τοΰ τηλεγραφι
κού ήλεκτρομαγνητικου συδτήματός του, οπερ δ Μόρς έσφε- 
τερίσθη, κατ’ αύτόν. Άλλ' Αρά γε δέν δμαθεν ό καθηγητής 
JacksoD, δτι ό Μόρς διηγείτο έν τφ πλοίω περί έπινοή
σεως ίδίου τηλεγραφικού συστήματος, Αφοΰ μάλιστα ουτος 
είς πολλούς τών συνεπιβατών έξέθετο τό Αχέδιόν του, καί 
Αν έμαθε τοΰτο, έβλεπε δέ δτι ώμΜαζε πρός τό σύστημα 

αύτοΰ ή ήτο παρεμφερές πρός αυτό, δ»ατί δέν διεμορτυ- 
ρήθη Αμέσως τότε έν τώ-πλθίφ ;

Όπως δήποτεδμωςκαί άνέχμτόπραγμα τόσύάτηματού 
Μόρς κατέστη κατ’ έξοχήν σύστημα διεθνές- είναι ή παγ
κόσμιος τηλεγραφικά γλώσσα, γραφομένη καί μεταφραζο- 
ζομένη είς δλα τά σημεία τής ύδρογείου σφαίρας. Δι' αύ
τοΰ δύναταί τις νά τηλεγραφεί τά μορδικά σημεία ού μονον 
διά τοΰ ήλεκτριόμοΰ, άλλά Καί διά λυχνίας ή διά τοΰ ήλια- 
κοΰ φωτός, ώς έν τοϊς όπτικοΐς τηλεγράφοις τών διαφόρων 
στρατών Διά τάς μικράς Αποστάσεις οί βραχίονες, οί πίλοι, 
τά μανδύλια δύνανται νά χρησιμεύσωΟιν ώς χειριστήρια, 
οί δέ Οφθαλμοί, ώς δέκται τών σημείων. Έλλείφει δέ τοΰ 
όφθαλμοϋ, έν τφ Ακότει παραδείγματος χάριν, τά σημεϊα 
παραλαμβάνονται κάλλιστα δι’ήσκημένου ώτός- σύστημα 
δέ δλως στρατιωτικής άνταποκρίάεως βασίζεται έπί τοΰ 
τρόπου τούτου πρός Αποφυγήν τής χρήσεως ταινίας είναι ή 
καλουμένη άνάγνωόις διά της άκοής,όυνηθεστάτη έν ’Αμερι
κή' έκεΐ ή παραλαβή τών τηλεγραφημάτων δίενεργεϊτοι ίδίως 
διά τής Ακοής έν τοϊς τήλεγροφείοις. Προσθετέου έν τούτοις 
δτι τά μάλλον περίπλοκα μορόικά μηχανήματα είναι Αξιοπα- 
ρατηρήτου άπλότητος καί διά τοΰτο προσιτά καί Αγαπητά 
τοϊς πάόι Τοιοΰτον δέ δν τό μορόικόν σύστημα,μένει καί θά 
μένμ έπί μακρά έτη.ϊνα μήιίπωμεν διαρκώς ό άριάτος τύπος 
αλφαβητικού τηλεγραφικού έργαλείού, καί θά δεάπόζμ έν 
τμ ήλεκτρικμ τηλεγραφίμ καί ίδίως παρ’ήμϊν, ώσεί έπε- 
νοήθη Αποκλειστικός διά τήν Ελλάδα.

Κατ' άρχάς ή συσκευή Μόρς έτιμάτο 1500 φράγκων χρυ
σών κατά τήν διατίμηόιν αύτοΰ τούτου τού έφευρέτου. 
σήμερον δμως τιμαται μέχρι 350 καί έτι όλιγώτερον.Δέν πρέ
πει όέ νά παρέλθωμεν έν όιγμ, δτι τό μηχάνημα τού Μόρς 
έπί έτη πολλά ήτο φιλανθρωπικόν, διότι μετεχειρίζοντο τά 
είσαγαγόντα αύτό Κράτη,χωρίς ν’ άποζημιώάωσι τόν εφευ
ρέτην. Τφ 1858δμως ό Μόρς, βλέπων δτι ούδέν Κράτος τόν 
ένεθυμήΟη, μετέβη είς τήν Εύρώπην καί έξέθεάεν είς τάς 
διαφόρους τηλεγραφικός διευθύνσεις, δτι. ή Αφιλοκέρδεια, 
έχει τά δρια αύτής. Ένεκα δέ τών παραστάσεων αύτοΰ 
συνέστη διεθνές Συνέδριου έν Παριοίοις, δπερ άπεφάάιΟε νά 
χορηγήόμ είς τόν ’Αμερικανόν έφευρέτην 400,000 φράγκων, 
καταβληθέντων αύτφ έξ Αναλογίας ύπό τών Κρατών, άτινα 
έποίουν τότε χρήσιν τοΰ θαυμάσιου τούτου συστήματος έν 
τμ ήλεκτρική καί τηλεγραφική Αύτών άνταποκρίσει.

ΑΠ’ ΑΘΗΒΛΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΑ ΤΡΙΚΥΜΆ

(Συνέχεια Βε πριηγ. φύλλον).

Διερχόμεθχ οδούς πάντοτε στενοπόρους καί ρυπαρός, έλιχο- 
ειδεϊς καί που πνιγηρός, ώςέκ τών_ υψηλών εκατέρωθεν οικο 
δομών καί της έλλείψεως κυκλοφορίας έπαρχους άέρος και 
είτα είσήλθομεν εις μεγάλην έκτεταμένην, άγο ρ ά ν λεγομέ- 
νην, εκατέρωθεν τής οποίας πολυπληθή παντοπωλεία, οπωρο
πωλεία, κρεοπωλεία καί συναφή μαγαζεϊα ύπήρχον καί ήκί- 
νησις ητο ζωηροτέρα. Παντε; δέ ομιλούσι τήν έλληνικήν, τά 
καταστήματα διευθύνουσι χριστιανοί κ»ί τδ πλεϊστον τών 
διερχομένων είναι τοιοϋτοι. Χάριν πλείονος επεξεργασίας και 
άντιλήψεως, έμείναμεν έπ’ αρκετόν ένταΰθα και ήγοράσαμεν 
διάφορα αντικείμενα. Ήπόρησα καί πάλιν έπί τη διαθρυλλη- 
θείση καταστροφή και ερημώσει τής πόλεως ταύτης και ήοώ- 
τησα τον συνοδεύοντα ημάς καταστηματάρχην, ποΰ είναι τα 
πυρποληθέντα μέρη τής πόλεως.

— Ά, ναΐσκε, μας λέγει άμέσως, νά’πάμετε- καί τσει πέρα, 
έδώ κοντά είναι.

Καί κάμψαντες δύο όδούς, εύρέθημεν όντως πρδ άξιοθοη- 
νήτου θεάματος. Σειρά οικιών καί καταστημάτων είχον πυρ- 
ποληθή καί καταστραφή μέχρι βάθρων, -Αριστερόθεν έτέρα 
όδδς έπίσης είς τήν αύτήν κατάστασιν ευρισκετο, έναντι ή Αρ
χιεπισκοπή καί τά σχολεία τής πόλεως εντελώς οίκτρώς πυρ-

πολημένα έφαίνοντο, πρδ των έκπληκτων άμμάτων μας, έν 
τφ μέσφ δέ πάντων τούτων, των μαρτύρων τής τελευταίας 
διαμάχης καί έπαναστάσςως, μεγαλοπρεπής, άθικτος, θαυμα- 
σίωςΐστατο έτι ό λαμπρός δ/νως καί μέγας ωραίος ναδ; «Τρι- 
μάρτυρες», ή Μητρόπολις τής πόλεως.Έζητήσαμεν νά είσέλ- 
θωμεν, άλλά ό νεωκόρος άπουσίαζεν,

— Έδώ, μάς λέγει τότε ό συνωδός μας, σ’ αύτή τή θέσι 
καί σ’ αύτδ τδ μιχρδ δρομάκι, έγεινεν ή μεγαλειτέρα θραΰσις 
και τδ φοβερότερο κακό. Άπδ ’δω εμείς, άπδ κεΐ εκείνοι πο
λεμούσαμε τρεις μέραις. Γιουρούσι έμεΐς, γιουρούσι έκεΐνοι, 
σκοτωνόμαστε σαν τ’ αρνιά. Τρεις μέραις ήσαν άταφοι, δεκαο
χτώ δικοί των, έδώ σ’ αύτή τή θέσι ό ένας απάνω στδν άλλο 
και δπως είχαν πέσει· καί δεκαέξ δικοί μα,·, κεί απέναντι 
χάμω καί πλησίον, σαν αδέλφια καί μέ χέρια καί πόδια καί 
κεφάλια άίνω κάτω. Ίΐτανι φοβερό κακό καί ένφ ξακολουθού- 
σαμε άπδ τά ταμπούρια καί τά παράθυρα νά πυροβολοΰμεν, 
όσοι πέφτανε έξω στδ δρόμο στά γιουρούσια μισοσκοτωμένοι, 
δέν είχανε καμμιά βοήθεια καί άν έσηκωνε κανείς τδ χέρι η 
τδ κεφάλι του, μ-πάμ μια καί τόν άφινε στδν τόπο. "Ενας 
διχός μας μυοσκοτωμένος, μά δέν ξεύρω κ’ έγο» πόσσις του- 
φεκιαϊς έφαγε διά νά τδν άποτελειώσουν.

— Καί ήσουν καί σύ έδω ; ήρώτησα αυτόν.
— Καί ποΰ ήθελες νά μουνα ; βέβαια, δλοι πολ.εμουσαμε,- 

νά έκεΐ ήμουνα έγώ. '
— Άμ, τήν έκκλησίαν, πώς δέν τήν έπείραξαν, άφοΰ ήτο 

είς τδ μέσον δλου αύτοΰ τοΰ κακοΰ ;
— Άμ δέν τσή πειράζουν τής έκχλησιαί;, γιατί ξέρουν 

πώς τότε δέν έχουνε καμμιά έλπίδα.
Άφοΰ δέ παρεμείνά^.εν έτι έπ’ ολίγον έκεΐ, έξετάζοντες τήν 

λυπηρόν κατάστασιν της καλλιτέρας ταύτης συνοικίας και τήν 
καταστροφήν τών λαμπροτέρων οΐκοδοξ.ών αύτί,ς καί παρε- 
δώσαμεν απαντες, διότι μάς είχον καί άλλοι έπιβάται παρα
κολουθήσει, χρήματάτινα είς τινα παραπλεύρως τφ ναφ ευ
ρισκόμενον υποδηματοποιόν, όπως μάς άνάψη κηρία, άπήλ- 
θομεν έκείθεν καί αφοΰ περιειργάσθημεν έτι τήν πόλιν, μετέ 
βημεν είς τι έστιατόριον, οπού έφάγομεν, είτα είς τδ καφφέ- 
νεϊονκαίτήν μικράν παρά τήν αποβάθραν πλατείαν χαί μετά 
τοΰτο άπεσύρθημεν έν τώ πλοίφ μας.

Ό άνεμος είχε κοπάσει καί μεταβληθή εις νότειον, πάντες 
δ.’ είμεθα ευχαριστημένοι, δτι θά είχομεν ήδη καλόν καιρόν 
μέχρις ’Αλεξανδρείας, διότι έπί τοιούτου καιροΰ, δ π)οΰς έν 
τφ βοριίφ μέρει τής Κρήτης είναι εύχερής. -

Τήν έπιουσαν πρωίαν έξεκινήσαμεν διά τδ Ρέθυμνον, άπέ- 
χον τέσσαρας ώρας τών Χανίων, δπως άποβιβάσωμεν καί τά 
οι’ έκεΐ προωρισμένα ζώα καί έπιβάτας. Έμείναμεν ένταΰθα 
περί τάς δυο ώρας, έπεσκέφθημεν καί έδω τήν πόλιν έπ’ όλί
γον, ήτις κάπως έχει ρωμαντικήν καί ήμερωτέραν θέαν καί 
είναι πολύ εύχάριστος, προφυλασσομένη καί αυτή υπο αρ 
χαίου ένετικοΰ φρουρίου, ώπλισμένου διά μικρών παλαιών 
τηλεβόλων, μεθ’ δ απεπλεύσαμεν διά τδ 'Ηράκλειον, δπου 
έφθάσαμεν μετά ?ξ ώρας. Τδ Ηράκλειον, κοινώς Castelli, 
φρούριον, λεγόμενον, ένεκα τών περιβαλλόντων αύτδ εκτενών 
καί ισχυρών τοίχων, κεΐται πρδς τδ άνατολικώτερον βόρειον 
μέρος τής νήσου, καί.εΓ/αι πλειότερον καί καλώς ωχυρωμέ- 
νον, ένεκα τοΰ άποκέντρου καί άλιμένου αύτοΰ· κεΐται δπως 
τά Χανία καί τδ Ρέθυμνον ε’ις ώρηοτάτην θέσιν καί αποτελεί 
μετά της όπισθεν πεδιάδος καί τών άπωτέρω γραφικωτάτων 
όρέων, λαμπρότατον θέαμα. Ή-βόρειος πλευρά τής μεγάλο 
νήσου ταύτης είναι έξαισίως ζωγραφ.ι«ωτάτη, πεοιπλέων δέ 
τις έν ήρεμούση θαλάσση τήν εικοσιτετράωρον καί πλέον 
έκτασιν τής βορείου ταύτης πλευράς, δπου καί αί κυριώτεραι 
τής νήσου πόλεις, κωμοπόλεις καί καλλίτεραι θέσεις καί το- 
πεΐα ΰπάρχουσι καί οπού τά «υριώτερα καί έξαισιώτερα προϊ
όντα παράγονται, άντιθέτως νομίζει τις ένταΰθα, διαβιοΰσιν οί 
εύδαιμονέστεροι κάτοικοι τής ύφηλίου. Πλήν, έκτδς τής πολι
τικής καταστάσεως, δέν συμβαίνει τουναντίον, διότι τδ ώραϊον 
κλίμα, ό λαμπρός όρίζων καί άηρ τής νήσου.ταύτης, τά γευ
στικότατα προϊόντα της, τά έξαίσια ζώα, οί ωραίοι τυροίκαί 
τά γάλακτα καί οί άφθονοι καρποί κτλ. όσα παράγει ό τόπος 
ουτος, άναπτύσσουσιν άνδρας ρωμαλέους καί ωραίους, υψη
λούς, εργατικούς και άντοχικούς. είς άκρον φιλελευθέρους καί 
φίλους τής προόδου καί τοΰ καλοΰ.

Περαιώσαντες καί μετά τοϋ Ηρακλείου καί άπαλλαγέντες 
έντελώς τοΰ πολλιοΰ καί οχληρού φορτίου μας, ·έξ έμπορευμά- 
των, ζώων καί άνθρώπων αποτελουμένου καί διά τήν νήσον

ταύτην προωρισμένων, καί τοΰ πλοίου μας έλαφρωθέντος οΰ:ω 
καί καθαρισθέντος είτα, καλώς ύπδ τών ναυτών, τή διαταγή 
τοΰ πλοιάρχου μας, άνένηφεν δλωτ ώραϊον, λαμπρόν και κα
θάριου, έτοιμασθέν ούτω δια τδν έτερον ή ιισυν μέχρις Άλε- 
ξινδρείας πλοΰν μσς, καθ’ δ? έμελλε να άναλάβή καί υποστή 
ώ; καί ήμεΐς μετ’ αύτοΰ, τδν μεγαλείτερον κχί_φοβερότερου 
χγώνσ, άφ’ δσων μέχρι τοΰδε είχε δοκιμάσει και ημείς ειχο· 
μεν ίδει. '

Τδ μέλλον τσξείδιον έφαίνετο ε’ις πάντας Αμφίβολον, διότι 
■ μάς έλέγετο, δτι άφοΰ χάμψωμεν τδ τελευταϊον άχρωτήριον 

τής νήσου καί είσέλθωμεν εις τήν Μεσόγειον, εις τό εκτετα- 
μένον πέλαγος, ήτο άδηλον, τί καιρδν θα ευρίσκομε/. Καί 
ουτω μετ’ αγωνίας άνεμένομεν τήν είσοδόν μας έκεΐ. Μόλις 
όμως ε’ισήλθομέν, ζωηρός άνεμος μάς ύπεδέχθη καί τδ σκά
φος ήρξατο ταλαντευόμενον, φερόμενον τήδε χακεϊτε, ώς λέμ
βος και ώ; έλαφρδν καί έλεύθερον δπου ήτο, ήρξατο κατά τήν 
στερεότυπου φράσιν τοΰ καμαρότου μας νά χορεύη τδν καρ- 
σιλα μά. Ήρχιζεν ήδη ή νύξ νά προχωρή καί χωρίς νά 
φάγη ούδείς έ* τών δλίγων έναπομεινάντων ίπιβατων τίποτε, 
—καί ποΰ νά'εύρεθή τοιαύτη δρεξις;—άπεσύρθημεν πάντες 
έν τοΐς κοιτωνίσκοις μας.

— Άφοΰ δέν θέλετε νά φάτε, θϊ έχετε δρεξιν νάβγάλετε, 
μσς λέγει ό ατρόμητος καί άφοβος μικρός ευτράπελος καμα
ρωτός μας τότε καί δλως ζωηρός καί ευθυμος ανήρτησεν 
ίπί τής πλευρά; τών κοιτωνίσκων μας τά έκ κασσιτέρου άπα- 
ραίτητα σκεύη του. ,

Καί ό αγών έπανήρχετο έν τφ διαμερίσματί μας, μεθ’ ό
λης αύτοΰ τής έπισημότητος.

— Άχ καί βάχ—Χριστέ καί Παναγία—5χ τί θά γίνω — 
τώ, πώ, πώ ! καί τά τοιαΰτα, μέ έκπλήξεις και επικλήσεις 
πρδς τούς άγιους καί σταυροκοπήματα έπανήρχιζον σύν έκά- 
στφ κινδύνφ καί άποτόμφ καταποντίσει έν τφ ΰδατι τοΰ πλοίου 
μας νά έκφέρωνται καί μετά έκάστην άνοδον αύτοΰ εν τοΐς κυ· 
μασι ή μικράν ήρεμον πρόοδον ή ανάπαυλαν, κατεπαυον αί 
κραυγαί μας- καί δεήσεις, έπαναλαμβανόμεναι πάλιν ζωηρό- 
τερον, οτε τδ σκάφος μας παταγωδώς παρασΰρον πινάκια, 
σκεύη, τραπέζάς η καθίσματα μετά σπαραξικάρδιου κρότου 
έβυθ-.ζετο πάλιν εις τδ πρδ αύτοΰ σχηματιζόμενον μέγα κενόν, 
ίν τοϊς υδασι. Καί πλάφ .... φσσσ .... ήκούετο τδ ύδωρ 
μεγάλου κύματος έπιπίπτοντος μετά θορύβου' έπί τοΰ πλοίου, 
διερχομένου άνωθι αύτοΰ καί έκχυνομένου έχ τής αντίπεραν 
πλ.ευράς.

—Μή φοβεΐσθε 1 δέν είναι τίποτε, ανέκραζε ταυτοχρόνως 
ό καμαρωτός μας, δίδων ήμϊν θάρρος, τδ πλοϊον δέν έχει φό
βον νά γυρίσ^. Ηά περάση καί αύτό, μή «οβιϊσθε, καί έν 
ταότώ εστήριζε διά τών ούο χειρών του τήν τράπεζαν τοΰ 
φαγητού, ϊνα μή καταπέση έκ τής μεγάλης καί έπικλινοΰς 
κινήσεως·

'Επειδή δέ έγώ συχνάκις τδν έπείραζόν, επειδή ήτο καί 
αστείος.

— Κύρ ε Πρίντεζη, μοί έλεγεν, αποτεινόμενος πρός με, νά 
τδ γράφετε χαί τούτο είς τήν «Φύσιν»·

°Οτε δέ μετά μίαν βιαίαν σύγκρουσιν τοΰ πλοίου μας,πρδς 
πελώριον κυμ.α, άνετινάζετο πρδς τήν γωνίαν τής αιθούσης, 
τώ άπήντων:

— θά γράψω καί αύτό, άλλά μοί φαίνεται, δτι διά τδν άλ
λον κόσμον συνάζομεν πλέον ύλην.

— Ά, μπά, μή φοβείσαι, δέν γυρίζει τδ πλοϊον, ύπελάμ- 
βχνεν έκάστοτε καί ό διάβολος αύτδς μά; πχρηγόρει ενίοτε.

Καί ή νύξ προεχώρει καί ή τρικυμία όλονέν έπετείνετο. 
Άπδ καιρού δέ είς καιρδν άνετινασσόμεθα τοσοΰτον βιαίως 
έχ τών θέσεών μας, ώστε ίκινδυνεύομεν νά εύρεθώμεν έκτος 
τών κοιτώνων μας καί ήνχγκαζόμεθχ νά χρατώμεν- διά τών 
χειρών μας τήν έξέχουσαν σανίδα τοΰ κοιτώνος μας. “Ολην 
τήν νύκτα διήλθομεν οδτω, χ;ωρίς νά δυνηθώμεν ούδέ έπί 
στιγμ.ήν νά κλείσωμεν τούς οφθαλμούς· τήν δέ πρωίαν ένφ 
πάντες ένομίζομεν,δτι θά έπλησιάζομεν είς τήν Αλεξάνδρειαν, 
παρ'ελπίδα ίμάθομεν, ότι εύρισκόμεθα πλησίον τής Κύπρου, 
έξ ή: μόλις τότε ήρχίσαμεν ν’ άπομακρυνώμεθα, διότι κατά 
τήν νύκτα είχομεν παρασυρθή ΰπδ του ανέμου καί τής φοράς 
τών ύδάτων.
. —Πολύ κακός καιρός, είναι, μάς λέγει δ μεταδώσας τήν 
είδησιν καμαρωτός καί θ’ άργήσωμεν νά φθάσωμεν είς τήν 
Αλεξάνδρειαν,

— Τί μαρτυρίου είναι τοΰτο, έπιλέγει εις έπιβάτης, εχομεν

άνετινάζετο πρδς τήν γωνίαν τής αιθούσης,
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■πέντε ημέρα; άπό τόν Ιίειραιά καί άκόμη δέν γνωρίζομίν 
πότε θά φθάσωμεν;

— Καί άν θά φθάτωμεν, προσθέτει έτερο;.
— Ό ύποπλοίαρχο; τί γίνεται; άπδ χθές έχομε* νά τόν 

ίδωμεν, έρωτω τόν καμαρωτόν.
— Μή ’ρωτάτε διά τόν πλοίαρχον και υποπλοίαρχον, αυτοί 

είναι στη γέφυρα δεμένοι χαί δέν τό κουνούν άπ’έκεΐ,.
Μετ’ όλίγον « βζζζζ»............ακούεται αίφνηδίως καί μετά

βίαιον κραδασμόν, τό πλοΐον μα; σταματά.
— Τί είναι πάλιν τοΰτο ; ερωτδμεν, .έντρομοι.
*0 καμαρωτό; σπεύδει συγκρατούμενο; επάνω νά πληροφο- 

ρηθη καί επανέρχεται δύσθημο;.
— Έχομεν και μπόρα δυνατή, μά; λέγει, έσταμάτησεν ή 

μηχανή καί τό πλοΐον άφέβη εί; τήν φοράν του άνέμου. Ό 
ουρανό; έμαύρισεν δλος.

Οόδει; έξ ήμών τφ άπήντησε, πάντε; άπελπίσ.θησαν, έγώ 
δέ πέριμαζευθει; έντός τή; κουβέρτα; μου, δέν ήθελον τίποτε 
ν’ ακούω, ούτε νά βλέπω πλέον. Άλλ’ δμως δέν ήδυνάμην 
καί νά περιορίσω τάς αισθήσεις μου και άμέσω; άντελαμ.βα- 
νόμην, ό'τι τδ πλοΐον άφέθέν εί; τήν διάχρισιν τοΰ καιροΰ έφέ- 
ρετο μετ’ ίλιγγιώδου; ταχύτητο; πρό; τό μέγα έχεϊνο πέλχγο; 
καί πρδ; μίαν διεύθυνσιν, χωρίς νά ταλαντεύεται.

— Φριχώδες 1 διελογιζόμην, ποΰ άγωμεν τέλος ! φαίνεται 
δτι όπλοίαρχο; δέν δύναται νά διοικήσιρ πλέον τό πλοΐον κατά 
ταιοΰ.τον xttgov καί τό άφήχεν έλεύθερον.

Άμέσως δέ τότε ήκούσαμεν ραγδαιοτάτην βροχήν νά μά; 
περιλού^,συνοδευομένην άμαύπόσυνεχών βροντών χαίάστρα- 
πών. Έν τοιαύτη καταστάσει τό πλοΐον άφίεται έλεύθερον είς 
την τύχην του. Παντα τά στοιχεία σΰνώμωσαν καθ’ ήμών, 
αήρ, θάλασσ», βροχή, άστραπαί καί κεραυνοί μά; χατεδίω- 
χον, μόνον δέ εΐς θεός φαίνεται, άπέστεργε τήν καταστροφήν 
μας. Άλλά φοβερά τι; ιδέα' κατέλαβε τότε τόν νουν μου. Καί 
άν ό γέρων πλοίαρχό; μας κ'ατεπονήίη καί δέν δύναται πλέον 
νά κυβερνήσει, ή άν ό άνεμο; καί τό κΰμα μάς τόν άφαρπά· 
ξουν, τίς δύναται νά τόν άντιχαταστήσ^ ; Μόνον εΐς θεός ! Καί 
έπί τή ίδέφ ταύτή, πάντες εί; τόν θεόν άνεθέσαμεν τάς έλπί- 
δας |ΐας. 1

Ευτυχώς δέν έζαλιζόμην, ίσως ένεκα τής άφοσιώσεώ; μου 
πρός τόν κίνδυνον· οΰτε ίπείνων, ούτε έδίψων, ούτε άλλο τι 
ήσθανόμην νά έχω ανάγκην, ώ; έκ τοΰ άγώνος, διότι ό νοΰς 
Ϊου περιωρισμένος εί; τήν πάλην έκείνην, ώσεί αυτός νά έπά 

αιε πρό; τά έπαπειλοδντα ήμας στοιχεία, είχε λησμονηθή 
τό σώμάμου ή μάλλον σώμα καί νοΰς είχον γίνει εν, μία 
σκέψις, μία ψυχή ή τ^οσοχή και οΰδέν πλέον καί πότε καλυ
πτόμενο; τδ πρόσωπον καί διαλο^ιζόμενο; καί πότε άποκαλυ- 
πτόμενο; καί ακροάψενος, ήκολούθουν τήν μήνιν της θυέλλη; 
ώ; θΰμ.α μοιραίω; αναμένον τό τέλό; του έκ τής άνωθι αύτοΰ 
άπειλητικώ; παλλομένη; μαχαίρας. Είχον τελείως λησμονήσει 
έαυτδν καί μεταβληθή είς εναέριον, άύλον σώμα,άνευ οογάνων 
καί παθητικών αίσθήσεων/Εν τοιαύτη δέ περιστάσει ό ένατος 
είναι μηδέν, ανώδυνος, σκοπος, ακατάληπτος. Είχομεν πλέον 
τόσον πλησιάσει καί συνειθίσει τόν θάνατον, ώστε οΰδείς έξ 
ήμών ήχούετο, ώς πρίν, επικαλούμενος' σωτηρίαν, παραπο 
νούμενο; ή γογγύζων καί αν τέλος έβυθιζόμεθα έν τφ πελά- 
γει τής άχανοΰς έκείνης θαλάσσης καίμάς κατεσπάρασσον οί 
αίμοβόροτ ίχθΰς τοΰ Ποσειδωνος, σάς [δεβαιώ, ότι τά σώματά 
^.ας ούδεν θά ήσθάνοντο, διότι ήδη είχον άναισθητήσει, άφοΰ 
επί δύο ήμέρας οΰδέν έλάμβανον, μόνον δέ ό νοΰς, τό πνεΰμα, 
τό αυλόν σώμα, ήσθάνετο μόνον έαυτό καίήκολούθει τήν τρι
κυμίαν καί θά μετέβαινεν, έν περιπτώσει ναυαγίου, τίς οίδε 
ποΰ, έγκαταλεΐπον άκόπως τδ σώμα είς τήν πεινασμ.ένην έκεΐ 
άσπλάγχνον, θηριώδη, τερατώδη μαινομένην θάλασσαν.

Άλλά, ό νοΰς, άν όχι τό σώμα, συνειθίζει,.φαίνεται, πρός 
πάντα ανεξαιρέτως τά γεγονότα τοΰ χόσμο.υ, διότι έφ’όλης 
τής ήμέρας έκείνης έξηκολούθει ωσαύτως ή αυτή κατάστασις 
τοΰ καιροΰ χαί ήμεϊς όλίγον κατ’ όλίγον αναλαμβάνοντας έσυ- 
νειθίσαμεν τήν τρικυμίαν καί μά; έφαίνετο πλέον αυτή, ώς 

' οίκεΐόν τι, χωρίς νά τήν φοβώμεθα πλέον ... διότι δέν έφο - 
βούμεθα, φυσικώς πλέον οΰτε. καί τόν θάνατον. Οίο; κόσμος!

Πρό; τδ έσπέρας ό καιρός μά; είχε φέρει ποδ; τήν Ίόππην !... 
Τήν νύκτα δλη.ν μαρτύριονταλαντεύσεω; και ανυπομονησίας!... 
Τήν δέ έπαύριο,ν; τά ίδια! . . ;

θεέ μου J
("Επεται τδ τέλος)

ΠΕΡί ΔΑΛΤΟΝΙΣΜΟΙ*

Ύπό τό όνομα Δαλτονισμός, ληφθέν παρά τοΰ πρώτου 
άνακαλύψαντος αύτόν ίατροΰ Άμεριάανοΰ Δάλτονο;, έννοοΰ* 
μεν τήν ασθένειαν έκείνην, ήτις μεταβάλλει λίαν έπαισθη- 
τώς τήν διάκρισιν των χρωμάτων έν τοΐς οφθαλμοί;. Οί 
πάσχοντες έκ τής Ασθενείας ταύτης διακρίνουσι δυσκόλως 
έκτος τοΰ χρωματισμού, τδ σχήμα και τό είδος τδν εΐς τήν 
αΐσθησιν τή; όράσεως προβαλλόμενων Αντικειμένων συνή
θως δέ συγχέουσι πολύ τό έρυθροΰν πρός τό πράσινον. "Ε
νεκα τούτου πρέπει, ώς γίνεται είς όλου; τού; σιδηροδρό
μους τή; υδρογείου, οί διοριζόμενοι σιδηροδρομικοί ύπάλλη- 
λοι νά ύποβάλλωνται εί; αύστηράν ιατρικήν έξέτασιν καί 
πρό πάντων δια τά; παθήσεις τών όφθαλμών.

Πάς τις βεβαίως γνωρίζει, οποίαν σημασίαν έχει είς τήν 
σιδηροδρομικήν κίνησιν ή διάκρισις τών χρωμάτων καί πρό 
πάντων τό έρυθροΰν τοΰ πρασίνου, διότι πολλάκις ίσως καί 
αυτή ή ζωή τών έπιβατών έζαρτβται άπό τής διακρίσεως 
ταύτης. ’Εν τούτοις έπί πολύν χρόνον, οί διευθύιοντες σι
δηροδρομικά; έταιρε'α; ήγνόουν τήν νόσον ταύτην καί ούδε- 
μίαν ίδιδον προσοχήν είς τήν έκλογήν τών ύπ’ ευθύνην αύ
τών διοριζόμενων ύπαλλήλων. Μόλις δέ κατά τό έτος 1872 
έγένοντο γνωστά τ’ Αποτελέσματα τής παθήσεως ταύτης 
κπί συνεπώς έληφθησαν κατάλ.ληλα μέτρα.

Κατά ταύτην τήνέποχήν ο Διδάκτωρ τής ιατρικής Χόλμ- 
βρεν έξήτασεν έπισταμένως τού; Σουηδού; Σιδηροδρο
μικούς ύπαλλήλους, εύρέθησαν δέ Αρκετοί έξ αύτών πά
σχοντες έκ τή; Ασθένειας ταύτης καί συνεπώς Ανίκανοι διά 
τήν υπηρεσίαν, ώστε ή Κυβέρνησις λαμβάνουσα τά κατάλ
ληλα μέτρα πρός Ασφάλειαν τοΰ κοινοΰ, εψήφισεν ιδιαίτε
ρον νόμον καί έπέβκλεν εί; αύστηράν ιατρικήν έξέτασιν 
πάντας τούς σιδηροδρομικούς ύπαλλήλους, τοΰθ’ δπερ εύχής 
έργον θά ήτο, έάν τοιαύτη πρόνοια έλαμβάνετο καί παρ’ 
ήμϊν, οπού ήδη αύξάνονται τά σιδηροδρομικά δίκτυα. Έν 
Γαλλία έλνφθησαν τ’ αύτά μίτρα. Έν Γερμανίά κατά τή*· 
Σιδηροδρομικήν Συνέλευσιν τοΰ’Ιουνίου τοΰ 1878 έγένιτο 
πολύ; λόγος, έάν πρέπρ νά ληφθώσι τά μέτρα ταΰτα.

Κατ’ Απόφασιν λοιπόν τής Συνελεύσεως, αί Γερμανικαί 
έταιρεΐαι προέβησαν είς ιατρικήν έξέτασιν τών σιδηροδρομι
κών υπευθύνων ύπαλλήλων καί μεταξύ 86,056 ύπαλλήλων 
εύρέθησαν κατεχόμενοι έκ τής είρημένης νόσου οί εξής. 
Μ·ταξΰ 7.266 Σταβμαργβν cSpov esBtv. 27 ήτοι 1 πρό; 269 ΰπαλλ,ρ.·

Ν 1,791 σημαιοφόρων η 5 1 Β 358 Β
3,470 «ροντ. άυαξών β > •38 1 Β 91 Μ

» 13,523 κλιιδούγων Β • 80 I ' 1 )> 169 »
• 23,690 φυλάκων γραμμή; « > 180 > -1 » 144 9

ΙΙ,ΰθϋ Μήναν.καί ίαρμ.
13,666 Όδηγ.κά1. συλλτκ.

» 80 0 1 138 >
Β Β η 72 Β 1 Κ 189 0
Β 6,368 έργατών » 47 » 1 135 Ρ
> 2.866 άνω», υπάλληλων > • 18 > 1 » 159 »

ήτοι 85,056 > Β 547 > 1 Β 157 Β

Ή στατιστική αυτή εύκρινώς καταδείκνυσιν, οτι μεταξύ 
1,000 υπαλλήλων, ώς μέσος ορος εΰρίσκεται, δτι ύπάρχουν 
7 κατεχόμενοι ύπό τής νόσου ταύτης.

Έν-Γαλλίφ κατά τό έτος 1857 έποίησαν αύστηρκν έξέ- 
τασιν τοΰ ύπευθύνου προσωπικοΰ ώ; πρός τήν διάκρισιν τών 
χοωμάτων. Έπί 1000 έξετασθέντων, οί 74 ήπατήθησαν ώς 
πρός το πράσινον, κίτρινον καί έρυθρόν, ώ; εξής.

Διά τό πράσινον. ........ 54 
» » κίτρινον...............  14
» » έρυθρόν .............. .. 10

11 έπί τών 1000 άπερρίφθησαν.
Εν τή βορείφ εταιρεία*τής Γαλλίας,γενομένων διαφόρων 

δοκμιών, έπί 11,000 ύπαλλήλων, εύρέθησαν 5,4 Ασθε- 
νοΰντες έπί 1,000, διά τό έρυθρόν καί τό πράσινον καί 9 
έπί ί,ΟΟΟ οϊτινες δέν ήδύναντο νά διακρίνωσι τό πράσινον 
Από τό κυανόΰν.

Έκ τών Ανωτέρω έκτεθέντων συμπεραίνομεν, δτι ή πά- 

θησις αύτη είναι Αρκούντως συνήθη; και δτι αί διάφοροι 
εταιρεία; δέον νά λαμβάνωσιν έγκαίρως τά κατάλληλα μέ
τρα καί νά μή έμπιστεύωνται ύπεύθυνον υπηρεσίαν τής κι- 
νήσεως είς ύπαλλήλους, πάσχοντα; έκτής νόσου ταύτης, 
διότι διά μιβς ά τλή; ιατρικής έξετάσεως πολλά δυστυχή 
ματα δύνανται νά προληφθώσιν.

X» ’Ανεμογχάννης

ΤΟ «ΝΑΤΑΓΙΟΝ*

Προσεχώς θέλει Αναβιβασθή Από τή; σκηνής τοΰ Μεγά
λου Δημοτικού θεάτρου τό *Ναυάγιονι>, Ελληνικόν πρω
τότυπον μελοδραμάτων είς πρΛξιν μίχν, εχον ώραιοτάτην 
καί έκφρχστικωτάτην ύπόθεσιν, μετά λαμπροτήτων καί 
φυσικωτάτων σκηνικών καί δεκατεσσάρων μελωδικωτάτων 
καί νεωτάτων ^σμάτων. Τήν ύπόθεσιν αύτοΰ έξεπόνησεν 
μετά φυσικής δντως Αφελείας, χάριτο; και Ακρίβειας ό διευ
θυντής τής βφέσεως·» κ. Φρ. Πρίντεζης, τήν δέ μελοποίη
ση» συνέθεσεν ό Ακάματος καί ικανότατος μουσικοδιδάσκα
λος και γνωστός συνθέτης κ. Λ. Δι- Μέντος.

Τό πρωτότυπον τοΰτο έργον έχει ύπόθεσιν φοβεροΰ ναυα
γίου μετά τελείας καταστροφής τοΰ πλοίου καί τοΰ πλη
ρώματος καί μετά τών τρομερωτέρων σκηνών τής πάλης τών 
στοιχείων τή; φύσεω;. ‘Η σκηνή ολη μεταβάλλεται εις 
πλοΐον καί θάλασσαν, έφ’ ών κυριαρχοΰσι, παλαίουσι καί 
έπιπίπτουσιν ή βροχή,αί άστραπαί καί κεραυνοί διασχίζον- 
τες τήν άτμόσφκιρκν καί πυρπολοΰντες τό Ατυχές σκάφος· 
Ιδία έν ώρα της καταστροφής είναι πραγματικόν πανδαι- 
μόνιον θυέλλη; καί καταιγίδος, ή πάλη αδτη τών στοι
χείων, ή δέ επιτυχία τή; έκτελέσεως έξησφαλίσθη τελείως, 
διότι έσχάτως κατεοκευάσθησαν προς τοΰτο αί άπαιτούμε- 
ναι σκηναί και τά μηχανήματα, αί δέ δοκιμαί στέφονται 
ύπό πλήρους έπιτυχίας.

Ό πλοίαρχος Γσταται έπί τής γεφύρας καί μονολογεί 
πρός τήν Αμείλικτου θύελλαν μετά προφανοΰς συγκινήσεως, 
οτε Αποτεινόμενο; πρός τό Ακαταπόνητου έργαζόμενον πλή
ρωμά του-

Παιύιά, αί παιδιά, ezaffittt, fit) χιτζϊσθι, 
..... άδίκΐύς rtifavtiafa, 
. ... . Sir fir' ί-ΙπΙζ xaftjijd’ 

τοΐς λέγει και οί ναΰται μένουν τότε έπστατικοί, άπαν 
τώντε; έν χορωδίφ·

Νά, τά Τί(ιά fi&c πΛάχωσατ, ή μπύ(Λ δυχα/ιόη 
Τό πλοΐον /ιας γονάτισε, δεν ίχο^ε τιμόνι, 

καί τά τοιαΰτα, ίτινα θά συγκινήσωσι πολύ τούς Ακροατάς.
Άλλά, μετά τοΰτο, δτε Ανέρχεται έπί τοΰ καταστρώ

ματος μία έπιβάτις, μήτηρ, ήτις ζητεί τδ παιδί της άπό 
τήν άρπάσαν αύτό θάλασσαν, είναι σπαραξικάρδιον ? 
Είτα άκολουθοΰν, διάφοροι τρομεραί σκηναί καί ή κατα
στροφή τοΰ πλοίου, δτε γονατίζουσι πάντες καί λέγουσι τήν 
προθανάσιμον προσευχήν των, πρδ τοΰ τάφου των. Είναι 
έκτάκτως έξαίσιον τό θέαμα καί πολύ πρωτοφανές.

■ Έν καιρφ θ’ άναγγείλωμεν τήν ήμέραν τής παραστά- 
σεως τοΰ έργου τούτου.

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΜΗΤΗΣ

Νέος τις κομήτης μετά ταχείας πορείας άνεκαλύφθη 
έσχάτως έν τφ άστεροσκοπείφ τοΰ Liek, έν Mont Hamil
ton, τής Καλλιφορνίας, ύπό τοΰ φυσιοδίφου κ. ΡθΐΠΟΩΘ, 
δστις πρό χολλοΰ μεγάλως έκπλήττει τόν κόσμον διά τήν 
Ανακάλυψιν τοιούτων Αστέρων.

Τήν 19 Μαρτίου εί; τάς 2 ώρας καί 47' λ. τής πρωίας 
έν τφ Αστεροσκοπείφ του άνεκάλυψε τό ούράνιον τοΰτο φαι- 
νόμενον είς κατευθείαν ύψος 21 ώρ. 18 λ.καί 73.17 Απόστα- 
σιν πρός τόν Βόρειον ΓΙόλόν. Ύπελόγισε δέ τήν πορείαν 

αύτοΰ, ώς έγγιστα έν’.ς βαθμοΰ πρός νότον ώς καί πρό; 
άνατολάς

Ό αύτδς κομήτης έγένετο όρατός τήν έπομένην, ήτοι, 
τήν 21 Μαρτίου-εί; τάς 2 ώρ. 57' π. μ. έν Άμβούργφ έν 
θέσει 21 ώρ. 24 λ και 71, 39 Γνωρίζωμεν δέ, οτι παρε- 
ττ,ρήθη έν Παρισιού και έν Toulouse, δέν έχομεν όμως λε
πτομέρειας έτέρας σχετικά;.

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟΓ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

*0 διευθυντής τοΰ έν Βασιγκτώνι γραφείου τών διπλω
μάτων εύρεσιτεχνίας, ύπέβαλεν είς τό Κόγκρέσσον τήν έτη- 
σίαν αύτοΰ εκθεσιν διά τό έτος 1897.

Έκ τής έκθέσεω; ταύτης έξάγεται, δτι κατά τό παρελ
θόν έτος τό έν λόγφ γραφεΐον έξέδωκε 23,729 διπλώματα 
εύρεσιτεχνίας· πιττοποιΐται^δέ δι’ αύτής ή τεραστία Ανά- 
πτυξις, ήν έλαβον Από τοΰ 1880 αί νέαι βιομηχανία;, αί 
δημιουργηθεΐσαι διά διαφόρων έφαρμογών τοΰ ήλεκτρισμοΰ.

Ούτως έν έτει 1880 ύπήρχον έν ταΐς ‘Ηνωμένα;; Ιίολι- 
τείας μόνον 76 έργοστάσια πρός κατασκευήν ήλεκτρικών ερ
γαλείων, άπασχολοΰντα 1281 έργάτας, ένώ μετά δέκα 
έτη ήσαν 189 έργοστάσια, μετά 9,485 έργατών.

Έπίσης τώ 1880 ύπήρχον τρία μόνον ήλεκτρικά έργο- 
στάσια, πρός παραγωγήν φωτός καί κινητήριου δυνάμεως, 
ένφ τώ 1894 τά έργοστάσια ταΰτα άνήλθον είς 2,599. 
Τδ τηλέφωνον ώς μέσον έμπορικής Αντάποκρίσεως, τώ 1880 
εύρίσκετο έτι είς νηπιώδη κατάστασιν, ένξ> κατά τά τέλη 
τοΰ 1895 ύπήρχον έν ταΐ; Ήνωμέναις Πολιτείαι; 967 

■ κεντρικά τηλεφωνικά γραφεία ’καί 832 βοηθητικά μέ 14, 
125 ύπαλλήλους καί γραμμάς μήκους 536,485 μιλλίων.

Ή δέ βιομηχανία τών ποδηλάτων,χρονολογουμένη μόλις 
χπό τοΰ 1890. παρέχει ούχ ήττον άξιοσημείωτον παρά
δειγμα άναπτύξεως.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ύπήρχον 27 έργοστάσια πο
δηλάτων, έν<^ τφ 1895 άνήλθον εί; 200, κατασκέυάσαντα 
800 χιλιάδας ποδηλάτων. Πέρυσι δέ τά κατασκευασθέντα 
ποδήλατα ύπερέβησαν τό έν εκατομμύριου, είς μόνην δέ τήν 
Αγγλίαν άπεστάλησαν ποδήλατα και έξαοτήματα αύτών 
Αξία; έπτά εκατομμυρίων δολλαρίων.

ΑΙΑΗΟΗ TON ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΙΑ TOT ΗΑΕΚΤ ΡΙϊΜΟΓ
Έν τή ’Ελβετία; ένθα αί φυσικαί κινητήριοι δυνάμει; 

είσί τοσοΰτον σημαντικαί, βλέπει τι; ούχί μετ’έκπληξεως 
Αναπτυσσόμενα; οσημέραι νέας έφαρμογά; ήλεκτρισμοΰ. θ’ 
άναφέρωμεν δέ ήδη ώδε μίαν τοιαύτην, έγκατεστημίνην 
έν Tivt οίκί<>: καί δι’ ής αί έπιστολαί διανέμονται άνά τά 
διάφορα διαμερίσματα αύτής. Τό δέ σύστημα τοΰτο φαί
νεται συντελεστικώτατον καί πολύ ωφέλιμον εΐς τα; μεγα- 
λουπόλεις Ιδίως, ένθα συνειθίζονται μεγάλαι και ύψηλαί 
οίκοδομαί καί οπού ή όκνηρία καί Αμέλεια ένίων θυρωρών 
καί υπηρετών έξικνεΐτα; είς τόν Ανοικονόμητον τής βραδύ- 
ΐητος βαθμόν.

Ή περιγραφή τοΰ νέου τούτου συστήματος έχει ώς εξής :
Είς τό είσόγαιον μέρος τή; οικίας εύρίσκεται έγκατεστη- 

μένον κιβώτιον, περιεχον τόσα διαμερίσματα, οσας όροφά; 
πρόκειται νά έξυπηρετήση.

Τοποθετοΰντες έπιστολήν έν τινι τοιούτφ διαμερίσματι 
Αποκαθίσταται έπαφή, προκαλοΰσα τήν ένέργεικν κώ
δωνος,εύρισκομένου έν τφ Ανταποκρινομένφ διαμερίσματι καί 
λειτουργοΰντο; μέχρι τή; Απελάσεω; τής έπιστολής έκ τοΰ 
κιβωτίου· ταύτοχρόνως δέ τό ρεΰμα Ανοίγει στρόφιγγα δδα- 
δατο;, τετοποθετημένου εί; τό Ανώτατον μέρος τής οικίας, 
και οπερ πληροί δι’αύτοΰ κύλινδρον, χρησιμεύοντα ώς Αντί- 
σταθμον τοΰ κιβωτίου,τοΰ δεχομένου τάς έπιστολάς/Οτε δέ

i
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το άντίσταθμον είναι επαρκές, ινα μετασύρτ) τό κιβώτιου, ί 
ροή τού ρευστοΟ παύει. Τότε δέ τό κιβώτιον ύψοΟται καί 
άμα φθάση εί; ύροφήν τινα, τδ άνταποκρινόμενον δικμέρι- 

' σμα ίκκενοϊ άφ’ εαυτού · τήν άλληλογραφίαν ?ν τινι κιβω- 
τίφ, προσηρμοσμένω έν τ$ οροφή ταύτγ). Όπόιαν β κύλιν
δρο; είναι κενύ;,τό κιβωτών έπανέρχεται εί; τήν θεσιν του 
διά τοΰ ίδιου αύτοΟ βάρου;.

Εί; τό βάθος δέ τοΟ κιβωτίου ευρίσκεται επαφή τις, 
ήστινο; τό άνταγωνιστικαν έλατήριον υποχωρεί εί; τό έλα- 
χιστον βάρος.

\
ΦΥΣΙΚΟΝ ΑΝΑΒΡΓΤΗΡΙΟΝ Η ΑΝΑΠΗΔΗΤΙΚΗ ΟΒΓΗ
Συνήθως οί άναόρυτικαί ανιαι πηγα'ι, έν ’Ισλανδία 

ιδίως συναντώμεναι, ύπδ τό όνομα Geysers είσί πολ
λάκις πηγαΐ άπλούσταται, ήσυχόταται καί Αμέρωτα- 
ται, ούδεν τό ίδιάζον καί περίεργον ένέχουσαι. Έν 
τούτοις δμως, είς περιστάσεις τινάς, δλως άκατανοή

τους καί περιέργους, έτι αίφνηδίως ακούονται βρυγμοί 
καί βόμβοι τρομακτικοί καί δμοιοι πρός έκρυγνηρέ 
νας τηΑεβολοσεοιχίας,έκεΐθεν έκπεμπόμενοι,ένω ται’/το- 
χρόνως τό έδαφος σείεται καί τό ύδωρ μεθ’ όρμής έκ- 
πέμπετ ι. Βαθμηδόν δμως ό θόρυβος ε’τα καταπαύει 
καί Α αφορμή όλων τούτων, ή εκρηξις τού τέως πε- 
Φυλακισμένου ύδατες έφησυχάζει, έκχυνομένου έξω
θεν τοϋ έδάφονς καί άνωθεν αύτοΰ, χλιαρό 7 μάλλον 
Α ψυχρού, άνερχομένου είς νφος'30 μέτρων καί ένίοτε 
πλέον, άποτελοϋντος άμα ώραΐα κα’ι συμμετρικά αράγ
ματα ασταχύων, υδατίνους άναπεπταμένους,άνοιγομέ 
νους καί κλεισμένους στεφάνους, περικαλλείς δακτυ
λίους καί τά τοιαύτα.

Τό φυσικόν τούτο φαινόμενον αποτελεί τότε πραγ- 
ματικώς ώραιον καί περίεργον φυσικόν θέαμα, Πλήν 
άλλ’ δμως καί τοΓτο ειτα χάνεται από τους Οφθαλμούς 
καί έναπομένει μικρόν νέφος λευκού ύδατμοΰ,δπερ καί 
αύτό μετ’ όλίγον έξαφανίζεται έκ τοϋ ούρανίου θόλου, 
πρός μεγίστην έκπληξιν τού περιέργου θεατού, δστις 
έν πανιί -φνσικω φαινομέρω άπαντά τήν χειρα τού 
θαυμάσιου αύτοΰ καί άδήλου δημιουργού.

Φύάις

Λνάεις τών έν τφ ύη* άριθ. 31 φυλλω 
Αινιγμάτων.

59. Φήμ.η=φ—μ.
"Ελυσαν αυτό ή δεσποινίς Ελπινίκη Νάνου έκ Σμύρνης, δ κ. 

Δημ. Πονηρόπουλος έξ Αθηνών, ή κυρία Διονύσιός Κατσουροπού- 
λου έκ Πατριών, δ κ. Π. Βατής έκ Σύρου, δ κ. Νικόλ. Μανταφού- 
νης έκ Πειραιώς καί δ κ. Φ. Γουσιάδης έκ Κάιρου.

60. ΤΗνα—ήττα.
"Ελυσαν αΰτδ ή δεσποινίς Έλπιονίκη Νάνου έκ Σμύρνης, δ κ. 

Π. Φαντύπουλος έκ Χαλκίδος, δ χ. Δ. Πονηρόπουλος έξ ’Αθηνών, 
ή κυρία Διονύσιός Κατσουροπουλου έκ Πατρών, δ κ. Περικλής Νι
κολάου έξ Άβηνών καί δ κ. Νικολ. Μανταφούνης έκ Πειραιώς.

61. ΈρώτηΟις.
Το Δέλτα τού Νείλον·

Έλυσαν αΰτδ δ κ. Δ. Πονηρόπουλος έξ 'Αθηνών, δ κ. Μιχ. 
Καραμιχαλόπουλος έκ Πατρών, δ κ. Δημ. Φαρσής έκ Βόλου, δ χ. 
Σπυρ. Μακρής έκ Κωνσταντινουπόλεως, ή κυρία Μαρία Σαλιβέρου 
ίξ ’Αθηνών, δ κ. Ν. Μανταφούνης έκ Πειραιώς χαί δ κ. Σπ Μά- 
νεσης έξ Άλεξανδρείας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΖ “ΦΥΧΕΛΖ,.

Κ. Γ. Ρ. Λιυχωσίατ. Έπιστολαί χαί γραμμάτια'έλήφθησαν. Τα- 
χυδρομικώς γράφομεν.—Ν. Δ. A. Λιμ. Βαθίος Σάμου. Επιστολή 
έλήφθη. Έλυπήθημεν. Γράφομεν. — Δ. X. ΦιΛιππούπο-Ιιτ. Δελ- 
τάριον έλήφθη, άλλά προγενεστέρως οάς έγράψαμεν χαί αναμένο
με* έμβασμά σας. —Σ. Τ. Στενήμαχο»·. ’Επιστολή μετά ποίημα· 
τίου έλήφθη. "Εχει καλώς. Άπηντήσαμεν. — Σ. Κ. Κ. Καγιαδζίκ. 
Δελτάριο* έλήφθη. Διεύθυνσιν ήλλάξαμεν. Γράφομεν. — 2. Γ. Το- 
ίόΛσχ. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε*. Άπόδειξις στέλλε- 
ται ταχυδρομιχώς. — Μ. Κ. Πρέβοζαυ. 'Επιστολή σας έλήφθη. 
Παρακαλοΰμεν φροντίσατε τήν ταχεΐαν έκκαθάρισιν καί αποστολήν, 
ώς γράφετε.—Γ. Μ. ίω>·]πο4ιν. “Εχει καλώς, θά σάς άπαντήσω- 
μεν σχετικώς. ΕΰχαριστοΟμεν. — Γ. Τ. Στετήμσχον. Λυπούμεθα 
διά γραφόμενά σας. Άμα ελθωμε*, έξηγούμεθα προσωπικώς. — Δ. 
Κ. Σμόρκητ. Δύο συνδρομαί σας έλήφθησαν. Ευχαριστούμε*. ’Α
πόδειξή στέλλεται ταχυδρομιχώς.—Α. καί Β. άατρώπ. Υπόλοιπον 
συνδρομής έλήφθη. Άπόδειξις έστάλή -ταχυδρομιχώς. — Ά. Μ. 
Tpaae(o$rta. ’Επιστολήν καί χρήματα έλάβομεν. Εΰχαριστοϋμεν. 
Ταχυδρομιχώς σας γράφομεν χαί σχετικώς. — Μ. Ν. Βουχονρίσυιου. 
Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Χρυσόδετους τόμους προγενε
στέρων έτών δυνάμεθα σά; παραχωρήσωμεν πρδς 14 φρ. έλευθέρους 
ταχ. τελών. — Τ. Σ. ΆΛοξάυδριιατ. Συνδρομητής ένεγράφη. Ά- 
πόδειξις έστάλη. — A. Κ. TfinoAir. Συνδρομήταί νέαι Ναυπλίου 
καί Τριπόλεως ένεγράφησαν. Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
’Οδός Βηλαρά άριθ. 9.

Παρά δικκεκριμμένου μουσικοδιδάσκαλου, παραδίδονται 
δε* ολω; νέα; μεθόδου, κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, μαν- 
δολίνον, κιθάρα, θεωρία μουσική; (composition) κτλ. Τιμαί 
λίαν συμφέρουσαι.

Ή «Ιστορία τοΰ Έλληνο - τουρκικού πολέμου» μετά 
προεισαγωγή; περί τή; Κρητικής Εκστρατείας (2 Φε
βρουάριου—14 Μνίου 1897) συγγρχφεΐσα ύπό Τρ. Εύαγ- 
γελίδου· συγκείμενη δέ εκ 1000'σελίδων περίπου εί; τό
μον; δύο καί μετά 40 λιθογραφημένων εικόνων, τιμώται 
διά τό έζωτερικόν φρ. χρ. ο, τών ταχυδρομικών τελών 
έλευθέρων. Πάτα αίτησι; δέον νά άπευθύνηται τφ έκδοτή κ. 
Άναστασίω Δ. Φέξη, Αθήνα;.

'Εν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Παραεκεγα Λβονη


