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7<> ίμπίριην, ή βιομη· 
χιηία, οί τίχιοι καί ή 
κοινωνία 'οήμνρον ΐηΟιι- 
ααν ιΐς ιόνάιιϊπαιον ίοως 
βαθμόν τής ιιλιιότηιος. 
Ποία διαγόρα μκτοίΐ· ‘τών 
πρώτων τιων ιοί- noil 
ιιομιιΡ καί ιίμ ΐνιοτώοης 
ίποχής !

'Εάν ή £wi; /<α; <Ζι< 
»>'χηρ<οΐΓί toe ιο όγιίλι- 
ιοι ώς ini τό πλβϊαταν 
lit ιός μιγάλος Ιη βυρτ- 
αιις. Ποιας Λί οποί δ ιιί 
τηιος Jxai χρι,οιμότητι ς 
rhe al ποίνιιληΟιϊς roC 
‘J/«e<xixof· "Εδιοον i 
γινριοει; δλοι γνωρίζο
μαι. Πώς λοιπόν νά μή 
ίλανμάζωμιν ιόν Λοιμο
ί mv δ ημιονηγόν ιών ιό- 
οων Οαι-μαοίων ιργων, 
δίαν μάλιαια οκιφί/ώμιν 
οιι ιΐς δλας ιός οκΐη-ιις

II ΦΥΣΙΣ

— «Θωμά, αιωνίως θά μείνης γουρούνι». 
Είπεν αύστηρώς δ διδάσκαλός του μίαν ημέραν.

Κα'ι ύ μικρός Έδισον ύπό τό βάρος τής 
σκληρός αύτής προφητείας, έζάρωσε τό μέτω- 
πόν του καί έκλαιε. 'Όταν δέ μετά τό σχολεΐον 
έπέστρεψεν εϊς τήν οικίαν του—άκόμη έτρεχον 
άπό τούς οφθαλμούς του δάκρυα— διηγηθη 
εϊς τήν μητέρα του τό συμβάν. Φυσικά ή μη
τρική άλαζωνεία έπληγώθη. Καί ή κυρία ’Έ
δισον άναλαβοΰσα δλο τό βάρος τής προσ
βολής έσπευσε πρός τόν διδάσκαλον καί ανέ
κραξε :

— Κύριε, τό παιδί μου είνε πολύ μικρό
τερο γουρούνι άπό τοΰ λόγου σου ! Άπό 
τώρα δέν θά έ'χη ανάγκην τών μαθημάτων 
σου. Έγώ θά φροντίζω».

Ή σκηνή αύτη έγένετο έν έτει 1855 είς 
τήν πολίχνην ΓΙόρ Χούρων τής πολιτείας Μί- 
χιγκαν, οπού ό Θωμάς Άλβα ’Εδισον— γεν
νηθείς τό 1847 έν τώ χωρίω τοΰ Οχιω Μι- 
λάνφ— εΐχεν έγκατασταθή προ τίνος μετά 
τής οικογένειας του.

Εϊς τό Πόρ Χούρων οί γέροντες ένθυμοΰν- 
ται άκόμη καί σήμερον τήν οικογένειαν ταύ
την. 'Ο πατήρ, ολίγον άκουόμενος διά τάς ε
πιχειρήσεις του, ήτο όμως δνομαστός διά τήν 

τ<υ ναί ιος Ο·ιιμοη.'α; 
ίπιχηγήοης μόνον ή ίιι- 
φνιος Ιφηρηικύιης »«.ν 
τό,· ώΰηαι ; [lairnion') 
μιαν δι ανιόν όπήρξι 
μία γωι ία οιδηρι-δρόμον 
ιΐιδάοκαλος ή πυι><· ρας 
βιοπάλη.

Καίτοι Λί οί-χί πρό 
πολλοΰ ίγράιΐ'ΐιμβν Ιν ιή 
«Φόαη» ό'ίγα περί ιυΰ 
"Εδισον, ποραίΙίσαιιις 
κι ιήν ιίκόνα κ V μι
σώ ιής οίκογιιΐίας ιον, 
fv τούτοις και πάλιν δη- 
μοοιιϋομεν πιριίργυυς καϊ 
ώροίας neoi αύτοΰ /Ικό- 
νας καί τοα ίπΐισΐδια 
τής ζωής ιον, ίοχάιως 
δημοοιιιΌίνια τι· «ι-ρω. 
παϊκιμ περιοδικά).

εύφυΐαν του. 'Η μήτηρ καταγομένη ώς καί δ 
σύζυγός της έκ τοΰ Καναδά ήτο άλλοτε παιδα
γωγός. Τέλος δ Θωμάς, παράδοξον χαμίνιον, 
άπερίσκεπτον καί άκατανόητον, δπερ κατά 
μητέρα του, έδίψα διά μάθησιν, πρό πάντων 
έπιοτημονικών πραγμάτων, κατά τόν άλλον 
δμως κόσμον ήτο ζώον !

Άκαταπαύστως γυρίζων είς τά ναυπηγεία 
καί τά έργοστάσια άπέτεινε μυρίας ερωτήσεις 
εϊς τούς έργάτας.

— Τί είνε τοΰτο ;
— Τί κάνει αύτό ;

Εϊνε βλάκας, έλεγον καί αμαθής». Κανείς 
δμως δέν έσκέπτετο πόσον πνεΰμα άναλητικόν 
καί παρατηρητικόν έπρόδιδεν ή παιδική αύτη 
περιέργεια.

Ένωρίτατα—διότι εύρισκόμεθα εϊςτήν’Λμε- 
ρικήν—ύ μικρός Θωμάς έκέρδισε χρήματα.Ήτο 
μόλις ένδεκα έτών καί ήμίσεως, δτε έπώλει 
έφημερίδας έντός τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ 
ΙΙόρ-Χούρων καί Ντετρουά. Άναλόγως έκέρ- 
διζεν άρκετά, διότι δ πόλεμος τοΰ 1860 έπέ- 
φερε δίψαν [ειδήσεων καί επομένως εφημερί
δων. Τόσον, ιοστε έντός έτους δ Θωμάς προ- 

/•.7; τήν γωνίαν ενός βαγωνίον σνντάασβι καί τνπώνιι ιήν 
ίγημιρίδα του.

σλαβών καί τέσσαρας 
ακόμη βοηθούς, έφε- 
ρεν είς τούς γονείς του 
2000 δολλάρια !

— « Αύτό ήτο ή πρώ
τη μεγάλη έπιτυχία τής 
ζωής μου» συχνάκις 
λέγει.

Καί τά πράγματα 
αλλάζουν. Έπί ένός 
. υκλοφοροΰντος τραί
νου ό νεαρός πωλητής 
εφημερίδων έγκαθιστά 
μικρόν χειροκίνητον 
ιιεστήριον, εϊς στενήν 
τινα γωνίαν τοΰ βαγο
νιού τών εμπόρευμά 
των καί έκεΐ συντάσ
σει, συνθέτει καί έκτυ- 
πώνει (εϊς 500 άντί- 
τυπα !) μίαν έφημερί- 
δα, μεγάλην ώς κοινόν 
ρινόμακτρον — τήν 
Weekly Herald — 
ήν καί πωλεϊ άντί τρι
ών οβολών εις τούς 
έπιβάτας, μανθάνοντας 
ουτω έν[ταξειδίω δλας 
τάς ειδήσεις τάς έκ τών 
σταθμών συλλεγομέ- 
νας : Γεννήσεις, γά 
μους, θανάτους καί 
διάφορα άλλα... χωρίς 
νά ύπολογίσωμεν καί 
τά ορθογραφικά λάθη. "Εν μόνον φύλλον υ
πάρχει ύπό ημερομηνίαν τής 3 Φεβρουάριου 
1862, τό δποΐον ή κ. Έδισον φυλάσσει έπι- 
μελώς.

Παρά τό πιεστήριόν του δ Έδισον έγκα- 
τέστησε καί τινα ηλεκτρικήν στήλην,άλλ’έκ τής 
διηνεκούς κινήσεως τοΰ τραίνου καί τής άτα- 
ξι’ας σύρματα καί οξέα συγχέονται καί τέλος 
ημέραν τινα τό κινητόν έργαστήριον τοΰ. μι
κρού Θωμά καίεται.

Φυσικά δ έπιθεωρητή; οργίζεται, άρπάζει 
τόν πρόωρον ηλεκτρολόγον άπό τοΰ αύχένος 
παί τόν ρίπτει έξι», έπί τοΰ λιθοστρώτου ένός 
σταθμού μετά τών λειψάνων τοΰ πιεστηρίου 
του, τής στήλης καί ... τών ονείρων του.

Ένφ δέ ιό τραΐνον έφευγε καί ό αποδιο
πομπαίος Θωμάς έσκέπτετο περίλυπος τήν α
στάθειαν τής τύχη;, αίφνης τό σύριγμα άλλου 
καταφθανοντος τραίνου τόν περισπά καί εγεί
ρει τήν κεφαλήν του. Άπωτέρω καί πρό αύ
τοΰ, άμέριμνον πρό τοΰ έπερχομένου κινδύνου 
επαιζεν έπί τών γραμμών μικρόν παιδίον.

Μ’ έν πήδημα δ άγαθός Θωμάς' δρμά καί 

τό σώζει άπό βέβαιον 
θάνατον ... Καί δ:αν 
δ πατήρ του—οστις 
ήτο τηλεγραη ητής ιού 
σταθμού — ήρώτυσε 
πώς ήδύνατο ν’ από
δειξη τήν ευγνωμοσύ
νην του είς τόν θαρ- 
ραλαΐον σωτήρα τοΰ 
τέκνου του :

—Άπλούστατα, ά
πήντησεν δ ' Εδισον. 
Άφοΰ ξέρετε τήν τη
λεγραφίαν. νά μοΰ 
διόσητε μερικά μαθή
ματα.

Είς δύο μήνας ό 
"Εδισον έγνώριζε τό
σα, δσα καί ό διδά
σκαλός του. Καί οΰιω 
πρωίαν τι>α εισέρχεται 
εϊς έν τηλεγραφικόν 
γραφεϊον έν λΐέμφιδι, 
διά νά έπ.τύχΐ) μίαν 
θέσιν.Έπί τή θέμ τοΰ 
προστύχου αύτοΰ νεα
νίσκου τό προσωπικόν 
δέν έδειξε καμμίαν 
εύγένειαν, καθότι α
πούσιαζε καί ό διευ
θυντής. Έπειδή δέ δ 
Θωμάς έτέμενε, τοΰ 
έδειξαν γελώντες μίαν 
τράπεζαν, έφ* ής έκει- 

το ή μηχανή τής γραμμής Άγ. Λουδοβίκου, 
ήτις έθεωρεΐτο ώς ή μάλλον δυσκολωτέρα καί 
κοπιωδέστερα. Μόλις δ ’Έδισον είχε καθή- 
σει, έζητήθη ή γραμμή.

Ό νέΰλης άπήντησεν εϊς τήν πρόσκλησιν 
καί ήρξατο συνεννόησις έντελεσιάιη. 'Όλοι οί 
υπάλληλοι είχον άφήσει τάς θέσεις των καί 
συνεσωρεύθησαν πρό τοΰ άρχαρίου, περίερ
γοι νά ϊδουν τί θά έ'καμνε πρό τοΰ ηλεκτρι
κού αύτοΰ κυκλώνος.

'Η συσκευή έβόμβει ώς ραπτομηχανή. Καί 
όμως δ περίεργος ουτος μείραξ άπαθής έξετέ- 
λει τήν αλληλογραφίαν έπί λέξει, έγραφε καί 
μάλιστα καλλιγραφικώς τά τηλεγραφήματα, μέ 
τάς λέξεις καί τά γράμματα πλήρη, μ ή παρα- 
λείπων ούδεμίαν στίξιν. Καί μόλις ύ πομπός 
τοΰ 'Αγ. Λουδοβίκου κουρασθείς ήρχισε νά 
βραδύνΐ), δ "Εδισον εϊρωνικώς τοΰ έξαπέ- 
στειλε τήν εξής φράσιν : - 'Εμπρός λοιπόν,
κουνηθήτε όλίγον, δέν εϊμεθα παιδαρέλια !»

Άλλ < δέν αργεί ν’ άναηανή παρά τφ Έ-
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δισον ή δαιμόνια έφευρετικότης του. Εύρί- 
σκετο έν Βοστώνη ώς νυκτερινός υπάλληλος 
τηλεγραφείου. Έπειδή δμως άντί άναπαύσεως 
τήν ήμέραν έπεδίδετο είς μελετάς, τήν νύκ.ια 
έκ τοΰ κόπου λάθρα κατελαμβάνετο ύπό τοϋ 
ύπνου.

Τοΰτο όμως αντιληφθείς ό διευθυντής τοΰ 
γραφείου, τόν διέταξε τοΰ λοιπού νά τηλε- 
γραφή άνά πάσαν ήμίσειαν ώραν τό γράμμα Α.

— Πολύ καλά άπεκρίθη ό ένοχος.
Καΐ τήν έπομένην πράγματι τό μηχάνημα 

τούΈδισον—και όχι αυτός—έξαπέστελε τό Λ, 
χάρις εις τήν συναρμολόγησιν τής τηλεγραφι
κής συσκευής του καΐ ένός μηχανισμού ωρολο
γίου. Ουτω έξησφάλισε τήν γαλήνην καΐ τήν 
Ατιμωρησίαν του.

Έκ Βοστώνης έρχεται είς τήν Ν. Ύόρκην. 
Ήτο τό έτος 1870 ’Ελαφρότατος τά θηλά- 
κια άλλά πλούσιος, είς όνειρα καΐ ιδέας διείρ- 
χετο μίαν ημέραν τήν Willl-Stect. τήν οδόν 
τών χρηματιστών. Πρό τών γραφείων ένός 
πρακτορείου έχοντας τό μονοπώλιον τών 
«tickers»—μηχανημάτων γραφόντων αυτομά
τως έπί τών ταινιών τάς διατιμήσεις τοΰ χρη
ματιστηρίου—πλήθος κόσμου μέ αγωνίαν συ- 
νωθεϊτο. Τά αtickers» είχον παντού σταμα
τήσει, χωρίς νά δύναται ή διεύθυνσις νά εύρη 
τό αίτιον τοΰ δυστυχήματος... Τότε ό Έδι 
σον εισέρχεται είς τό πρακτορεϊον καί προσφέ- 
ρεται νά επανόρθωση τήν βλάβην. Δέχονται, 
καί μετ’ ολίγα δευτερόλεπτα τά μηχανήματα 
έπαναρχίζουν τήν έργασίαν των.

— Σάς προσλαμβάνω μέ 15θ0 φράγκα μη- 
νιαίως, τού λέγει ύ διευθυντής ενθουσιασμένος.

Πράγματι εγκαθίσταται είς τήν νέαν θέσιν 
του, τώ παρέχονται όλα τά εργαλεία καΐ άλικα 
άτινα έζήιει καί μετά τινα χρόνον, παρουσία 
ζει είς τούς προϊσταμένους του έν u ticker»» 
θαυμασίας τελειότητας.

— ΓΙόσα ζητείτε νά μάς πωλήσετε τήν 
έφεύρεσιν σας, τόν έρωτά ό διευθυντής.

Ό ‘Έδισον έμελλε νά ζητήση 25,000 
φρ», άλλά διστάζει φοβούμενος, δτε προλαμ 
βάνων ό διευθυντής εξακολουθεί :

— Λοιπόν είσθε ευχαριστημένος μέ 200,000 
φράγκων ;

Ένώ δέ ό Έδισον κατάπληκτος ήνοιγε 
τό στόμα του, ό προϊστάμενός του έκλαβών 
τοΰτο ώς διαμαρτυρίαν :

— Φεΰ ! Λέγει απογοητευμένος, δέν δυνά
μεθα νά ευρωμεν περισσότερα. *

Καί τότε ήγεμονικώς ό έφευρέτης συγκατε- 
τέθη είς τήν πώλησιν.

ΊΙτο 23 έτών. ΊΙ έποχή τών μεγάλων του 
εφευρέσεων αρχίζει, ή δόξα τού μειδιά.

είς τήν εύνουν τύχην του, περισσότερα δμως 
είς τήν επίμονον έργασίαν του.

Καΐ όντως ή έργατικότης του είνε παροι- 
μιώδης. Γνωστόν είνε τό έπεισύδιον τοΰ πρώ
του γάμου του, δτε έλησμόνησε τήν ώραν τής 
τελέσεως τοΰ μυστηρίου δι’ έν πείραμά του.

Καΐ καθ’ δλην τήν ζωήν του έδωκε δείγ
ματα ένεργητικότητος άσυνήθους, θυσιάζων 
καΐ τάς Απαραιτήτους ι’όρας τών αναπαύσεων, 
πολύ πέραν τοΰ μεσονυκτίου,είς τήν λύσιν ένός 
προβλήματος.

— «Διά νά κατορθώσητε τόν σκοπόν σας 
μή ρίπτετε τά βλέμματά σας έπί τοΰ ωρολο
γίου !» λέγει συχνάκις.

Καΐ έν τώ εδρυτάτω έργαστηρίω του έν Ό- 
ράγη (Νέα Ίερσέϋ) υπάρχει μικρά στρατιωτική 
κλίνη, όπου ό ένδοξος φυσικός—δστις κοιμά
ται πολύ ολίγον καΐ άδιάφορον ποΰ καΐ πότε 
—Αναπαύεται συχνάκις τά έξημερώματα, μετά 
κοπιώδειςάναζητήσεις καθ’ δλην τήν νύκτα.

Εϊνε θαύμα τό έργαστήριον αυτό τής Ό- 
(,άγγης μέ τούς πέντε γιγαντωθείς ορόφους 
του καί έν μέσοι βασιλικού κήπου. Όποία δια
φορά μεταξύ τούτου καΐ τής πρώτης έν τώ σι - 
δηροδρομικώ βαγονίω γωνίας του, δπου είχεν 
ό δνειροπόλος νεανίσκος έγκαθιδρύσει τήν 
πρώτην ηλεκτρικήν συσκευήν του !

Λϊθουσαι πλήρεις μηχανημάτων και εργα
λείων. Ιδιαίτερα τμήματα τής φυσικής, τής 
φωτογραφίας, τής ραδιοενεργείας. Βιβλιοθήκη 
0’2,000 τόμων ! Μουσεϊον χημείας ένθα δέν 
λείπει ούτε, έν μέταλλον, έν μεταλλοειδές, ή έν 
έκ τών γνωστών οργανικών σωμάτων. Καϊ 
παρ’ δλμ ται’τα ολόκληρον έπιτελείον σοφών, 
μαθηματικών, σχεδιαστών, ηλεκτρολόγων, μη
χανικών κτλ. Τοιούτος εινε ο κύκλος τών ερ
γασιών τοΰ σοφού Αμερικανού ... Διά τόν 
έαυιόν του ό "Εδισον άρκ.είται μόνον εις έν 
μικρόν καΐ μέτρων γραφεϊον ένθα εύρίσκον- 
ιαι δύο μόλις κακότεχνοι έδραι, μια τράπεζα 
καί ... φιάλαι.

"Ας είσέλθωμεν είς τό γλίοχρον αυτό δωμά
τιον.'Ο μέγας έφευρέτης,άπερροφημένοςώς συ
νήθως, δέν θά στρέψη τήν κεφαλήν του,δέν θά 
άντιληη θή τής παρουσίαν σας.’Αν δμως εύρί
σκεται έν Αναπαύσει, τότε θά σπεύση πρός τόν 
ξένον του μέ τό ύφος χαρίέν καΐ τήν χεΐρα τε- 
ταμένην. Καΐ θ’ άναγνωρίσητε τήν βαρεΐαν 
αύτήν κεφαλήν μέ τήν δυσπειθή κόμην, ήτις 
ήδη έλευκάνθη καΐ τήν άτριχον μορφήν του έν 
ή ίδίφ διακρίνονται τό ευρύ μέτωπόν, οί έκτά- 
σπινθηροσβόλοι οφθαλμοί του καΐ τό ολίγον 
σκωππκ.όν στόμα του.

ώρχίζει ή συνδιάλεξις. Τά βλέμματα τοΰ 
Έδισσον άκ.ολουθοΰσι τάς κινήσεις τών χει- 
λέων σας,διότι ό έφευρέτης είνε προσβεβλημέ
νος ολίγον υπό βαρυκοείας, ένεκα τοΰ όποίουΕίνε αληθές ότι ό ’Έδισον ώφείλει πολλά
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καΐ υψώνει τήν χεΐρα του καί διά τής παλά
μης του τείνων τό αριστερόν ώτίον, προπα- 
θεΐ νά συλλάβη τάς λέξεις σας. Ώς πρός τό 
άλλο ούς, εϊνε παντελώς άχρηστον, δι’ οπερ 
καί ή δεξιά χειρ του αιωνίως κρέμαται είς τό 
θυλάκιόν του. ΊΙ φωνή του είνε γλυκεία, εύ
ληπτος καΐ πολύ εϊρων, άλλ’ άνευ όπισθοβου- 
λίας, καθότι ύ έργάτης ούτος τής επιστήμης 
είνε έντελώς άκακυς, πάντοτε εύχαρις, ουδέποτε 
νευρικός, είς εξαίρετος «προϊστάμενος® ύφ’ ό
λων λατρευόμενος, οίκείως αποτεινόμενος είς 
ιούς βοηθούς του, χαριεντιζόμενος καΐ μετά 
τοΰ εσχάτου τών εργατών του.

Τέλος προσέχετε είς τήν ενδυμασίαν του.
ΊΙ βλοΰζα ένός βοηθού φαρμακείου, δλως 

κηλιδωμένη καΐ κεκαυμένη ύπό τών οξέων 
γελοίως περιβάλλει τόν Αφελή έφενρέτην, κλεί
εται δέ είς τόν λαιμόν διά λαιμοδέτου πλα- 
τέως καί αμφιβόλου λευκότητας

Τί θέλετε ; Τό ένδνεσθαι πάντοτε ύπήρξεν 
ή τελευταία σκέψης ιού σοφού μας. Ιίολλάκΐ- 
είς δεξιώσεις έξελήφθη ώς παρείσακτυς. Έπεν 
δύτην ποτέ δέν φέρει.

Είς τήν πολυάσχολοι· τοΰ σοφού τούτου ϋ- 
παρξιν μία καλή νηρηΐς σκορπίζει πολλήν χα
ράν καΐ θέτει τάξιν παντού. Μίαν ήμέραν ό 
Έδισον έξέδραμε μετά τής οικογένειας Μίλ- 
λερ έπί τοΰ όρους Βάσιγκτων. Εκεί τοΰ έδει
ξαν μίαν εφημερίδα «Μέση» τών νεφών»» έκδι- 
δομένην, ώς καΐ ό τίτλος λέγει. 'Ο διευθυν
τής ζητεί έπί τή ευκαιρία ταύτη όλίγας λέ
ξεις άπό τόν επιφανή έπισκέπτην διά τό 
ηί'λλον του καΐ οντος έγραψε : ΊΙ ωραιό
τερα κόρη τοΰ "Οχιό είνε ή δεσποινίς Νίνα 
Μϊλλερ !» Καΐ ιδού πώς μετά τόν πρώτον 
γάμον του μεθ’ άτλής τίνος έργάαδος, ή- 
τις τώ Αφιήκεν ενα υίόν, δεύτερος σύνδεσμο; 
τόν ήνωσε μετά τής κόρης τοϋ εφευρέτου Μίλ- 
λερ, γυναικός μεγίστης νοημοσύνης, χαριτω
μένη: καί πολύ μετριόφρωνος,ήτις γνωρίζει νά 
ένδιαφέρεται όιά τάς έργασίας τοΰ συζύγου 
της καΐ νά τοΰ προσφέρη έν ι’όρι.ι τών Ανα
παύσεων τήν τέρψιν καΐ τήν γαλήνην έν τή 
οικογένεια του.

ΊΙ άλήθεια είνε, ότι ή κυρία ’Εδισον έ: 
χρειάσθη μεγίστην επιμονήν διά νά καταστήση 
κανονικωτέραν τήν ζωήν τοΰ συζύγου της καί 
ιΐσψαλεστέραν τήν υγείαν του. "Αν δέ άκόμη 
ουχνάζη είς τήν στρατιωτικήν του κλίνην καί 
πολλάκις τό μεσημβρινόν γεύμα τόν επισκέ
πτεται είς το έργαστήριόν του—ύλίγος άρτος 
ΐχθεΐς καί τυρός, διότι ό Έδισσον πειράζεται 
ευκόλως έκ γαστραλγιών,—τούλάχιστον δμως 
διασχίζει καθ’έκάστην 40· · μέτρα διά μέσου τοΰ 
κήπου του, άτινα χωρίζουν τήν κομψοτάτην 
έπαυλίν του άπό τήν επιστημονικήν εστίαν.
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Έκεϊ δέ εις τήν πολυτελή κατοικίαν του, 

πλήρη έργων τέχνης, ό "Εδισον ευκόλως με- 
ταμορφοΰται είς άγαθόν άγρονόμον καΐ πα
τέρα έξαίρετον. Μεθ’ όπόσης χαράς έπανευρί- 
σκει τάς θωπείας τών τριών τέκνων του. Τής 
Μαδελένας, μεγάλης καί ωραίας 2Οετοΰς κό
ρης, τοΰ Καρόλου, επιμελούς σπουδαστοΰ, 
όνειρευομένου πρό πάντων τήν θάλασσαν καί 
τοΰ μικρού Θεοδώρου, δστις φ αίνεται έκλη- 
ρονόμησε παρά τοΰ πατρός του τό έξερευνη- 
τικόν, εφευρετικόν και βιομηχανικόν πνεΰμα.

ΙΙδη είνε ανάγκη ν' άναμνησθώμεν τών 
θαυμασίων άνακαλύψεών του ;

Ό Γκράχαν Βήλ, πραγματοποιήσας μίαν 
Ιδέαν,προηγουμένως ριφθείσαν ύπό τίνος Γιίλ- 
λυυ καί ένός Γερμανού, εύρε τήν αρχήν τοΰ 
τηλεφιόνου. Άλλ’ή συσκευή ήτο λίαν Ατελής.

Ποτέ δέν ήκούσθη χειρότερος θόρυβος άπό 
τήν βομβώσατ αύτήν παλαιάν μηχανήν» δπως 
έλεγεν αύτός ούτος ό ’Έδισον.

Διαλύει λοιπόν ό έφευρέτης, κατά τό σύ
στημά του, μίαν τοιαύτην μηχανήν. . . Τοϋ 
επέρχεται ή ιδέα νά τήν συνδυάση μετά τού 
«μικροφώνου μόλις τότε εύρεθέντος ύπό τοΰ 
Hiiehcs, καΐ πρό πάντων νά πρόσθεση καί 
πηνίον τι έπαγωγής, δΓ ού οί τηλεφωνούμενοι 
ήχοι, καθαρώτατα έγίνοντο δεκτοί. Ό τρι
πλούς ούτος συνδυασμός άπετέλεσε τύ έν χρή- 
σει ήδ») τηλέφ ονον, δπερ ουτω μόνον έγένετο 
εύχρηστον καΐ τόσον ωφέλιμον. Πρό τής τε- 
λείοποιήσεως ταύτης τοΰ 'Έδισον, ό Μπήλ 
πλοσέφερεν είς ένα φ ίλον του μέρισμα κέρδους 
έν τή Επιχειρήσει του 500 φρ. καί ό φίλος 
ήο εϊτο. Δεκαπέντε βραδύτερου έτη τό αύτό 
μέρισμα ύπερέβαινε τά 7 εκατομμύρια.

Ό 'Έδισον ιδία κατορθώνει νά εύρίσκη 
εκείνο τό όποιον λείπει άπό μίαν έφεύρεσιν, 
γενυμένήν παρ’ άλλον, καΐ νά τήν καθιστά τε
λείαν, εύχρηστον καί νά έκατονταπλασιάζη τήν 
αξίαν της.

«Είς τά 1878, διηγείτο, έπήγα είς τήν Φι
λαδέλφειαν νά έπισκεφθώ τόν καθηγητήν Μπάρ- 
κερ. δσιΐς μοί έδειξε λύχνον ηλεκτρικόν μέ τό- 
ξον, τόν πρώτον, δν είδα. Εΰκολον ήτο νά 
έννοήση τις πώς έπρεπε νά μεταρρυθμισθή ή 
λυχνία. Τό φώς της ήτο πολύ ζωηρόν καί 
μέγα. Έκεϊνο ποΰ έχρειαζόμεθα ήσαν μικραΐ 
μεμονωμένοι λυχνίαι. καί γενική διανομή τού 
ηλεκτρικού φωτός έν ταΐς οίκίαις, - δπως έγί- 
νετο μέ τό φωταέριον».

Τοΰτο φυσικά ήτο εύκολον...διά τόν Έ
δισσον. ’Λνεΰρε λοιπόν τήν λεπτήν έξ άνθρσ- 
κος ΐνα, κατάλληλον διά νάνθέξη είς τό η
λεκτρικόν ρεύμα, έν τώ κενή». Μετά τρίμηνον 
δέ εργασίαν καί διανυκτερεύσεις, ή διά πυρα- 
κτώσεως λυχία είχεν εύρεθή (1880).
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Έν τούτοις <5 Έδισον εϊς τινας εφευρέ
σεις δεν άπέδωκε μόνον την τελειοποίησιν, 
άλλα και αυτήν την αρχήν των. Επίσης καί- 
τοι κυρίως επιδίδεται εις τάς επωφελείς καί 
επικερδείς εφευρέσεις, έν τούτοις έψερεν εις 
φώς τον φωνογράφον, περί οΰ ιδού πώς έξε- 
φράσθη. «Εΐνε ωραίου, άλλα δεν φέρει κέρ
δη»! Και όμως δ φωνογράφος καί ο κινηματο
γράφος είνε αΐ περιεργότεραι καί αί μάλλον 
διαδοθεϊσαι. εφευρέσεις τοΰ ’Έδισον.

"Αλλη περίεργος επίσης έφεύρεσις του εΐνε 
ή «οικία δύο ήμερων». ’Εντός πελωρίων τύ
πων, ών έκαστος στοιχίζει 125,000 φρ. χύ
νουν άμι θ; ονία| α στιγμιαίος στερεοποιού
μενου. Μέ 8 δέ ή in τεμάχια τοιαΰτα, συγ 
κολλούμενα καί συναρμολογούμενα εγείρεται 
ολόκληρος οικία εντός δύο μόλις ημερών,στοι- 
ζουσα 2,500 χιλιάδας φράγκων.

'II ζωή τοΰ μεγάλου ’Αμερικανού εφευρέ
του εΐνε παράδειγμα τοΰ τι κατορθώνει ή ά- 
κλόνητος θέλησις βοηθουμέυη καί υπό εργα
σίας πεισματώδους. "Οσον ιϊφορα τό έργου 
του, εΐνε καταφανές ότι υπηρετεί τό εύ ζήυ ό
λων, διανοίγει νέους δρόμους προς όφελος τής 
εργασίας καί τής τέρψεως. Έγένετο ούτω ω
φέλιμος εϊς πάντας. Αυτό δέ ήτο τό αντικεί
μενου τώυ βλέψεων τοΰ μεγάλου αυτού άνδρός. 
Δεν ομοιάζει μέ τους συνήθεις σοφούς μας. 
Μακράν τοΰ νά εΐνε ιδανιστής,φέρει την σφρα
γίδα τοΰ έξαιρέτου θετικού χαρακτήρας.

Χνλλέκτης*

—------λ--;·®*.--------------------------

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ο Π Τ I Κ A. I ΑΠΑΤΑΣ

ΙΙολλ.ά, ποικίλα καί ωραία εΐνε τά οπτικά 
παίγηα,ών τιναεις προηγούμενα τεύχη περιε- 
γράψαμεν.

Ήδη of άναχνώσται ημών 9ά πλουτίσωσι 
την συλλογήν των δι’ ενός περιέργου ποι
μνίου. ’Άν ζωγραφίσετε Επί λευκού φύλλου 
χάρτου ένα κλωβόν μέ την Ούραν ανοικτήν, 
έίς άπόστασιν δέ έτος εκατοστόμετρου από 
ναύτης ζωγραφίσετε καί έν πτηνον μέ το ράμ
φος βλέπον πρός την Ούραν τού κλωβού, πώς 
εΐτα θά δυνηθήτε τά ίδήτε τό πτηνον νά περι- 
πατήση καί είσέλθη εντός του κλωβού;

’Αδύνατου εΐνε νά μαντεύσετε τήν λύσιν τού 
μυστηρίου τούτον.

Τινές θά ζητήσουν ν’αποκόφουντό πτηνον 
ιδιαιτέρως. Άλλοι τόν κλωβόν κ.τ.λ.

Τίποτε άπό αυτά. Πρόκειται περί δφΟαλ- 
ηαπάτης. Αηλαδή δια Γα Ησέλθη τό πτηνον 

εις τόν κλωβόν πρέπει νά μας γελάσσουν οι 
οφθαλμοί μας καί ιδού πώς.

Θά λάβητε μίαν λευκήν κάρταν καί θά τήν 
θέσετε καθέτως επί τοΰ λευκού φύλλου, Ακρι
βά ς εις τό μέσον τής άποοτάσεως, ήτις χω
ρίζει τόν κλωβόν από τό πτηνόν. "Επειτα θά 
κύψετε την κεφαλήν σας καί θά στηρίξετε την 
ρϊια επί τής κοπής τής κάρτας, Οντως ώστε 
σ μέν εις οφθαλμός νά βλέπη μόνον τό πτη
νόν. 'Ο δέ έτερος μόνον τόν κλωβόν. Θά μεί
νετε εις αυτήν θέσιν επ’ ύλίγον, μέ τους ο
φθαλμούς προσηλωμένους επί των δύο αυτών 
Αντικειμένων, έως οτου ίδήτε οτι τό πτηιό" 
περιπατεϊ καί εισέρχεται εις τόν κλωβόν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
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Κάμνετε εις τήν μύτην τάς ίδιας περιποιή
σεις, τάς όποιας καί εις τό λοιπόν πρόσωπο»·. 
Μην κάμνετε ^είς αυτήν παρά!, πολύ δυνατός 
Ειτριβάς, διότι κινδυνεύετε νά καταστήσετε 
τήν επιδερμίδα της στιλπνήν, ή καί νά τής 
προκαλέσετε Ερεθισμόν. ’Εξαλείφετε τά μαύρα 
στίγματα από τους πόρους τής ίπιδερμίδος 
πιέζουσαι αυτά Ελαφρώς διά των δακτύλων. 
Καυτηριάζετε κατόπιν τήν επιδερμίδα μέ ιε
ρόν περιέχον οινόπνευμα, νερόν βορικοϋχον ή 
άπλούστερσν ακόμη μέ αιθέρα. Μήν Αλείφετε 
τήν μύτην μέ βαζελίνην κατά τήν νύκτα διότι 
γρήγορα θά αποκτήσετε στιλπνήν μύτην, υπερ
βολικά ευαίσθητου, δυναμένην νά κοκκινίζη 
καί νά βγάζη Εξανθήματα εις τό παραμικρόν 
ψύχος ή εις τά πρώτα ήλιοκαύματα. "Οσω διά 
τήν βλένναν ή όποια Επικαλύπτει τό Εσωτερι
κόν τής μύτης, μή ζητείτε νά τής άφαιρέσετε 
τό Ελαφρόν χνούδι, τό όποιον φύεται εκεί σχε
δόν πάντοτε κατά τό μάλλον καί ήττον αφθο- 
νρν καί τοΰ όποιου ό προορισμός δεν είνε μά
ταιος, αφού προφυλάττει τήν εξωτερικήν οπήν 
άπο τό νά εισέρχεται σκόνη καί ξένα σώματα.

Μή χώνετε''ποτέ τό δάκτυλόν σας, έστω καί 
τυλιγμένον μέ τύ μανδύλι μέσα είς τούς ρώ· 
θωνας. Κάθε πρωί’ καί βράδυ εισπνέετε θερ
μόν νερόν βορικοϋχον ή άπεστειρωμένον. Διά 
ιά διατηρήτε τήν εσωτερικήν δροσερότητα καί 
τήν τακτικήν λειτουργίαν τής μύτης εισάγετε 
εις αυτήν κάθε βράδυ πριν κοιμηθήτε όλίγην 
βαζελίνην.

|ΊΙ καταπλήξαόα τόν κόσμον όλον κατα
στροφή τής ωραίας ’Ιταλικής πόλεως, Λ έν 
μια μόνμ Λμέρα έξαλείψασα έκ τής γης 
200,000 ήυχών, θά μείνμ είς τήν μνήμην των 
ανθρώπων ώς Λ τρομεροτέρα σκηνή τής Ιστο
ρίας. Ίνα περισσότερον γίνμ άντιληπτή είς 
τούς άναγνώότας μας Λ συμφορά, παραθέτο- 
μεν τήν άνάμνηΟιν τής Μεσσήνης, τής γε- 
λωέσσης ταύτης σικελικής άκτήε, οϊαν ή 
τέχνη και οί ποιηταί έξύμνησαν. Ή άναπό- 
ληόις τοΰ προσφάτως θαλερού παρελθόντος 
της, είς όλους θά έμπνεύσχι τόν θερμόν πό
θον ν’ άναγεννηθή ή χαρίεσσα πόλις, νά έπα- 
νανθΛΰμ Λ μαρανθεϊσα ώραιότης αύτής].

Σπανίως πόλις ωραία ηΰνοήθη τόσον υπό 
τής φύσεως, (ίσον ή Μεσσήνη, ή θάλλονσα— 
Άλλοτε φεΰ !—Εν θαυμασίω Αληθώς πανορά- 
ματι. ‘Υπό τόν ελαφρόν ζέφυρον καί τό ξαν
θόν Εκείνο φώς, τό ευνοούν τήν ’Ιταλίαν καί 
έτι πλέον τήν ‘Ελλάδα, ή Μεσσήνη από δια- 
κοσίων καί πλέον Ετών ί'ζη ευτυχής, παρά τάς 
άκτάς τον στενού, έ.ζη ημέρας χρυσας καί 
κυανας νύκτας. «II ParadisSO !κ Ελεγονοί 
Σικελοί, τόν δείκτην τείνοντες προς τόν θελ
κτικόν δρόμον, τόν εξαπλούμενον από βορρά 
προς τό άκρωτήριον Φάρο, χανόμενον και 
άναφαινόμενον μέσον τών κυανών κυμάτων 
καί τών ποικιλοχρόων κήπων, μεθυζόμενον 
Εν τοΐς άρώ/ιασι τής θαλάσσης καί τώυ άν- 
ίλέων.

’Αληθώς· ή χώρα αΰτη εΐνε παραδείσιος, 
γοητευτική, Έδέμ μεθυσμένη εκ τών κιτρεών 
και στεφομένη υπό δαφνών, ίίπου τά γαρύ- 
φαλα καί τά γεράνια άναρριχώνται εις τά 
νεαρά δενδρύλια, ίίπου αί κάκιαι καί αί άλόαι 
άφθοιοΰσι, χαρίεσσαι δέ χρυσαλίδες καί τε- 
τιγες μεγάλοι ΐπτανται, ενώ πέραν τοΰ πορ
θμού τά Άρη τής Καλαβρίας εξαπλοΰνται εις 
ίοχρόους γραμμάς, ό δέ ήλιος δύων στέλλει 
το τελευταΐον φώς του, πορτοκάλόχρουν. Καί 
τότε μόνον, προ τού τοιούτου θεάματος αι
σθάνεται τις τήν έννοιαν τοΰ λαϊκού Άσματος, 
τό όποιον συχνά Άδουσιν εις τήν Σικελικήν 
διάλεκτον, συνοίείφ τών κυμβάλων, αί τρυ- 
γήτριαι, μέ τό κάνιστρον επί κεφαλής, κατερ- 

χόμεναι τήν εσπέραν τούς ίλικοειδεις παραλια
κούς δρόμους :

• Ευλογημένος ϋπου έκαμε τ<·ν κόσμον, τόν 
στρογγυλό ουρανό μας, τ’ αστέρια, τή θά
λασσα καί τά κύματα, τής βάρκες που τήν αύ- 
λακώνουν καί τ’ Άσπρα περιστέρια ποΰ τρέ
χουν ’μπρος στά καράβια!»

πϋ-
Ή Επιθυμητή αΰτη χώρα από πολλούς 

λαούς Εποτφθαλ.μιατο. Καί ή Μεσήνη υπήρξε 
κατά σειράν νορμανδική, Ισπανική, αραβική. 
Αί βαρβαρι.καί γαλέραι καί ό ιδιόρρυθμος 
τουρκικός στόλος ετάραξαν ποτέ τήν ώραίαν 
γαλήνην της. Αιμήν βλέπων προς τήν ποιη
τικήν Ανατολήν ΕπΟτίσθη από τήν μυστηριοίδη 
αυτής πυίησιν.

’Αλλά διά νά εισδύσω/ιεν είς τόν παλαιόν 
χαρακτήρα της πρέπει νά ίδωμεν τήν Μεσσή
νην έορτάζουσαν. "Οχι τήν χαρίεσσαν Μεσ
σήνην, ήτις χορεύει τήν ταραντέλλαν μέ κρό
ταλα καί τέφια, άλλα τήν Μεσσήνην τών 
μεγάλων Εκκλησιαστικα)ν τελετών, αϊτινες Εξε- 
λ.ίσσοτται είς τούς γραφικούς δρόμους της, 
παράδοξοι, έκτακτοι, μοναδικοί, άναπολ.οϋσαι 
τάς παλαιός μυστικός πομπός.

Καί αί τελεταί ανται εΐνε πολλοί, καθιε- 
ριυθεϊσαι κατόπιν σημαντικού τίνος γεγονότος. 
Ούτω ή Ετήσια εορτή τοΰ σίτου αναπολεί ?ν 
θαύμα. Εϊς τινα πανήγυριν οί Σικελοί καί οί 
Καλαβρώ συιήλθον πολυάριθμοι έ>· Μεσσήνη, 
ελλειι/ας δέ σίτου επελθοΰσα είς πολλήν στε
νοχώριαν τούς ’νέβαλλε. Παρακλήσεις τότε 
δημόσιοι εγένυντο, ίίτε τρία μυστηριώδη πλτώα 
είσελθόντα είς τήν πόλιν άπεβίβασαν άφθο
νους τροφός καί τά ιστία άναπετάσσαντα εξη- 
φανίσθησαν.

Τήν 15 Αυγούστου γίνεται Άλλη θαυμασία 
τελετή ή Β ά ρ α, άφιερωμέ-τη είς τήν Παρ
θένον. "Ολη ή Σικελία συσσωρεύεται Εν τή 
Μεσσήνη. Τό Άρμα τής Παναγίας εΐνε πελιό- 
ριον, φέρον 500 έως 6( 0 πρόσωπα επί τών 
τεσσάρων οροφών του. Είς τήν άνωτέραν παι- 
δία Ενδεδυμένα λευκά κάθηνται παριστιοντα
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άφήκε τi,v εϊδαίμονα καί γαλιπΛοαν.'(/ ί,7.Γ·,- ό/ο«; τ;;>’ 2Sl)V .Ιεκι μβρίον

Τή>· ιι ’;■/,·>· cfiirr ιϊ/ν Μεαοι'/νη>’

'll ir .l.’rcc/ji; ’λζ.ΐιρ·ι«ζ( ' 1:'κκ/.ηα!α ',-Γ/ιο; ΧικύΛαυς κατνστρα'/έϊοα :κ τής καια- 
.-rTiictto; ςιαρακειμέτης οϊκϊας.

ιειοβεβλημέτ-ην εϊς τεκεοΐίίοΛίι·.

ll/.aiciu Μιρρυκόλεως Μεασήιης, έε· μ καί ϊ, καΐαοτρα'/εΐοα Μηιυι'π<·/.ις.

'ί’ωτνγραηα'«< /.ηγΙΙεϊοαι ϊ·κό τν<· ΚνΟηγητον το<· 'kih·. Ιΐανε- 
πιοτημίου κ. <.·). —κοέφον, μεταβύντος ϊκεΐοε μετά τής Έλλην. 
ά.τοατο/.ής.
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αγγέλους καί αστέρας. Έτι τής διαμέσου // 
παριστώσα τήν Παναγίαν ΐσταται μέσο) τών 
δώδεκα ’ Ατοστόλων Έν τώ μέσφ μεταξύ 
χοροΰ Αρχαγγέλων έν σύστημα τροχών διά μη
χανισμών στρεφόμενοι·, είκονίζει τόν ήλιοι·, 
την σελήνην κα! τά άστρα.

Καίτοι δέ τδ ονειρον τώνΜεσσηνίων έξεπλη- 
ρώϋη κα! ή «McSSine la Noble» έγένετο πόλις 
πλούσια και Ισχυρά, ό τρίτος Ιταλικός λιμήν 
μετά τήν Γένουαν και τήν Νεάτολιν, έν τού- 
τοις δέν έλησμόνησαν τά χαριτωμένα έθιμα, 
ζήλοι όπως φυλάσσοντες τάς σκηνάς τον πα
ρελθόντος.

ΊΙ ώραία Αλλως τε αέ·τή χοίρο, παρ' (ίλην 
τήν νεωτεριστικήν έπανάστασιν, γενικήν ήδη 
έν ‘Ιταλία, δέν έδέχθη ιά '/ ιλοξενήση τά βρω
μερά έργοστάσια μέ τάς ύψηλάς καπνοδόχους, 
αίτινες ΙΓ άσχήμιζον τδν μαγευτικόν της ορί
ζοντα. ΊΙ Μεσσήνη άσυλου έδωκε μόνον εις 
τά μεταξουργεία, ώς διά νά κόμη έξαίρεσιν 
εις τήν βιομηχανίαν αύτήν τοϋ ωραίου. Ιιά τά 
λοιπά έμερίμνησεν ή φύσις. Τδ στενόν μέ τά 
κοράλια καί τούς θύνους, ή Έτνα καί τύ Μι- 
λάτζο μέ τά κρασιά των, ό ωραίος λιμήν ιιέ 
τήν μεγίστη)· κίνησιν—4500 πλοία έξένισε τύ 
παρελθόν έτος.—Άλλά πρδ παντός ή Μεσ
σήνη μέ τους καρπούς της, τους χρυσωμένους, 
ούς ό Θεώκριτος ψάλλει εις τάβονκαλικά του.

ΊΙ δπερηφανευομένη Ισπανία δέν δύναται 
νά συναγωνισθή είς τά περίφημα πορτοκα- 
λοειδή τής Μεσσήνης. ΊΙ Αμερική πληριόνει 
πολύ Ακριβά τήν προτίμησίν της προς τά Μεσ· 
σηνιακά. Πλούτος δλόκληρος υπό τους χου- 
σοειδείς φλοιούς τών εσπεριδοειδών.

·*·
Καί ιδού ότι τόσα θαυμάσια πράγματα έξη- 

φανίσθησαν εντός δευτερολέπτων ολίγων. Καί 
ή κατάπληξις υπήρξε μεγαλειτέρα έκ τής εξα- 
φνικότητος τής καταστροφής. 'Οποία συμ
φορά είς τά σκότη τής νυκτός ! "Ολα έν γα
λήνη άνεπαύοντο—άνθρωποι καί πράγματα— 
είς τήν κοιμωμένην Μεσσήνην. Όλίγας ακόμη 
ώρας καί δ ήλιος θά έφώτιζε τό μεγαλοπρε
πές πανόραμα. Αίφνης τρομερός βόμβος, υπο
χθόνιος μυκηθμός διασείει τά σπλάγχνα τής 
γής.ΊΙ γή τρέμει, ύψοΰται και έκ νέου χαμη
λώνει, διά ι·ά έπανυιρωθή καί έκ νέου κατα
πέση. Αί οικοδομά! κλονίζονται έπ'ι τών θε
μελίων των. κλίνουν καί κυλ.ίονται -χαμαί. Χι
λιάδες χιλιάδων τά θύματα. 'Ο ύπνος τά 
έβαυκάλισε καί ό τρόμος τά κατακρεουργεί. 
Φωναί, αόγγησις, βόμβας Ατελεύτητος. Και 
παρ’ ολα ταΰτα κΰμα πελώριον, αφάνταστου 
ύψοΰται, όρος ύδάτινον πίπτει έπί τής πύ- 
λεως, κατακρημνίζει τά όρθια λείψανα καί πα
ρασύρει τά πάντα, νεκρούς, πληγωμένους καί 
ζώντας.

Καί όταν ό ήλιος διά τών σκοτεινών νεφών 
έρριψε τδ φως του έκεϊ, εΐδεν—ώ φρίκη !— 
γυμνός χεΐρας ύψουμένας εις τδν ουρανόν, γυ
μνούς ανθρώπους μέ μαλλιά άγρια, στυγνός 
όψεις μέ οφθαλμούς στίλβοντας έκ πυρετού. 
Καΐ ήδη τό τρίτον στοιχεϊον επέρχεται. Ό 
σεισμός ήρχισε τήν καταστροφήν, τδ ΰδωρ τήν 
επαυξάνει καί τό πΰρ έρχεται νά τήν συμπλή
ρωσή τελείως.

·*■
Σήμερον οϊ ταξειδεύοντες έκεϊ μέ θλι

βερόν βλέμμα τά έρείπια άτενίζουσιν. 'Η με
γαλοπρεπής γραμμή τιον μεγάρων τής παρα
λίας κεΐται άμορφος σωρός. Ι'.υρεϊα θάλασσα 
λίθων, δοκών καί άμμον, ώς πένθιμου σάβα
νου καλύπτουν χιλιάδας πτωμάτων. Έάν εισ- 
δύση τις εντός τής πόλεως θά ϊδη τοίχους υ
ψηλούς, μαύρους ώς φαιταστικούς σκελετούς 
ορθού μένους. Έδώ ή Ανέπαφος πρόσοψις οι
κίας κρύπτει έσωθεν Αληθές κοιμητήριο)’. 
Έκεΐ {'ψηλά είς ει καρφί ον κυματίζει έν έν
δυμα. .·1ί μεγάλοι λίθινοι πλάκες τών πεζο
δρομίων έξεγώσθησαν. Νομίζει τις άτι δαί
μονες τάς ώθησαν κάτωθι. Οϊ φανοί τής 
πόλεως έκυψαν πρός τήν γήν. Καί τά τόσα 
μνημεία, καύχημα τής πόλεως, έξηφανίσθη- 
σαν. Άνεζητήθη ή θαυμασία μητρόπολις, ή 
τοσάκις υπό τών κατακλυσμών καταστραφεϊσα 
ά'.λά δέν είιρέθη. Τδ μέγαρον τών ταχυδρο
μείων Αντιπροσωπεύεται υπό κυκεώνος περι
πεπλεγμένων συρμάτων. 'Ο ευνοούμενος πε
ρίπατος τών Μεσσηνίιυν, ή Παλιτζάτα, ή κα- 
τασκευααθεϊσα μετά τούς τρομερούς σεισμούς 
τοΰ 1783, ιίνεστράφη έκ θεμελίων, καίτοι εί
χαν ληφθή σπουδαία—ώς ένύμιζον—αντισει
σμικά μέτρα.

Καί έπί όλων αυτών τώ»· ερειπίων σιγή 
θανάτου.

Τό Ρήγιον δέν υπάρχει πλέον. 'Ο βράχος 
τής Σκύλλης, ήν ή ‘Οδύσσεια έδόξασε, Αιτω
λία Οη.

Έν τούτοις ή νεκρά πόλις θά άναγεννηθή. 
«Πρέπει ή Μεσσήνη ν’ άναστηθή» έβόησαν 
έν τή Ιταλική Βουλή.

Κι! ή ζωή δειλά ήρχισε νά περιπατή έπί 
τής νεκρουπόλεως. Τήν νύκτα πυρά! άνά- 
πτονται. Οϊ έπιζώντες ώς οι πρωτογενείς 
άνθρωποι διαβιοΰσιν. ‘Ήδη ή πρόχειρος δη- 
μαρχία ήνοιξε βιβλίον τών γεννήσεων. Ή λει
τουργία τών κυβερνητικό»· ύπηρεσιιδν ήρχισε. 
Πρόκειται ν' άνοιχθώσι δύο σχολεία καί τέ
λος ήρχισε κα! ίι........δημοσιογραφία. Δύο στρα-
τιώται, τυπογράφοι τό έπάγγελμα, έκδίδουν 
τάς «Ε ί δ ή σ ε ι ς«.

Θά άνοικοδομηθή ή πόλις έπ'ι σχεδίων επι
στημονικά»·. Πρό παντός αί οικοδομά! θά γί- 
νωνται χαμη/.αί, διότι παρετηρήθη έν καιρφ 

μεγάλων σεισμό»· ότι αί υψηλά! οικίαι κατα- 
κρημνιζόμεναι, πολλά θύματα οτέ/.λ.ουν εις 
τόν άδην.

ΊΙ Μεσσήνη λοιπόν ίκ τρ!του'Λθ'[Λναοτηθή, 
όπως μετά τήν καταστροφήν τοΰ 1783. · Ιέν 
άπέθανε, παρ’ όλας τάς συμφοράς.^Τδ /ιέλλον 
όμως είνε άγνωστον.

ΑΝ—ΠΡΙΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΛΥΠΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗ:

(“Ανθρωπον ιόν όποιον εΰϊαιε νά εΐσέλθη εϊ; τινα 
οΙκίαν καί ό όποιος Λεν εξήλθεν οΰιε άπό τήν θύραν, 
οΰιε άπό ιά παράθυρα, οντε άπό τάς καπνοδόχους γί
νεται άφαιτος ; Ίί άπέγινεν ; Εϊνε not! δυνατόν νά χαθη 
άνθρωπος χωρίς ν' άφίομ οηιιεΐα ; Αϋιό εϊνε ιά θτμα 
της αγωνιώδους ταύτης ίσιορία; ιη; ίποία; ή παράξενος 
λνοις είνε ολως άπροσδύκητος].

·«■-*-
Όνομιίζομιιι Κάρολος Πλέδελ. καί έ ταγγέ- 

λ.ομιι τόν μεσίτην. ΊΙ πελατία μι»· η’ύξησεν 
άπό τίνος σημαντικά καί δικαίως δύναμαι νά 
θεωρήσω τήί· θέσιν μου Αξιόλογου.

Πρωίαν τινά, περί τά τέλη τοϋ Σεπτεμβρίου 
1837 έλαβον τήν Ακόλουθοι· επιστολήν :

Κύριε,
»’Λποτείνομαι εΐς σάς, έκ μέρους ένός γνω

στού φίλ,ου, τοΰ στρατηγού κ. Κορνουάλη. 
Τόν έγνώρισα ιιέ τήν προγονήν μου είς τό άι- 
μόπλοιτ»· «’ίίσπεΰ» ότε διευθυνύ/ιεθα είς τήν 
‘Αγγλίαν. .Ιαμβάνουσα τό θάρρος ο>ς έκ τής 
γνωριμίας ταύτης,σκέπ τομαί νά σας έπισκεφθιο 
ή στεί/.ω άλλον τινά έκ μέρους μου, σήμερον 
τήν ένδεκάτην. 'Ο στρατηγός μοϋ ειτει·, ότι 
δύνασθε νά μί συμβουλεύσετε είς μίαν υπο- 
θέσιν ή όποια μέ ένδιαρ'έρει.

Κατάγομαι έξ Ισπανίας κα' κατοικώ σχε
δόν πάντοτε εις τήν Βραζιλίαν, δέν γνατρίζω 
την ‘Αγγλίαν καθόις καί τά έθιμά της. Μ’ όλα 
ταΰτα, έπιθυμώ νά εΰριυ οικίαν πλησίον τοΰ 
.ΙονόίΐΌΐι. Ζηττο τοιαύτην περιβιιλλομένην δι' 
Αρκετής έκτάσεως γής, μέ’μεγάλα υπόγεια

Η ΧΑΡΙ ΤΗΣ
"Ήθελα Γοαα νά σοΡ n<StHaaii.iaoa μον,

τής άμαθ)ίαις'μον*οτά οωθικά ποΒ νοιώθω, 
ιά^οοΕ ανοίξω,^Παρθίια, τήν καρδιά μον,

ιά διάβαζις ιόν κάθε μυστικό μον πόθο.

“Ήθελα ολαςνά οιιι πω οιή προσευχή μου 
μάνα χλυκειά, ιοϋ πόνου γιάτριααα μεγάλη, 

μονάχα Σί· θά'.ουγχωροΤοε; ιήν ψυχή μον, 
ιήν πρώτη μον χαρά θά μοΰθινες καί πάλι-

7υΓ· *<5ΰ/4θυ7καρύ<Γ·χ>ώθτρα. ανγχώοεοι ζιμώ. 
dh' εχω δυναμι νά αοΰ ζ-χιολογήοοι 

ιό κοΐμά μον, διοτάζο), φοβε/ΐ-not ya αο£· ηώ 
και εμηρός οον έρχομαι fi-n (ίός νά γοναιΐοω.

11 λυπημένη οϊμι σου με συμπονάει 
σκορπά ουράνια λάμηι ή θτία σου μορφή 

ή χάρι οου οιά στήθη μου άντανακλάει 
καί χύνει στή ψυχή μου παρηγοριά; τροφή.

ΜΙΛΤΟΝ ΒΙΤΑΛΗΣ

διόιι έχω σκο ιόν νά έγκαταστήσω έργαστήριον 
χημείας διά τάς έπιστημ·» ι κάς μου έργασίας.

Θά πληριίιοω τήν πρέπουσα)· τιμήν. Επι
μένω μόνον είς έν τό όττιΐον μοι εΐνέ Αναγ
καίο)·· ή οικία νά ιιιε όσο το δον ιι ον πλησίον 
τοΰ Αο> δίνου, έχουσα πανθ' όσασά, γράφω.

Μσθ' ύηολήφτως 
«ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΛΙΦ.

ΊΙ επιστολή ήιο γραμμένη έκ τοΰ ξενοδο
χείου Κάρλιον. Κατά σύ/ιπτανσιν δέ εΐς πελά
της μου μέ παρεκ.άλεσε πρό τιιων μηνών νά 
προσπαθήσω νά τοΰ ενοικιάσω τήν οικίαν του, 
κειμένην δλίγον έξωθεν τοϋ ςίοιδίνου, καΐ 
οποία δέν έζηιε'το ευκόλως διότι ήτο πα
λαιό καί έρθαρμένη. 'Π περίστασις ήτο έξαι- 
σία καί ή οικία καταληλοτάτη διά τό πρόσωπον 
τό οποίον μοί έγραψε τήν έπιστολήν.

Ένφ έσκεττόμην ταΰτα είς τώι· γραμμα
τέων μου μοΰ παρουσιάζει έπισκεπτήριον μέ 
τό όνομα «Μις Μιριέ). Σκαίφ». Διέταξα νά 
εισέλθη κα! μετ’ ολίγον μία εύστροφος Άγγλίς 
μέ πολυτελεστάτ ην κόμην έν-εφανίσθη είς τό 
δωμάτιον.

— * Ερχομαι έκ μέρους τής κ. Σκαίφ. 
Είναι ολίγον κουρασμένη καί μέ έστειλε)· εις 
τήν θέσιν της. Έλάβατε μίαν έπιστολήν τής 
μητρυας μου, νομίζω, κύριε ;

— Βεβαίως ! Καθήσατε παρακαλώ δε
σποινίς.



281 Η ΦΥΣΙΣ II ΦΥΣΙΣ 285

Έκάθησε. Την παρετήρησα προσεκτικώς· 
ήτο νέα και ώραία· ή άγαθότης ζωγραφουμένη 
ίπί τοΰ προσώπου της προσέθετε πολλήν χά
ρο·, καίτοι δέ έφαίνετο ότι ήτο στενοχωρη
μένη, το χαμογελάν της ήτο γλυκύτατοι·.

— Ή μητρυά σας, λέγω, ίπιθυμεΐ οικίαν 
μέ άπαραιτήτους τούς ορούς.

— Μάλιστα, κύριε, όρους τούς όποιους 
Απαιτεί... Ήθελε νά ίγκατασταθή τού/άχι- 
στον εντός οκτώ ήμερών. Νομίζετε οτι είναι, 
εύκολου ;

— ’’Ισως. Ι'ιωρ:ζω ολίγον εξοίθεν τοΰ .1σι·- 
δίνου μίαν κατοικίαν, δνοιιαζο/ιένητ Ροζεραί, 
ή ό.τι ία νομίζω σάς ε'ιναι κατάλληλος.

Κ'Λ ίδοίσα/ιεν συι-έντευξιν έκεΐ περί τήν
τρίτη ν

Τήν 
ι/ύραν 
■™!1· 
ρους καί οξείς οφθαλμούς κατήλθε. ΤΙ'ρ'.τή- 
ρησα άμέσως, on ή νεαρά κόρη δέν τήν ουι·-

μ. ."·
ώρισ/ιε'νην ώραν εΰρισκόμην είς την 
τής Ροζεμιϊ. Μία άμαξα εΐχεν ήδΐ) 
Μόλις εηθασα υψηλή κυρία μέμιύ-

όδι υ·.
— Είσθε ό κ. Πλέδελ; είπεν ωραιότατα 

Αγγλιστί.
— Μάλιστα, κνρία.
— Είδατε τήν προγονήν μου τήν πρωίαν. 

ΊΙ Μιριέλ μοΰ είπεν οτι ή οικία αυτή είναι 
κατάλληλος. Θέλετε νά τήν ίπισκεφθώμεν ;

"ΙΙνοιξα τήν ϋύραν καί εΰρέθημεν είς εύ- 
ρείαν δίοδον. Ή Ροζεραί ακατοίκητος πρό 
τινων μηνών, εΐχεν ΰψιν έγκαταλελειμένην, 
ήτις διέθετε. κακώς τούς επισκέπτης.

ΊΙ ίσ.τανίς, μόλον τοΰτο, έφαίνετο κατευχιι 
ρισιημέι ι;. Έτ/μει τά δένδρα, τδν διάδρομον 
ιής οικίας καί ίϊ,τι έμτεριεΐχε. Πιρετήρηοεν 
<ίιι οί ΐ'ά'.αμι,ι ήσαν εύρεΐς καθώς οΐ διάδρο
μοι, εχιΐρη μάλιστα ίδυΐσα άτι τά υτόγεια ήσαν 
μεγάλα.

— "Εχω μεγάλο ίιδιαφέρον διά τά υπό
γεια, λέγει. Ίδσΰ έν πελώριον. Μοΰ εινε 
κ ιτάλληλον διά τήν χρήση· τήν όποίαν θέλω. 
<-)<ϊ κατασκενάσωμεν εν χημείου, ό Αδελφός μου 
καί έγιίι. ’.I ! αλήθεια δίν σάς ώμίληοα διι'ι 
τδν Αδελφόν μου κ. Μερέλλο. Θά ελθη τήν 
ίρχομένην εβδομάδα. Είμεθα καί οί δυο επι
στήμονες, σοφοί μάλιστα, τολμώ τ·ά τδ είπω. 
' Πλθα,ιιεν εις τήν Αγγλίαν διι'ι νά εκτελέαω- 
μεν πειράματα, πολύ ένδιαφέριιντα. Είς τήν 
ελεύθερον αυτήν χσιραν δυνάμεθα »·ά πράξω- 
μεν ο,τι θέλωμεν Έλπίζομεν κύριε (μοΰ 
προξενείτε συμπάθειαν καί δύναμαι >·« σας 
έμπιστευΟώ) ελπίζομεν, ότι·φθάνο/ιεν είς το 
τέρμα ιιιιΐς μεγάλης, μιας εκτάκτου άνακαλύ- 
ψεως, τήν όποίαν θά θαυιιάση ό κόσμος, >'«< 
ό κόσμος όλος. ΊΙ οικία αυτή ,ιιάς είναι Ακρι
βώς κατάλληλοιάτη. Πότε δυνάμεθα >■<! τήν 
κατοικήσωμεν ;

"Εκαμα μερικάς ερωτήσεις· αί Απαντήσεις 
ήσαν ικανοποιητικοί, τέλος έπέστρετρα είς το 
Αονδΐνον διά νά ετοιμάσω τδ συμβολαίου δι' 
ον ή Ροζερα'ι θά ενοικιάζετο είς τήν κυρίαν 
Σκαίφ.

Μία, δύο εβδομάδες παρήλθον.
Είχα σχεδόν λησμονήσει τδ ζήτημα αυτό, 

ότε μίαν ημέραν, δ πρώτος μου υπάλληλος εί- 
σήλθε, συνοδευόμενος ΰπδ τής νέας κόρης μέ. 
τήν λαμπρόν κόμην, ήτις είπεν ότι ώνομάζετο 
Μιριέλ Σκαίφ.

Έφαίνετο πολύ τεταραγμένη.
— Έ ιεθύμουν νά σάς ομιλήσω, κύριε, 

είπε.
Ιύνα/ιαι ι ά σάς Τδω μόνον, ολομόναχου;

— Βεβαίως, άπήντησα.
Ένευοα εις τδν γραμματέα μου νά μάς ά- 

φήση μόνους καί προσέφερα κάθισμα είς τήν 
δεσποινίδα.

— Δέν δύναμαι τα καθήσω, άπήντησε. . Ιέ»· 
έχω καιρόν. Μέ Ακολουθούν πάντοτε. Άλλά 
θά ίννοήσητε άμέσως τήν σπονδαιότητα τοΰ 
σκοποϋ μου.

Γνωρίζετε τδν Όσκαρ τδν περιώνυμον τα- 
ξειδιώτην, τδν μέγαν Εξερευνητήν. Ό ίδιος 
μοΰ είπεν οτι είσθε ό καλλίτερος του φίλος : 
εξ αίτιας αύτοΰ ώθησα τήν μητρυιάν μου νά 
άποτανθή εις σάς διά τ·ά ένοικιάση μίαν οι
κίαν. Ό 'Όσκαρ είναι ό μεγαλύτερος, ό πλέον 
εύγενής άνθρωπος....

"Επαυσεν όπως αναπνεντη.Οί οφθαλμοί της 
ήσαν πλήρεις δακρύων.

— Μάλιστα, άτήντησα' ό "Οσκαρ είναι ό 
παλαιότερος μου φίλος. Μοΰ φέρετε Αναμνή
σεις. Ποΰ είναι ; Τί κάμνει ;

— "Ερχεται είς τήν ’Αγγλίαν...."Ισως μά
λιστα έφθιισεν. ΊΙ ζωή του είναι είς κίνδυ
νον άπδ τής στιγμής οπού θι'ι φΙΙάση είς τήν 
Αγγλίαν.

— Τί θέλετε νά είπήτε;
— .Ιέ»· δύναμαι νά σάς εξηγήσω τί θέλω νά 

είπω; Ιέ»· τολμώ. Είναι φίλος σας· είς σάς 
ανήκει νά τδν σώσετε.

— Άλλα, νά τδν σώσω....άπδ τί ;
— Ιέν δύναμαι νά εξηγηθώ καλλίτερα, 

είπε.
.Ιέι· δύναμαι εί μή νά σάς ίπαναλάβω τούς 

λόγους μου : ό φίλος σας είναι είς κίνδυνον. 
"Θ,τι κα'ι "ιν γίνη, κρατήσατε τον μακράν άπδ 
ήμάς. "Οταν ένοικιάσαμεν τήν Ροζερα'ι, δίν 
επίστευα οτι τά πράγματα θά έφθανον είς 
τοιοΰτον σημεϊον. Τήν στιγμήν αύτήν, είνε ά- 
ληθές, ήγνόουν ότι υ κ. "Οσκαρ ίπρόκειτο νά 
έλθη είς Αονδΐνον. Άλλά χθες τδ ίσπέρας ή- 
κουσα....

Ό ! κύριε, μοΰ είναι άδύναιον ι << οάς είπω 

περισσότερα. Λυπηθήτε με και μή μ’ ίρωτατε 
πλέον. Άπομακρύνατε τδν "Οσκαρ άπδ τδ 
σπήτι μας καί εάν είναι δυνατδν μή μέ μαρ
τυρήσετε ! Άλλά, έάν δέν δύνασθε νά πράξετε 
άλ.λέως ΰπως τδν πείσετε διά νά /ιή μας έπι- 
σκέπτεται, είπήτε του, ότι έγι'ο ή Μιριέλ. Σκαίφ 
τδ επιθυμώ. Ίδον. Αδύνατον νά πράξω πε
ρισσότερον».

"Ετρεμε τώρα, περισσότερον άπδ πριν. Μέ 
τδ μανδύλι της έσπόγγισε τδν ιδρώτα τοΰ με- 
τιόπου της καί προσέθεσε βιαίως.

— Πρέπει νά φύγω : ε<1»· εμάνθανον αύτί/ν 
τιρ· ίπίσκεηαν δέν ειξεύρω τί θά έγίνετο.

ΊΙ έπίσκεφις αΰτη μέ ίνέβαλεν είς φοβε
ρός σκέψεις.

Ό περίφημος εξερευνητής Όσκάρ ήτο ό 
καλλίτερος φίλος τής νεότητάς μου. Εΐχομεν 
άλλοτε στενοτάτην φιλίαν. Ήτο ιιακράν τοΰ 
Λονδίνου πρδ πολλών ετών. Χί/.ιαι άιαιινή- 
σεις έξηγέρθησαν, ενώ έσκεπτόμην ότι έντδς 
ολίγου θά τδν έπανέβλεπον. "Οταν πράγματι- 
κώς, τήν έπομένην έπεσεν είς τάς άγκάλας 
μου, ίλησμόνησα κατά πρώτον άλας μου τάς 
προλήψεις. Ό φιλικός του γέλως έκτύπησε 
τερπνότατα είς τά <’’>τα μου. Τδ πλατύ του 
μέτωπον, οί κυανοί δφθαλμοί του, ΰπδ τά 
διαπεραστικά κα'ι ειλικρινή βλέμματά του, τδ 
γελαστόν στόμα, αί σταθεροί χεΐρες του, ολα 
τέλος Ιφανέρωνον τήν φυσικήν καί ηθικήν 
δραστηριότητα.

— Ναί, έγιυ είμαι. Έπί τέλους ! Έχω 
τόσα νά σοΰ πώ> ! "Εχω ανάγκην σοΰ, παλαιέ 
μου φίλε. Θά μέ παρουσιάσης είς τδν έπιχει- 
ρηματικότερον χρη/ιατιστήν τής εποχής. Λύ
νομαι ι·ά τοΰ έκοτονταπλασιάσο) τήν περιουσίαν 
του, τήν ιδικήι· σου, τίμ· ίδικήν μου, και άκό
μη δωδεκάδος άλλων.

— Μπά 1 Αιηγήσου μου λοιπόν.
— Έκαμα μίαν περιτργοτάτην άνακάλυη·ιν, 

καί δι’ αύτύ έρχομαι έδώ προο’ιροτς. 'Γπάρχει 
είς τάς κοιλάδας τής Άμαζωνείου καί τοΰ 
Έσεκί/ιπυ, ένας θαυ/ιάσιος τόπος, πρδς τδ 
παρόν πολύ ολίγον έξερευνιΊ)είς.

Έκεΐ πλησίον τής λίμνης Άιιακοΰ εΰρί- 
σκεται εν μέρος όπου ό χρυσός υπάρχει έν 
αφθονία. Κατά τούς υπολογισμούς καί τά δείγ
ματά ιιου αί εκτιμήσεις τάς όποιας έκαμα 
άποδεικνύουν οτι έκεΐ εΰρίσκονιαι τά πλουσιώ- 
τερα μεταλλεία τοΰ κόσ/ιου. Είνε ακόμη ί'ι· 
απόλυτον μυστικόν, καί έρχομαι είς τδ <1οι - 
δϊ»·ο»· διά τά θέσω τδ πράγ/ια είς τάς χείρας 
ενός μεγάλου τραπεζίτου. Πρέπει νά σχέδιά- 
σω/ιεν μίαν εταιρίαν εχουσαν ώς κεφάλαιον 
10 έκατομμύρια φράγκων. Αυτό θι'ι κάιιη κα 
λήν α'σείησιν, έξηκολούθησε, καί θι'ι γείνω 
Ικατομ/ινριοΰχοζ, έάν τδ μυστικόν δεν γνω-

στοποιηθή.
— Το μυστικόν τής θέσεως ;
— Άκριβαις.
— Πρέπει όμως τά τό γνωστοποιήσης εις 

όλους τούς συνεταίρους. "Εχεις άναμφιβιίλως 
ΰπο/.ογισμούς, σχέδια, χάρτας;

— Φυσικά, άλλά προς τδ παρόν, έ.προ- 
τίμων rti /ιή τά δείξω είς κανένα, ούτε είς 
σέ, παλαιέ μου φίλε !

ζΐέ»· έπέμενα.
—"Ως χρηματιστήν, έξηκολούθησα,δέν γνω

ρίζω είς t<> Αονδΐνον καλλίτερου άπο τδν .Ιαι·- 
κάστερ. Είνε ό άνθρωπος ποΰ σοΰ χρειάζε
ται. Έάν ίπιτύχης νά τον πείσης μέ. τάς εκ
θέσεις σου, τους χάρτας σου καί τά δείγματα, 
δύναται νά σοΰ εΰρ»; τήν έταιρίαν σου.

Πρέπει ι·ά τδν ϊδης "Οσκαρ. Άλλά πρδς τδ 
παρόν ευρίσκεται είς Παρισίους δι’ υκτι'υ ιίκόιιη 
ήμέρας. Δύνασαι τά τον περιμένης ;

— Πρέπει. Έξ άλλου, έξηκολούθησεν ό 
"Οσκαρ ίδικοί μου φίλοι Βραζιλιανοί,εΰρίσκον- 
ται είς τδ Αονδΐνον τιάρα' Μία κυρία Σκαίφ, 
καί ή μικρι'ι προγονή της, Άγγλίς. Έπε- 
θύμουν ι ά σοΰ τάς παρουσιάσίσ.Εΐνε πρόσωπα 
έξαίρετα.’Έλ.αβαμίαν επιστολήν άπδ τήνΣκαίφ, 
ακριβώς τήν στιγμήν όπου ίγκατέλειπον τήν 
Βραζιλίαν μοΰ έλεγεν ότι έταξείδευον διι'ι τήν 
Αγγλίαν καί μοΰ έζήτει νά ίλθω νά τάς ίδω 
άμα φθάσω. Ό ιιδελφός της /ιάλιρτα, ό κ. 
Μερέλλο είτε άνθρωπος ευχάριστος.

"Εμεινα σκεπτικός ιίλίγας στιγμάς, κατόπιν 
έί.πον.

— Έάν ήμην είς τήν θέσιν σου, δίν θά 
ένησγολ.ούιυρ· /ιέ- αυτά τά πρόσωπα· Έμαθα 
μερικά πράγματα, καί....

— Τί ; /ιέ έρωτιΐ περιέργως.
— ΊΙ νέα κόρη επιθυμεί θερ/ιώς νιΐ μ'η 

τούς συναναστρέφεσαι. Ακολούθησε τήν συμ- 
βουλήν της, δέν ιι/ιφιβάλλω ότι σιιΰ τήν δίδει 
έν όλη της τή είλικοιιεία.

Πρδ τής ιιεγάλης μου ταραχής ό Όσκάρ 
σννεκινήθη.

— Αλήθεια ! λέγει, περιφερόμενος δεξιά 
καί ιΐριστερά είς τδ δωμάτιόν. .Ιίν πρέπει τά 
ϊδω ούτε τ>/ι· κυρίαν Σκαίφ, οϋτε τδν άδελφόν 
της... ίνστυχΐ/ς μικρι'ι Μιριέλ! Σοΰ γιωστο- 
πριώ ΓΙλέδελ. ότι είμαι ερωτευιιέιος ιιί· αίαήν. 
”0χι ιινηστευιιένος, οϋτε τίποτε όμοιον, ιίλλιί 
έρωτευμένος. "Εχασε λοιπόν τό κεφάλι της ;

— Είναι φοβισμένη, τρέμει. “0/.' αυτά φαί
νονται βεβαίως παράλογα, άλλ' είναι αληθές 
ιιέ παρεκάλεσε τιί σέ απομακρύνω άτο τήν 
μητρνά τη:, καί ΰπεσγέθην ιά μή σοΰ πω 
ποΰ κατοικούν ή κ Σκαίφ καί υ κ. Μερέλλο.

Φανερά δυσηρεοτημένος ό Όσκάρ προσε- 
πάθησε ι·ά /ι>/>· ά.τοδείξΐ) τίποτε.

Μετ’ ολίγα λεπτά τής όίρας εη υγε.
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Την εσπέραν, έδειπνήοαμεν δμοΰ. ζίέτ ίτταυε 
τά μοϋ ύμιλή περί τής Ανακαλύψεώς τον. Δέν 
εί'πο/ιεν όμως τίποτε περί τής κ. Σκαίφ καί 
ή'-.πισα δτι ό φίλος μου δέν θά έπιπτεν είς τάς 
γεΐρας αυτής τής 'γυναίκας, ή όποια, ήρχισα 
ι·ά φοβούμαι, δτι ήτο τυχοδιώκτρια.

Ημέρα' τινες παρήλθον.
II αααν τιν’ι βλέπω τόι· “Οσκαρ.
— Έ ! λοιπόν μοϋ λέγει, ή μικρά ίφανε- 

ριόθη μόνη της. “J ! λέγε τώρα διά τάς γυ
ναίκας καί τά έλαζτώματά των. Ήλθε χθές 
νά μέ ί'δη εις τύ ξενοδοχείων μου, λέγουσα δτι 
δέν ή/ιπόρη νά κόμη αλλέως. “Α ! φίλε μου, 
τώρα πλέον τό καταφύγιον τών Σκαίφ δεν είνε 
πλέον δ’ εμέ μυστικόν. ' II Μιριέλ μοϋ τά διη- 
γήθη δΐ.α. Δειπνώ) Απόψε είς τήν Ροζεραί καί 
η! προσκαλοΰν καί σέ.

"IIμην 'έτοιμος ν’ αρνηθώ), δταν ώς εν 
Γίΐ'ρφ είδον ί'/ιπροσθέν μου τύ παράδοξον 
πρόσωπον, τύ δακρυσμένον καί ωχρόν τής 
Μ'οιέλ, τοιοΰτον δπως τό είδον τήν ήμέραν 
πού μέ παρεκάλει νά σώσω τον φίλον μου. 
"Οσον ανεξήγητος καί Αν εφαίνετο ή σημερινή 
7 ης συιιπεριφορά, άπεφάσισα μ’ δλα ταϋτα νά 
μεταβώ) τήν'εσπέραν μέ τίιν Όσκάρ.

’ Εφθάσαμεν είς τήν Ροζεραί κατά τήν 7 
καί ή/ιίσειαν ώραν. Ή κ. Σκαίφ μας έδέχθη 
μέ λαμπροτάτην Ασιατικήν τουαλέτταν. Ά- 
δάμαντες ελαμπον είς τήν μελανήν κόμην της 
καί Ισπινθηροβϋλονν γύροθεν τοΰ λαιμού της, 
Λξιοθαυμάστου διά τήν εΰγραμμίαν. Ήτο 
ίίνευ Αμφιβολίας, μία τών ώραιοτέρων γυναι
κών δπου Ιγνώρισα.

Ή ώχοά μικρά Μιριέλ. είγεν ίσβεσμένον 
ύφος καί πολύ ασήμαντου πλησίον τοΰ λαμ
πρού αύτοϋ πλάσματος.

Ό κ. Μερέλλο ήτο ώς ιίνήρ,ή ακριβής φω ■ 
τογοαφία τής αδελφής του.

Είς το δεϊπνον, υπηρετήθημεν υπό τών ι
σπανικών υπηρετώ))·: είς μαύρος τοΰ οποίου 
τύ ύφος ένέπνεεν αποστροφήν ονομαζόμενος 
Σίμφων, έμεινε κ-ιθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
δείπνου όρθιος, όπισθεν τής κυρίας τον, ή 
όποια, πολύ τεταραγμένη έπινε σαμπάνια, καί 
ώμίλει είς όλους περί τής μεγάλης Ανακα- 
λΰψεως.

— “Επρεπε νά μας δείξετε τον χάρτην σας, 
φίλε μεν, λέγει.

Ό’Όσκαρ έσηκώΟη αίφνιδίως.
— Ζητήσατε μου δ,τι θέλετε αλλά όχι τον 

7.άρ^ην.
Ή κ. Σκαίφ δέν Ιπέμενεν. Αί κυρία δι- 

ήλθον είς τύ σαλόνι καί κατόπιν δ “Οσκαρ 
καί έγά) τους εγκαταλείφαμεν διά το Αονδϊνον.

Κατά τύ διάστημα τοΰ τ οξειδίου μας τον 
ίπληροφόρησα, δ τραπεζίτης Αανκάστερ είχε 
τηλεγραφήση δτι θά επέστρεφε τήν ίρχομένην

Παρασκευήν καί ήτο πρόθυμος νά μάς δεχθή.
Τήν Τρίτην δ ’Όσκαρ δέν έφάνη.
Τήν Τετάρτην τύ έσπερος, δτε έπέστρεφον 

είς τήν οικίαν μου Αρκετά άργά, ενρον τήν 
ακόλουθον επιστολήν.

«Λεν είμαι παριίφρων.
Έδωροδόκησα τήν βοηθόν τής κουζίνας, 

τήν μόνην Άγγλίδα ή διοία εόρίσκεται είς τήν 
οικίαν, διά νά ρϊξη τήν επιστολήν αυτήν είς 
τύ ταχυδρομείο)·.

Πιστεύσατε είς τούς λόγους μου. Έάν 
έπήγα νά ευρώ τον κ. “Οσκαρ, δστις άναιι- 
φιβόβως θά σας το είπε, βεβαιωθήτε δτι μέ 
εΐχον εκβιάσει.

Είμαι τιάρα αύστηρώις άπομεμονωμένη είς 
τύ δωμάτιον μου, διότι λέγουν είμαι ασθε
νής, ενώ πράγματι είμαι φυλακισμένη, ό κ. 
"Οσκαρ εγευμάτισεν Ακόμη εδώ) χθες το εσπέ
ρας καί υπό τήν επήρειαν φαρμάκου τινύς τό 
όποιον έβαλαν εις τον οίνον του, παρέδωσε 
δλα τά μυστικά τής Ανακαλύψεώς του, έκτος 
τής Ακριβοΰς τοποθεσίας. Θά δειπνήση εδώ>, 
αύριον το εσπέρας Αργά, καί θά φέρη τον 
σπουδαϊον χάρτην.

’Εάν το κάμη δέν θά έξέλθη ζώη> τής Ρο
ζεραί. "Ολα είνε έτοιμα.

Σας γράφω όσα γνωρίζω.
Μή μέ προδώσετε, αλλά σώσατε τον !»
Δέν Αμφέβαλα ποσώς. Ή Μιριέλ. δέν ήτο 

παράφρων. Ή επιστολή της έλεγε τήν αλή
θειαν.

Ήτο Αργά, σχεδόν μεσάνυκτα, Αλλά δέν 
έπρεπε νά χάσω στιγμήν. Είχα ώς φίλον ί'ν 
κάποιον ιατρόν Γκάρλαν, άλλοτε χρηματίσαντα 
είς τήν Υπηρεσίαν τής αστυνομίας πολλά έτη. 
Διηυθννθην αμέσως προς αυτόν."Ανευ προοι
μίου, τοΰ διηγήθην ολόκληρον τήν ιστορίαν. 
Διά νά τόν πείσω, τοΰ έδειξα τήν επιστολήν 
τής Μιριέλ. Μέ ήκοΐ'σε χωρίς νά μέ διακόφι) 
καί άνέγνωσε τήν επιστολήν χωρίς νά φέρη 
σχόλια. "Οταν τήν ίδίπλιοσε καί μοϋ τήν έδω ■ 
σεν έσιιΰπα όλίγας στιγμάς, αί οποίοι μοϋ 
έφάνησαν ατελεύτητοι καί επί τέλ.ους είπε.

— Μερικάς πληροφορίας άκόμη, σάς πα
ρακαλώ.

Ό Αανκάστερ σάς έδωσε συνέντευξιν ;
Διά ποιαν ημέραν καί ποιαν ώραν,·
— Τήν ένδεκιίτην Παρασκευήν πρωί.
— ’Αναμφιβόλως ή κ. Σκαίηι καί ό αδελ

φός της τό αγνοούν ;
— Βεβαίως !
—■ Έάν υπάγη <5 “Οσκαρ αέριον τήν ίσπέ- 

ραν είς τήν Ροζεραί, ή οννέντευξις τοΰ κ. 
Αανκάστερ δέν θά γίνη βεβαίως. Ή κ. Σκαίφ 
καί υ κ. Μερέλλο είναι αποφασισμένοι νά μά
θουν τό μυστικόν τοΰ Όσκάρ. Έάν υπιίγη 
είς τήν οικίαν των, δέν θά εξέλθη ζώιν.

Θώτρην Κινηιιατογράη ον άπ:Ί’«ν·ι Ταχυδριφείαν οϊτινος Γ<< ώώπαι /-φραξαν ινν 
πορακειρίνην έδ 'ν.

— Τότε ;
— Αφησε με- ίγύ) θά έιεργήσιο. θ<ι υπά

γω νά ΐδω άμέσιυς τόν επόπτην ώρο'ωτ. Θι'ι 
σέ πληροφορώ) τά καθέκαστα.

Τήν έπανριον τύ πρωί, έπήγα νά εί'ρο: τον 
Όσκάρ είς τό ξενοδοχεΐον δπου ίσυνείθιζε νά 
προγευματή. Έφιινη δυσηρεστημένσς με η/ν 
επίσκεφίν μου καί μέ έδέχθη όχι τόσον φι
λί κώς.

— Τί σοβαρόν ύφος Πλέδελ! μοϋ λέγει. 
Κακάς ειδήσεις φέρεις ;

— Καθόλου. Θέλω τά άναπαυθώ) διά μίαν 
ήμέραν. Μοϋ ήλθεν ή ιδέα τιι κάμα>ιιεν ί'να 
γύρον είς τό Μπράϊκτον καί νά ίπιστρέφω- 
μεν εγκαίρως αΰριον, διά τήν συνέντευξιν μας 
/ιέ τόν Αανκάστερ.

— ’Αδύνατον, /ιοί άπαντά, είμαι προσκε
κλημένος διά τό έσπέρας.

— Θά υπάγης είς τήν Ροζεραί ;
— Ναι.
— Παρέδωσες τό μυστικόν σου είς τούς 

Σκαίφ ;
— ΓΙοίος σοΰ τό είπεν ; Πώς τό γνωρίζεις :
— Δοκίμασε νά /ιοΰ το άρνηθής.
’Πχρίασε φρικθ)δώ>ς, κατόπιν, μέ δυνα/ιιν, 

δπως φανή Ατάραχος είπεν.
— Καί διατί δχι ; ό Αανκάστερ δέν Οτι 

εύρη άσχημον τό δτι Αναζητώ) πλουσίους εταί
ρους. Τέλος πάντων—ό γέλως του ήτο φευ- 

δής—θέλω τά κό/ιω δ,τι /ιοΰ περάση άπ’ τύ 
κεφάλη. Κατάλαβε: το, φίλε μου, έάν θέλης 
νά εΐμεθα καλοί φίλοι. Καί τιάρα, φθάνει διιί 
σήμερον. Θι'ι συναντηθώ/μεν ανριον έπί τοΰ 
Αανκάστερ.

’Αδύνατον τά έπι/ιείνω, καί έφυγα. Είς τάς 
πέντε ιό άπόγεν/ια, λ.αβιυν τηλεγράφν/ιια, ίπέ/γα 
είς τόν Γκάρλαν. Ό επόπτης τής Αστυνομίας 
κ. Φιάρστ ήτο ίκεί. Α'ι ανακρίσεις τάς όποιας 
έκαμεν άνευ Αργοπορίας ιιπεδείκνυον τάς υπό
νοιας μου. 'Π κ.Σκαίφ καί ό Αδελφός της Με
ρέλλο ήσαν συνέταιροι μιας συμμορίας μαύρων 
τής Βραζιλίας, καί επιφορτιο/ιένοι τά βιάσουν 
τον “Οσκαρ δπως φανερο’ιση τήν Ακριβή θέσιν 
τώι· χρυσορυχειων.

— Τώρα, προσέθεσεν ό ιατρός Γκάρλαν, α
κούσατε καλά. ΊΙ λύοις πρέπει νά γίνη τήν 
εσπέραν τής νυκτός αυτής. Ό 'Όσκαρ θι'ι ύ- 
πάγη νά δειπνήση είς τήν Ροζεραί καί τά 
φανέρωση αναμφιβόλως το μυστικόν. Θά υ- 
πάγω/ιεν, ό επόπτης καί ίγώ καί μερικοί 
τών Ανθρώπων του, νά περικυκλώσαιμεν τήν 
οικίαν, μόλις αρχίσει νά νυκτιόνη. Πρέπει τά 
εμποδίσιομεν τόν Οσκαρ νά είσέλθη είς τήν 
Ροζεραί. Αυτό Αφορά σάς. Έάν παρ’ δλαςτάς 
δυνάμεις, ό ’Όσκαρ θέλει νά είσέλθη, θά κά- 
ιιιοιιεν δ,τι δυνά/ιεθα δπως τόν σώσωμεν άπο 
τοΰ κινδύνου.

("Επεται τό τέλος)



II ΦΥΣΙΣ

— Ώ! μή πειράζεοΰε, κύριε, τό μαντίλι 
μον είνε πολν βρώμικο....

— "Ε ! Γκαροόν τί κάνες ; Mi τό μαν
τίλι οου σκουπίζεις τό πιάτο μου ;ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ

.’><>. Αϊνιγιια

Είμζ·. ζ.ά-ι τί 
εχω πολλήν ιξίζν 
ζοΰν ά-' έμέ τ.ολλοΐ 
ztti όμως —μά -,όν Δία — 
οέν έννοώ γΐχτί 
τόσον έππ-.λαίω; 
ή ύτιχρς·; μ·.υ ζή 
Δι' όλου; άνχτέλλε 
σζ.οπίνω; ή ήμέρζ 
όμω; >αθίΐς μέ σσέλλε: 
αοζ.ό—u>; στον άέρζ.
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Οχά ΙΙΝ

Ι’οϊόος·
ο; - -γ Τίθεται

W

Ι’οϊόος
— Γ ο>ο; ωχ (ν:—(ιήττα— ;ώ)

όπως (ζ.ΐ — όήττζ) οίκου:

<Ι»ί·οο>ιν μίγοην
Ι'ομεπος - Μμιοτι

Κκΐ,ίύς

— '-~χ-

I Πλάτωνος ΊρακοιληΙ.

ΊΙ ανάκατοι; τοΰ Λι’είματος Οίτει ιόν άνθρωπον ΐν 
τ ρήνιΐ π8'' όλον ιόν κόσμον. ΊΙ ιοιαόιη εϊρ.νη είνε 
ί/ μϋλ.ώος τής ίπιτελιοεω; μεγάλων ϊργοιν ίν οιμμιι- 
γιρ μετά τον Ι-)εοΐ>. ~ίνα μόβ,Ί» την τίχνην τον ΰι«- 
παίεοΟαι, χρι.τει ν' άρ/μοιι; ιιπά τόν κανόνα τον νά 
ίγκαταλιπη; παοαν οκέιμιν καί φροντίόα τής ίβόμιί- 
ϋος έκάοιην Κυριακήν.

'<) λαίμαργο; λαμβάνει πολ! ολίγον άφελος ίκ τή; 
τραγής η υ. Είνε ώ; νά Οίτης ϋνΟοακος και ΐίλα, ίϊ/.α 
εν μεγάλα ποσότητι, όλα Jiri μιας, ινιίς ίσιίας, ήτις 
οί τω όί V Λί ναιαι νά άνα.ττνςιι πΰρ. ‘Ολ.γη τραγή, 
ιρωγομινη έν άναπαι'οει, μαοοωμινη βεβονλετμ. νιος 
καί μετά τίτως ειπεΐν βεβουλενμίτης τέρψεως, Οα οοι 
προσκόμιση περιοσοτερ ν καλόν, παρά Λεκιιπλαο.'α iy> 
•I ά τρωγομίνη ίο.τινομίννις.

' Οι πολλοί θεωρούν ώ; άοττ.,ν νά είρ'σκοιιται ε.'ς 
όιηνεκή ίνιαοιν και ΰιαν ή κόπωοις ιοί ς καταβάλη, 
ι'αιί νά οπείΛυνν εί; άνάπαισιν λαμβάνουν Λιεγερίικά, 
ινα ίζακολ α θήοοτοι ύρώντες. ‘.-Ιρνοϊνται >'■< όώοοιοιν 
εις τήν Ί'ίσιν τόν αιτούμε νον καιρόν,>. ίνιι ίπιοκευάη/ι 
"/>’ Ι"Γ/.">'·,ν· Λομ fot'Z ι"ΐ ϊχ υν ανάγκην ιατρού, 
ιν·μ άπλοίστατα ί/ι.νν ανάγκην αναπιιιλιις. Ιυατνγως 
ιό κοινωνικόν τ.ϋοιημιι, τίι όηοϋν βασ.όεται ■ έπί τ···' 
άνιαγωνισ/ιοό, rri rrj-zuCu xur ; πολλ ά ς νά παραβλε.τωσι 
ιήν περί ιΐνιιπαΰλίις άπαιιηοιν ιής Ί'ίσεως.

* ΜΧ > ‘-ί<»ί·>

17ου ΤΕΥΧΟΥΣ

4ϋ. Ούρχ — Νί —Λ -Οΰρχνίχ. 
“Εμπροσθεν είνε έπίρρημα.47, "Εμπροσθεν ■ ’

48. Κζλονή άπολυτβΐ.

Αύται : Ελένη ΙΙχπχ ίζ. Ναυπλίου 3.—Άνο. χ. 
Στεφάνου έζ. Σι^ου 2.—Ά4χν. Σχλοούπη; έ< Σμυρ- 
νη;2.—Έλπΐ; Ζίφου έζ. ΙΙείραιώ; 3.—Άιαστ. ΙΙα- 
πχχρήστου έ; 'Αθηνών I.—Γ. ΙΙχντιχ; έζ Θεσ.χ- 
λονίζης 1.—Άφρ. Κύ.,ιου έ; Αθηνών 2.— Μχιευ- 
μένη Άζ.τή έζ. ΙΙειρχιώ; 2. -Μχΰρο; Κύινο; έ- ’Α
θηνών 3.—Λευκή Κέφχ έζ. Κερζ.ύρχς 3.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΚίΊΙΊΊΚΟΣ ΛΣΤΠΙ’ο.—Εςεϊώΐη νί-.ν τεϋχο; 

τοΰ ζάλου ζύτοΰ περιοοίζοϋ, πλούσιον εί; ϋλ ,ν ίν- 
ίιζφέρο.σχ».

-»—»-·
ΕΗ.ΧΙΚΙΙ ΜΟΓΪΛ ' — ’ι ; ο·0η *ό χοώτ ·ν τεΰ- 

/ ς τοΰ νέου τούτου μ·υσζοΰ πεοισοιζ ϋ. ο-γζ-.ου 
τοΰ «Ίίόν. Μουτιζ,οΰ Συλλ γ.υ·> μέ πλουσιζν ύλην 
ζ.ζ: οιπλήν πζοχσημχντι<ην.

-»■·«·
«ΙΙΙΌΟΔΟ-» τή; Ί’ή ου. Εί; τήν άξιολογον έ- 

πζρχ ζζ.ήν ΐφήμερίόχ εϊ/ομεΓ)ε ττίσχν πρόοίον. είσ- 
ελ’ιοισχν ε·; τό 1 .'ον ετο;.
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