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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΤ ΑΙΩΝΟΣ
ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
Πρώτη δοκιμή τοϋ Schilling — ’Απόπειρα τον Morse.
— Παραχώρησες τον κ. Καρόλον West καϊ τοϋ
πλοιάρχου Taylor. — Δοκιμλ τοϋ κ. Καρόλον
Walker.—Κατάδυσις τον πρώτον ύποβρυχίου
καλωδίου.— Ιστορία τ&ν Υπερωκεανίων καλωδί
ων. — Αί πέντε έκδρομαϊ κατά τάν κατάδυσιν
τον πρώτον καλωδίον. — Τό Great Eastern. —
Κατάδυσις τού δευτέρου καλωδίου.
ΑΙ πρώται άπόπειραι τής υποβρυχίου τηλεγραφίας άνίρχονται εις τάς άρχάς τοϋ τρέχοντος αιώνος.

'ϋ πρώτη κατάόνβις Χαλωόιου.
Κατά τόν x. A. L. Temant, οίίτινο; έρανιζόμεθα ση
μειώσεις τινάς, ή πρώτη απόπειρα ηλεκτρική; συγκοινωνία;
Χία καλωδίου, έγένετο ύπό τοδ Schilling, όστις άπεπειράθη
ανατινάζεις μεταλλείων διά μέσου υποβρυχίων αγωγών.
Άφ’ ίτιρου, 'άναφέρεται, ότι {τέρα υποβρύχιος τηλεγραφική
γραμμή έγκατεστάΐη έν τφ Hoogly τφ 1839 ύπό τοϋ δόχτορος Ο 'Shanghnessy, ύποδιευθυτοΰ τών 'Ινδικών τηλεγρίφων.
Τφ 1840, το συμβούλων τών σι
δηροδρόμων ίλάμβανε πρότασιν τοΰ
καθηγητοΰ Wheatstone, δι’ ής ούτος
προσεφερετο νά έγκαταστήστ) τηλε
γραφικήν συγκοινωνίαν μεταξύ Δίβρης
αί Καλαί. Τφ δέ 1842, ό Morse

έποιήσατο έν τφ λιμίνι τής Νέας Ύόρκης πρωτάκουστου
έπιτυχέ; πείραμα ύπερωκεανιίου άνταποκρίσεως. Κατά δέ
τό έτος 1845, ό κ. Κάρολος West καί δ πλοίαρχο; Taylor
ίλαβον τό προνόμιον καταδύσεως καλωδίων εί; τήν 'Ιρλαν
δίαν καί τήν Μεσόγειον,
Θ' άναφέρωμεν ώδε τά γινόμενα πειράματα ύπό τοδ Καρόγου Walker, ύποδαυθυντοϋ τών Τηλεγράφων τοΰ South
·
*
Eastem-Rail-Way, δστις περιλήψες χάλκινου σύρμα διά
γουταπέρκης καί κατέδυσεν έν τή θαλάσση πέριξ τοΰ Fol
kestone. Άφ ’ ένός τό εν ακρον τού σύρματος συνεκοινώνει
μετά τή; τηλεγραφικής γραμμής τοδ Λονδίνου, καίάφ’έτερου τό ί'ιερον άκρον συνεδεετο μετά συσκευή; τοποθετημένης
έντός πλοίου. Αί δοκιμαί έπέτυχον θαυμασίως, έπικυρώσάσαι
έπί μάλλον τό δυνατόν τής ύποβρυχίου τηλεγραφική; συγ~
κοινωνίας.
Πλήν ή πρώτη σημαντική έγκατάστασιζ ύποβρυχίου τηλε
γραφίας Οφείλεται είς τούς κκ. 'Ιάκωβον καί Ίωάννην
Watkins Breet, γενομενη τφ 1850, αίτινες άπό τό 1845
είχον έφεύρει τήν κατασκευήν καλωδίου, ουτινος ή άπομονωτική ουσία άπετελεϊτο «κ καουτσούκ, καί διά τό όποιον
ίλαβον προνόμιον. ’Ολίγον μετά ταϋτα {τροποποίησαν τό
χαλώδιον τοΰτο, εί; τρόπον ώστε νά προφυλάττεται άπό
τάς άγκύρα;.
Έρανιζόμεθα τήν άφήγησιν τής καταδύσεως του πρώτου
ύποβρυχίου καλωδίου, παρ’ αύτοΰ τοΰ x. John Watkins
Breet.
«Έλεχθη, δτι έζήτησα νά σφετερισθώ τήν τιμήν τής ίφευηρεσιως τής ύποβρυχίου τηλεγραφίας, πλήν διακηρύττω έν»ταΰθα, ότι τήν πρώτην
διαλέζεως, ήν εσχον μετά τοΰ άδελφοΰ
»μου τφ 1845, ότε συνεζητοϋμεν τό σύστημα τή; ήλεκβτρικής τηλεγραφίας, τό έγκατασταθϊν μεταξύ Λονδίνου καί
eSlough. θεωρηθείσης έφικτή; τής υπογείου συγκοινωνίας,
«τό ζήτημα ήγέρθη μεταξύ ημών: «Άφοΰ τοΰτο κατωρ«θοΰται ύπό τήν γην, διατί έπίσης δχι καί ύπό τό ύδωρ, καί
*
»ύπ
αύτόν τον Ωκεανόν άκόμη ;> Τό δυνατόν λοιπόν τή;
»ίγκαταστάσεω; ύποβρυχίου τηλεγράφου {κυρίευσε τον νοΰν
»μου μέ τήν έπεμονήν άπολύτου πίποιθήσεως· πλήν ήγνόουν

«συνέλαβά κατόπιν

ιδίαν τής ύποβρυχίου τηλεγραφίας

ΊΊ> άπό Λίβρης els ΚαλαΙχαλώθιον.
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Η Φ1ΣΙΣ

Η ΦΥΣΙΣ
«μέχρι τοϋ 1853 η 1854, ότι ό σοφός φοβικός WeatStOne
«είχε συλλάβει προγενίστέρως τό σχίδιόν της έγκαταστάσεως
«γραμμής διά τοϋ πορθμού, ώς ήγνόουν έπίσης τά γινόμενα
«πειράματα περί τό τίλο'ς τοϋ' παρελθόντος αΐώνος, καθ'
«όσον άφορα είς την διάβάσιν τών ρευμάτων ύπό τό ύδωρ
«διά μέσου ηλεκτρισμού παραγομένου δι’ εντριβών- Παρήλ«θον ήδη δώδεκα έτη (1843), άφ’ότου ό αδελφός μου και
«έγώ ίδημοσιεύσαμεν άπό κοινοΰ εις το Government Re«gistration Office σχίδιόν,τεϊνον εις την ένωσιν της Άμε»ρικη; μετά της Ευρώπης, διά τή; ύπαρχουΟης ήδη όδοΰ,
«και κατά τόν ’Ιούλιον τοϋ αύτοϋ έτους ύπεβάλαμεν είς
την κυβίρνησιν τήν πρότασιν τής ένώσεως τών αποικιών μας
«μετά τής Μεγάλης Βρετανίας, ύπό τόν όρον ϊνα 20,000
«λίραι στερλίναι προκαταβληθώσιν ύπό τοϋ Κράτους διά τάς
«πρώτα; γενησομένας δαπάνα;.
«Τής προτάσιώς μας ταύτης μή γινόμενης δεκτής,
«έστράφην πρό; τήν Ήπειρον, ήν έπεσκέφθην, δαπανών
«πολλά χρήματα Ιν ταΐς διά τήν άνάπτυξεν τής ήλικτρί»κή$ τηλεγραφίας προσπαθείαις μου, ίν τε τή Γαλλίφ,
«Πρώσίφ καί έτέροις Κράτισι. Τφ 1847 κατόρθωσα να
«λάβω παρά τοΰ Λουδοβίκου-Φιλίππου τήν άδειαν τής ένώίσεως τής Γαλλίας μετά τής ’Αγγλίας διά μέσου ύποβρό«χίου γραμμής, πλήν προσεκρουσα παρά τφ κοινφ,έκλαβόντι
«τήν έπιχείρησίν μου ώς πολύ ^ιψοκίνδυνον καί δεν ίστερζε
»ε!ς μετοχικά; έγγραφά;.
«Ότι δέ τά έπελθόντα κατόπιν μεγάλα γεγονότα ίθεντο
ίπί κεφαλής τοδ Γαλλικού έθνους τόν Λουδοβίκον Νάπολι«οντα, υπέβαλα τό σχέδιόν μου ένώπιόν του, έπικαλούμε^
«νος τήν ύποστήριζιν αΰτοΰ πρός παρακίνησιν τοΰ κοινοΰ εΐς
«συμμετοχήν, πλήν δεν ήδυνήθην νά συλλεξω πλέον τών
«50,000 φρ· ύπογραφών.
« Ή πρώτη απόπειρα τής ένώσεως τής Γαλλίας μετά τής
«Αγγλίας διά μέσου υποβρυχίου τηλεγράφου έγένετο τφ
«1850, διά σύρματος χάλκινου, περικεκαλυμμίν-,υ διά γου«ταπέρκης, ήτοι ούσίας λίαν όχληρώς συντελισάσης κατά
«τήν εποχήν ταύτην. Μετικόμισα 27 μιλιά περίπου τοιοΰ«τον σύρμα ίν τφ ρυμουλκφ πλοίψ Γολιάθ, όπερ ητο περί—
«τετυλιγμίνον έπί πλατεω; κυλίνδρου ή σιδηροϋ τυμπάτό όποιον έσκόπει τήν δεευκόλυνσιν τής καταδύσεως.
«Τό πλοϊον άπήρι τής Λίβρης περί τό τέλος τοΰ Αύγού«στου, χωρίς νά διεγείρη τήν Ιλαχίστην περιέργειαν. Τό
άκρον τοϋ σύρματος τό καταλήγον είς τήν γην μιτεκομΐσθη
«διά φορείου ίν τφ σταθμφ τοϋ South-Eastern Railway
«καί ήρξάμεθα τότε τή; καταδύσιως, προσδένοντις τεμάχια
«μόλυβδου άπό άποστάσεως ιίς άπόστασιν έπί τοϋ καλω«δίου πρός διευκόλυνσιν τή; βυθίσίως. Ή μεταξύ τής ακτής
«καί τοϋ πλοίου ηλεκτρική άνταπόκρισι; διιτηρήθη σταθερά
«διαρκούσης τής. εργασίας, ό μόνος δε φόβος μας υπήρξε μή
«ίδωμεν συντριβωμένην τήν τόσω εύθραυστον γραμμήν μας
«καί άποβή καταγέλαστος ή Ιπιχείρησίς μας. Έν τούτοις
«ή δοκιμή ύπήρξεν ιύτυχιστάτη, καί ό «Χρόνος» τήν έπαύ«ριον παρετήρησεν μετά στόμφου,ότι ή άστειότη; τής προ ·
«περαίας άπέβη ή πραγματικότης τής επαύριον.
«Το Ικλεγεν μέρος έπί τής γαλλικής αύτής πρός τοποθότή·
«σιν τής άκρα; τοΰ σύρματος ήτο τό άκροτηριον Gris ΝθΖ,
«ύπό τινα άπόκρημνον όχθην, έν μέσφ βράχων, καί τοΰτο
«έγένετο σκοπίμως, διότι Ιν τή θέσει ταύτη δεν Ιπετρίπιτο
«ή. προσάραξε; πλοίων, δυναμένων νά βλάψωσι τό καλώδιον.
«Ό σταθμός μου, έν τφ σιδηροδρόμφ τής Δίβρης Ικειτο
»έπί ύψηλής θεσίως καί ουτω έδυνάμην νά διακρίνω διά
»τή; διόπτράς μου τόν φάρον κάί τήν άπόκρημνον άκτήν
«τοΰ άκροτηρίου Gris ΝθΖ. Τοϋ ήλιου δε δυομένου διεκρινα
«τόν κινούμενον καπνόν τοΰ πλοίου παρά τήν λευκήν ταύτην
«δχθήν καί ήκολούθουν ουτω τήν πορείαν του. Τέλος ή σκιά
«αύτη ίπαυσε προχωρούσα καί τό πλοϊον θά ιιχε προφανώς
«άγκυροβολήση. Άφήκαμεν αΰτφ ήμίσειαν ώραν όπως μετα«φέρΐι τήν άκραν τοΰ σύρματος εΐς τήν άκτήν καί συνδέσωσιν

«νου,

αύτήν πρός τήν έκτυπωτικήν συσκευήν,καί μετά τοΰτο μετεβίβασα. τό πρώτον ηλεκτρικόν τηλεγράφημα διά μέσου τοΰ
«πορθμού εκείνου. Τό τηλεγράφημα, αύτό ήτα πραωρισμένον
διά τόν Λουδοβίκον Ναπολέαντα, βραδύτερου δ' έπληροφο
*
«ρήθην, ότι οί γάλλοι στρατιώται, οΐτινες εβλεπον τήν χαρ«τίνην ταινίαν έκτυλισσομένην καί φέρουσαν τό τηλεγράφημά
«μου ίξ’Αγγλίας, ήρώτησαν, πώς ήτο δυνατόν νά διίλθη τόν
«πορθμόν.Καί όπόταν τοΐς διηγήθησαν,ότι ό ηλεκτρισμός, δι«ερχόμενος τοΰ μήκους τοΰ σύρματος, έπενήργησε τήν έκτύ«πωσιν τών έπί τής ταινίας σημείων, διετέλεσαν ίτι μάλλον
έκπληκτοι και άπιστοι.
«Μετά τινας άλλα; ανακοινώσεις, αί λέξεις All well καί
«Good night ίξήλθον τής ταινίας καί ή συγκοινωνία άνε«βλήθη δια τήν έπιοΰσαν.
» Πλήν τήν επαύριον, γινόμενης άποπείρας πρός Ιπανά«ληψιν τής συνεννοήσεως, οΰδεμία απάντησες έλαμβάνετο έπί
«τοϋ σύρματος, καί μετ’ ολίγον έγένετο πρόδηλον, ότι ή
«απομονωτήριο; ούσία, ή περικαλύπτουσα τό σύρμα κατε«στράφη, είτε διά τής απώλειας τοΰ ρεύματος εν τινι ίλατ«τωμαπκφ σημείφ, είτε διά τή; διακοπής τόΰ σύρματος.
» Αί Ινδείζεις τοΰ γελβανομετρου έβεβαίουν, ότι ή βλάβη
«είχεν έπέλθη πλησίον τής γαλλικής ακτής καί ουτω ήδυνή«θημεν νά ίζακριβώσωμεν τό γεγονός μετά τήν έπιστροφήν
«τοΰ πλοίου.
«Φοβηθέντις τότε τήν άπιστίαν, ήν τό ατύχημα τοΰτο ή«θελιν έπιφέριι είς τήν έπιχείρησίν μας καί άναγνωρίσαντες
«άφ’έτέρου πόσον θά ήτο συντελιστικόν νά έξασφαλίσωμεν
«τό γεγονός τής έγκαταστάσεω; ταύτης τής τηλεγραφικής
«συνεννοήσεως, άπέστειλα κατά τήν νύκτα ταύτην άνθρωπον
«τής εμπιστοσύνης μου εί; τό άκροτήριον Cris-Nez, όπως
«άποκτήσω τήν έγγραφον μαρτυρίαν πάντων τών παρευρε«θέντων μαρτύρων κατά τήν άνταλλαγήν τών τηλιγραφη«μάτων.Καί ϋμολογουμένως ή ομολογία αύτη ΰπεγράφη παρά
«δέκα προσώπων,μεταζύ τών όποιων συγκατιριθμεΐτο καί εις
«μηχανικός τής γαλλικής κυβερνήσει·»;, όστις είχε παραστη
«πρό; έπιτήρησιν τών εργασιών. Τό έγγραφον τοΰτο άπέ«στειλα πρός τόν αύτοκράτορα τών Γάλλων καί ουτω μοί
«παριχωρήθη έτήσιος προθεσμία πρός νέαν δοκιμήν.»
Τφ 1851, νέον καλώδιον κατεδύθη μεταζύ Σαγκάτης,
Καλαί και τοΰ South-Foreland, παρά τήν Δίβρην,
πολλάκις έκτοτε έπισκευασθέν καί είναι έκεϊνο, όπερ λει
τουργεί έτι μέχρι σήμερον. Άποτελεϊται ίκ τεσσάρων άγωγών χάλκινων σπειροειδώς περιστρεφομένων καί κικαλυμμίνων διά γουταπερκής.
Τά χάλκινα ταΰτα σύρματα προφυλλάσσονται διά πε
ριβλήματος, άπαρτιζομένου ίκ δέκα σιδηρών συρμάτων σπειροειδώς επίσης διατεθειμένων. Τό δε καλώδιον, όπερ έχει
διάμετρον 35 χιλιοστομέτρων καί μήκος 25 μιλίων καί ήμισυ, ζυγίζει 200,000 χιλιόγραμμα. Τό μέγιστον βάθος εΐς
δ διήκει, φθάνει μέχρι 55 μέτρων.
Ή αποτυχία τή; λειτουργίας τής γραμμής ταύτης έσχε
ώς συνέπειαν τήν έγκατάστασιν τών ύποβρυχίων γραμμών
διά μέσου τών στενών άγιου Γεωργίου,.Δίβρης— Όστένδης,
’Οξφόρδης—’Ολλανδίας, Ίουτλά»δης καί τής νήσου Σιελάνδης.
Συνεπέί^ τούτων δ μηχανικός άγγλος Gisborne, τφ 1852
άπεπείράθη νά σχηματίση γραμμήν τηλεγραφικήν μεταξύ
Νέας Ύόρκης καί τής πόλεως Άγ. ’Ιωάννης, έν τή νήσφ.
τής Νέας Γης, ή δ’ έπιχείρησις .αυτή έμελλε νά ναυαγήση,
Ιλλείψιι χρημάτων, ότε συνάντησα; τόν Crus Έΐέ1<ί,πλουσιώνατον ’Αμερικανόν, άνεκοίνωσε τό σχίδιόν του.
Ό Crus Field, άφοΰ συνεβουλεύθη τόν άντισυνταγματάρχην Maury καί τόν Morse, συνέλαβε έτι μεγαλοπρεπή
σχέδιον καί άνίλαβε τήν ένωσιν τής ’Αμερικής μετά τής
’Αγγλίας δι’υποθαλασσίου κά>ω. Ήγόρασε δέ πρός τοΰτο
τό παραχωρηθέν προνόμιο» τφ Gisborn καί τή ΰποστηρί-

ζει τών κυβερνήσεων ’Αμερικής καί ’Αγγλίας Ιπελάβετο
τοΰ έργου.
Αμέσως ήρξαντό αί καταμετρήσεις τών βυθών τής θα
λάσση; καί έπεδόθησαν είς προκαταρκτικά; έργασίας, ένφ
ταύτοχρόνως ό Crus Field συνίστα τήν 'Εταιρίαν Gompagnie du cable transatlantique.
(ακολουθεί)
Φ. ΙΙρίντεζης.

ΕΙΣ TO ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ
Ήμην έπί τής Άκροπόλεως. Έβάδιζον ακριβώς έπί
τοΰ λιθοστρώτου έκείνου τοΰ Παρθενώνος, όπερ ίκηλιδώθη
ύπό τοΰ αίματος τής τευτονίδος Μαίρη;. *
0 οφθαλμός μου
άπληστο; έθεάτο τά πέριξ, έν φ ή γλυκεία τοΰ Σαρωνικοΰ αύρα έπλησσεν έλαφρώ; τό μέτωπόν μου. Άνελογιζόμην το άρχαϊον μεγαλεΐον τοΰ ίεροΰ τόπου, έφ’ ού έστάμην
καί συναισθήματα άλλου κόσμου κατελάμβανον τόν έσκοτισμένον νοΰν μου. Πόσα; γενεάς δέν έβαυκάλισε, δέν έγα—
λούχησε καί δεν άνίθρεψε τό άπειρον μεγαλεΐον τοΰ Παρ
θενώνος ! Μή ίπαυσε γοητεΰον τού.ς λαούς άκόμη καί έγεΐρον τό θέλγητρον μέχρι μανίας τοΰ έργου τοϋ ’Ικτίνου;
Τρανά μαρτύρια τοϋ φόρου τοϋ αεβασμοΰ πρόκεινται οί έκ
τών περάτων τόΰ κόσμου ερχόμενοι ξένοι περιηγηταί.
’Ακριβώς τήν στιγμήν, καθ’ ήν Ιρειδόμενος έπί τινο;
στύλου έπεκαλούμην τήν αιωνιότητα, διέρχονται ίμπροσθέν
μου δύο νεαραί ’Άγγλίδες, μετ’ έμβριθείας ίξετάζουσαι τά
άρχαία λείψανα καί έπαναλαμβάνουσαι μετ’ άπειρου χά
ριτος : The temple of Minerva ι Όποια ποιητική στιγ
μή! όποία εζαρσίς διανοίας 1
Ό δυόμενος ήλιος διά τών στιλβουσών αΰτοΰ άκτίνων έχρύσιζε τήν μεταξίνην κόμην τών θυγατέρων εκείνων τής·
Άλβιόνος, αΐτινες ίφαίνοντο ώς ίέρειαι ίν τφ μέσφ τοΰ
ίεροΰ ναοϋ.
Τό σοβαρόν μεγαλεΐον τών στύλων, ό αίγλήεις ούρανός
καί ή θέα τών λικνιζόμενων κυπαρίσσων τοΰ νεκροταφείου
μ’ έπλήρουν άλγεινοτάτου συναισθήματος.
Ώ 1 πόσον άποκαθαίρεται ό νους
τή ήσυχίιρ καί τή
μελαγχολική ρέμβη. Όπόσον πΰρ έρωτος ιιχε συσσωρεύσει
έν τή καδρίιρ της ή Μαίρη, ιύρισκομένη εν τή θέσει έκείνη !
Δίκην καλειδοσκοπικών εικόνων διήρχοντο πρό τών ο
φθαλμών μου τά διαδραματισθέντα μεταξύ τών δύο εκείνων
καρδιών, καί οί οφθαλμοί
έπληροΰντο δακρύων....

Ιν

μου

» ·

Ανεχώρησα ΐντεϋθεν, άφ ού συνεκινήθην καί έθαύμασα,
καί άνήλθον εΐς κρείττονα; κόσμους, διευθυνόμενο; είς τό
νεκροταφεϊον. Άπήλθον έκ τή; δόξης τών αιώνων, έκ τής
αιωνίου νιότητος, πορευόμενος, είς τήν λήθην τοΰ κόσμου,
εΐς τήν ίκμηδένεσιν τής.ζωής! Άλλά μήπως τοιουτος δέν
είναι καί ό προορισμός όλης τής δημιουργίας ; Δέν άνερχόμεθα εις τήν αίγλην τής λαμπρότητος, δπως έπειτα κα·
ταποντισθώμεν είς τό βάραθρον τοΰ τάφου ;
Έφθασα, άσυνειδήτως πως περεπατών, πρό τοΰ μεγα
λοπρεπούς μαυσωλείου τοΰ νέου έκπορθητοΰ της Τροίας ’Ερ
ρίκου Σχλιέμαν, ούτινος έθαύμασα τήν μεγαλοπρεπή μα
ταιότητα καί προεχώρησα..
At υψιτενείς κυπάρισσοι μελαγχολικώς κλίνουσι τάς κορυφάς των, άναδίδουσαι άόρτστόν τινα ψιθυρισμόν, όστις μιγνύμινο; μετά τοΰ βόμβου τών πευκών άποτελοΰσι πένθι
μου νανούρισμα.
Τά πτηνά ύπομέλπουσιν, έν τοΐς φυλλώμασι, συνοδεόοντα τόν ύστατον θρήνον, τόν ύστατον στεναγμόν πενβοΰντος.
Αίφνης όμως αί λαμπραι έντυπώσεις, ύπό τών όποιων
σαγηνευθεις είσηρχόμην, έζηφανίσθησαν. Μεμολυσμένος ά
ήρ, πλήρης μικροβίων, ήσθανόμην, ότι μέ προσέβαλεν. Άήρ
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θνησιμότητος, λαμπάδων,λιβάνου, σεσηπότων σαρκών,σκω
ληκόβρωτων, έπλήρου τήν πέριξ έμοΰ άτμόσφαιραν. Τάφοι
έγκατεσπαρμένοι τήδε κάκεΐσε άπετέλουν θλιβερόν άμα καί
αηδές θέαμα. Ποΰ καί που οστά, ράκη ζωής καί θανάτου,
μνήματα νωπά καί πολυχρόνια, λάκκοι σαρκαστικώς
χαίνοντες, έτοιμοι πρός καταβρόχθισα όζωδών πτωμάτων,
φρίκη άπεχθής διά τήν ζωήν, σαρδόνιος διά τόν θάνατον,
άνθη ύποπτου προελιύαεως καί χρήσεως πάντα ταΰτα μοί
συνέχεον, τόν νοΰν.
Όλα τά μαρμάρινα έκεϊνα λείψανα,τά όποια ήδη όζουν
την φρίκην και διεγείρουν τήν άποστροφήν, έζησάν ποτέ I
Ύπό τούς σκελετώδεις εκείνους τεθαμμίνους θώρακας,
παλλέ ποτ» καρδία !.Τά εΐρωνικώς γελώντα έκεϊνα μήλα
τών παρειών,τών άπειρων έκεϊ μέσα νικροκεφαλών ήρυθρία-■
σαν καί τά μή υπάρχοντα χείλη έπρόφιρον γλυκείς έρωτος
λόγους !
Πόσοι στεναγμοί, πόσαι ονειροπολήσεις, πόσαι φιλοδο
ξία!, πόσαι έλπίδες, δέν έβαυκαλίσθησαν εί; τούς λιθώδεις
έκείνου; σκελετού; ! Πόσαι καρδίαι τρυφεραί καί εΰαίσθητοι, πόσα σώματα σφριγώντα χθές έτι έκ νεανικού κάλλους
δέν μετεβλήθησαν είς δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις I Πόσοι
μεγαλουργοί νόες, έργαζόμενοι ύπέρ τής προόδου τής έπι
στήμης καί τής άνθρωπότητος, δέν μετεπήδησαν αίφνης είς
το άγνωστον, ίσως εις τό μηδέν 1 Πόσαι νέαι ίδέαι καί
σκέψεις, πόσα σχέδια μεγαλουργά δέν παρεδόθησαν εις τήν
λήθην,ταφέντα ύπό τήν μέλαιναν καί παγεράν γήν I...
Άληθώς δεινόν τό πρόβλημα τής τύχης τοΰ άνθρώπου.
Παλαίομεν καθ’ημέραν άγωνεωδώς κατά τών διαφόρων
δυσχερειών, έρρωμένως άνθιστάμιθα κατά τών θυελλών καί
τοΰ σάλου τής ζωής, όπως άπολαύσωμιν φεΰ ! ένα νεκρι
κόν φέρετρον, όπως μεταβληθώμεν είς καταστρεπτικά ή
ωφέλιμα μικρόβια, όπως τέλος διαλυθώμεν είς τά έξ ών
συνετέθημιν ! Μάταια λοιπόν τά πάντα έν τφ κόσμφ τού—
τφ καί προτιμότερος ό θάνατος ! Ναί ! προτιμότερος ό θά
νατος, τό μηδέν. Ούτε θέλω μετά τοιαύτην ζωήν καί τοιοΰτον οΐκτρόν θέαμα τών λειψάνων τοΰ άνθρώπου καί τής
μεγαλουργού διανοίας του νά έπιζήσω, έστω καί μετά θά
νατον νά βλέπω τοιοΰτόν τι.
« *
. *
■
Ή φιλοδοξία τοΰ άνθρώπου είναι απεριόριστος. Έργαζόμεθα έν τφ κόσμφ τούτφ ούχί διά τό παρόν, άλλά δεά
το μέλλον, έργαζόμεθα διά τήν άίδιον μνήμην, έργαζόμεθα
διά τήν υστεροφημίαν.
Άπέθανον οί ήμίθεοι τής άρχαίας Ελλάδος, άλλ’ άπηθανάτισαν αύτούς τά έργα των, τά· έργα τών χειρών των
καί τά τή; διανοίας των. θαυμάζεται καί θαυμασθήτε—
ται, έφ’ όσον ύπάρχουσιν εύγενεΐς καρδίαι, ή άρχαία καλ
λιτεχνία. Ρίψατε Ιν βλέμμα έπί τών άξιολατρεύτων έκεϊνων μνημείων, έπί τοΰ Παρθενώνος, τών στηλών, τοΰ 'Ο
μήρου, τοϋ Σοφοκλέους, καί άμέσως ή διάνοιά σας θ’
άρθή εις ιδανικοτέρους κόσμους καί ή ψυχή σα; θά ποθήση
το άννωστον
!
I
·
'

I-

Στρέφω τά βλέμματά μου πέριξ καί βλέπω άληθώς ά—
ποθεώσεις, μιμήσεις αρχαϊκά;. Όλοι οί άριστοκράται τοΰ
πλούτου, όλοι οί τοβ κερδφου Έρμου οπαδοί άπομαρμαμαρωμένοε. Όλοι έν περιόπτφ θέσει άτενίζουσι μεθ’ ύπερηφανείας τόν έπισκέπτην. Οία όμως διαφορά I πόσον α
γνοί καί ποιητικοί είναι οί μονήρεις έκεΐνοι τάφοι, τού; ό
ποιους φωτίζει δειλά-δειλά τρεμοσβΰνον κανδύλιον και τούς
όποιους πιριπαθώ; νανουρίζει ή αηδών, ίσταμένη έπί τών
δενδρυλλίων, παραβαλλόμενοι πρός τήν τραχύτητα τών
ψυχρών μαρμάρων!
Έκεϊ μέν ή μελαγχολική ησυχία καί ό στεναγμό; ρεμβοΰ περιπατητοΰ, συγκινουμίνου έπί τή τοιαύτν) θέφ καί
γνωρίζοντος ίσως τί ίγκλείΐι* έδώ δέ οί πολυτάραχοι καί

Η ΦΓΣΙΣ

υ ΦΥΕΙΪ
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χάλοι__ψυχροί δμως—κύκλοι κυρίων καί κυριών μιτ
απλη
*

στίας ζητουσών να ελκύσωσι τήν προσοχήν.
Έχει μέν ίγχλιίεται τό πνιΰμα,
εΰφυία, τδ θύμα της
έπιστήμης καί τοϋ καθήκοντος· ϊΧώ os είς κοινός άνθρωπος,
είς κληρονόμος, είς της τύχης προστατευόμενος. Εκιϊ
προσέρχονται οί μύσται τοΰ πνευματικού καί καλλιτεχνικού
κόσμου, προσφέροντες θυσίας είς τα ολοκαυτώματα τών «υγενών αισθημάτων, έδώ δέ οί κομπάζοντες Επιπόλαιοι!
*Ώ ! πόσον τήν στιγμήν ταύτην ή ψυχή μόυ πιέζεται
καί ή καρδία μου αίμάσσει I Πόσον θά Ιπεθύμουν νά μη
έρριπτόμην είς τδ άπειρον αύτό, εις τήν υλικήν αυτήν κόλασιν, νά ήμην άγνωστος καί ξένος των επιγείων, νά ήμην τίποτε, νά ήμην μηδέν, νά μή μιτεϊχον τής ανθρώπι
νης κωμωδίας I...
Σ’ τήν σκιάν τών κυπαρίσσων καί μέσα σ τά.μνημεία,
Ποΰ δεν διαμένουν άμοιρα παρηγοριάς δακρύων,
Τάχα είν ’λεγότερος βαρύς ό δπνος τοϋ θανάτου ;

ή

Χαλχίς

W

Γκορτζής.

TH‘ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ Ε. Φ·

ΈπΧ τή άναχωρήβει της

Είς τάς άδοάς της πτέρυγας Λ αύρα σέ κομίζει
χαριτωμένην Ιλαράν,
ένφ τά κΰμα τό γλανκόν ήδέως σέ λικνίζει
καί σέ πηγαίνει φεύ μακράν.

’Αναχωρείς ψαιδρόλουσιος έκ μάγου παραλίας
τοπογραφίαν θελκτικήν,
τήν τύρόην καταλείπουσα τής λάλον κοινωνίας
οιά ζωην ερημικήν.
’Αναχωρείς,ύγίαινε, κι’έν ήρεμία ζήθι
είς τήν κοιλάδα τήν τερπνήν,
ήτις χαρίτων φυσικών κι’άγνών θελγήτρων βρίθει
ήτες έγκλείει τήν σιγήν.
Έκεί έν μέσω φύσεως σφριγώσης, σμαραγδίνης,
μέσφ τοπείων γραφικών,
ύπό τά μέρη τά άγνά τού θύμον τής μυρσίνης
τών πεύκων καί τών έρεικών.

Παρά τό νάμα δροσεράς πηγής καί κρυσταλλώδους
παρά μνρίπνονν πρασιάν,
μέσω λειμώνος εύανθούς χλοοσκεποΰς εύώδους
ύπό δρυμώνος τήν σκιάν.
Έκεϊ ένθ ’ ήρεμος γλυκύς παρέρχεται ό βίος
ύπό γελώντα ούρανόν,
Ινθ ’ ή ψυχή είς όνειρα πλανάται μακαρίως
τό θέρος δίελθε τερπνόν.

. ’£r Ά0ήτακ SO 'Ιουνίου iS9i.
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ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΟΤ ΛΓΚΑΒΗΤΟϊ
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καί φεύγει. Έν Έλλάδι, τό μόνον έφόδιον τοϋ έμπορου είναι
να έχη μέγα ήπαρ, άπειρον υπομονήν καί άπεριόριστον εύφράδιαν, ένφ τούναντίον ένταΰθα έτοιμότητα, μετριοφροσύνην και
εύρύ βαλάντιον. Αιαφορά, ήτις προέρχεται έκ τής κυκλοφορίας
τοΰ πολλοΰ χρυσίου. Οί άραβες φαίνεται κέκτηνται
χρήματα.
Παρακολουθώ τάς διαπραγματεύσεις μεταξύ ύπαλλήλου κάί
ένός άραβος, δοκιμάζοντος ενδυμασίαν. Όμιλοΰσιν άραβιστί, δπως
πάντες, διότι άνευ τούτου διαπραγμάτευσις μετ’ άραβος ένταΰ
θα δέν χωρεΐ. Δέν καταλαμβάνω τήν.άραβικήν, πλήν έννοώ έκ
τών κινήσεων,on © υπάλληλος εκθειάζει τήν ποιότητα τοΰ ύφάσματος και τήν εντελή προσαρμογήν τής ένδυμασίας,' μολονότι
ό άραψ διαμαρτύρεται, οτι τδ έπανωφόριον είναι στενόν καί τό
παντελονιού, ώς σάκκος, πλατύ καί κοντόν. Μετά βραχυλογίαν
ό άγαθός άστός πείθεται καί καταθέτων δύο καί ήμισυ λίρας
στερλίνας άναχωρεϊ εύχαριστημένος.
Έτέρα μελαψή άραψ ηλικιωμένη διαπραγματεύεται λαμ
πρόν αλεξηλιον και- επιδεικτικόν ριπιδίου. Φέρει πολυτελές
περιλαίμιου, χρυσοκέντητου βραχιολιού καί όλοσηρικήν ένδυμασίαν. Πλούτος έν σφματι καί κάλλος ΐν γήρατι !
’Ελεεινολογώ τήν ματαιότητα τοΰ κόσμου καί οί οφθαλ
μοί μου σταματώσι επί έτέρας κομψής συμπαθούς νεάνιδος,
προτεινούσης τόν λεπτόν πόδα της τφ ύπαλλήλφ, δπως τή δο-

έτι αρκετά
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— ’Αρκετά είδον καί εύχαριστώ, τφ λέγω, άπέρχομαι καί
άλλοτε τά λέγομεν, δεν θέλω νά μάθω περισσότερα. ,
— Πολύ καλά, πολύ καλά," όπως άγαπατε, μοί άπαντφ, πάν
τοτε μειδιών ό κ. Μακρής, πλήν δέν μοί είπατε,μέ ποϊον έχω
τήν τιμήν νά ομιλώ.
— Ά, ναί, εχετε δίκαιον. Πρίντεζης, διευθυντής τής «Φύ
σεως, τφ απαντώ αμέσως.
—’Α,ό κ. Πρίντεζης,χαίρω πολύ,μά καθήσατε τότε νά πά
ρετε ένα καφέ, νά σάς γνωρίσωμεν καλλίτερου. Είς τήν οικίαν
μου πολλάκις τό εσπέρας έχομεν τήν ομιλίαν σας μέ τό λαμ
πρόν περιοδικόν σας.
Έκάθησα νά πάρω τόν καφέν.
— ”Α, εύχαριστώ πολύ, Κύριε Μάκρη,καί σας αρέσει πραγματικώς τό περιοδικόν μου ;
— 'Ωραιον και λαμπρόν, έγώ δέν καταγίνομαι τόσον είς
άναγνώσματα, διότι είμαι πολύ άπησχολήμένος είς τάς υποθέ
σεις του έμπορίου μου, άλλά αί γυναίκες καί τά παιδία άρέσκονται πολύ.
Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν δύο ώρα'οι πώλοι έσταμάτησαν
πρό τοΰ καταστήματος καί δύο μελανημονοΰσαι αίγυπτίαι κατελθοΰσαι, είσήλθον έντός.
— Δέν μου λέγετε, Κύριε Μακρή, ήρώτησα τότε αύτόν,
οί πελάται σας εΐναι πάντες τοΰ αραβικοί φύλου ;
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΪΠΤΟΤ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
(Συνέχεια ϊδ. προηγούμενου φύλλον).
Τήν επαύριον μετέβην είς έπίσκεψιν τών κκ. Γ. Γαζή, διευθυντοΰ τοΰ ΚεδιβικοΟ καφενείου, τοΰ π. Γ. Σπετσεροπούλου
εμπόρου, I. Γεωργίάδου διευθυντοΰ καφενείου, Β. Μάρκου διευθυντοΰ τοΰ φαρμακείου δ Γαληνός, Θ. θεοδωροπούλου ζαχαροπλάστου Άντ. Παππαδάκη, διευθυντοΰ τοΰ φαρμακείου ή
Άθηνα, καί Κωνστ. Σουρή, απάντων εύγενεστάτων και φιλομουσωτάτων συνδρομητών της «Φύσεως», παρ ’ οίς έτυ-χον φιλοφρονεστάτης ύποδοχής, καί μετά ταΰτα εΐσηρχόμην εις τό μέγα
κατάστημα τών αδελφών Μάκρη.
Ένφ δέ μετά περιεργείας περιειργαζόμην τήν μεγάλην κίνησιν τών έν αύτφ πολυπληθών πελατών,τό πλεΐστον αίγυπτίων,
φελλάχων, φελλαχίνων και άραπίνων,εϊς μεσήλιξ κύριος, εύγενοΰς συμπεριφοράς, μέ πλησιάζει μειδιών.
’Αγαπάτε.τίποτε, Κύριε; μοι λέγει.
— Εισθε κ. Μακρής ;
— Μάλιστα, μοί άπαντα, καί ύμεΐς;
— Ξένος, έλλην, συμπατριώτης σας, μόλις άφικόμενος έξ
’Αθηνών, άλλά εξακολουθήσατε,παρακαλώ, τήν έργασίαν σας,
διότι έπεθόμουν νά ΐδω ολίγον τήν ώραίαν αύτήν εμπορικήν κίνησιν καί άμα ησυχάσετε, τά λέγομεν.
— Ναι, ευχαρίστως, πλησιάζει τδ μπαϊράμι καί είναι καιρός
τών προμηθειών, ώς βλέπετε, μοί άπαντα προθύμως δ *
. Μα
ύρης. Κατά τήν έποχήν αύτήν έχομεν τήν μεγαλειτέραν καί
καλλιτέραν εργασίαν. Νά μέ συγχωρεϊτε.
Καί προσενεγκών μοι κάθισμα, παρετήρουν μετά προσοχής
τούς άραβας προμηθευομένό.υς ευρωπαϊκά είδη, οίον ύφασματα,
πίλους, άλεξήλια, έτοιμους ενδυμασίας, υποδήματα, καί διάφο
ρα άλλα άντικείμενα ανάγκης καί πολυτελείας, εις ανταλλαγμα τών οποίων έδιδον τό ώραΐον άγγλικόν χρυσίον, δλως
ήσύχως, άθορύβως καί μακαρίως,αν θέλετε.
Πόσοι τών ήμετέρων εμπόρων θά έπεθόμουν τό ησυχον αυτό
καί προσοδοφόρου έμπόριον !
Πληθύς άράβων είσήρχετο και έξήρχετο, χωρίς ν’ακούεται
τό παράπαν, ούδεμία κραυγή, ούδέν παράπονου, ουδεμία έρις. .
Συναλλαγή χωρίς παζάρι'καί άν προτείνεται τοιοΰτόν τι,δέν
διαρκεΐ πλέον τοΰ λεπτοΰ της ώρας. Έν Έλλάδι, τό μεγαλείτερον έμπόριον γίνεται είς τήν παροχήν τών ατελεύτητων
δειγμάτων καί τών απαραιτήτων άγώνων κατά τόν ορισμόν τής
τιμής., Ένταΰθα, δύο λέξεις άρκοΰν καί ό πελάτης πληρύνει
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κιμάση πέδιλου. Στηρίζουσα δέ τήν μίαν χεΐρα της έπί κα
θίσματος, διά τής έτέρ.ας άφελώς ύπεγείρει τήν έσθήτα της
καί άσκανδάλως βολιδοσκοπώ τόν αραβικόν έκεϊνον πόδα. Etvat
λεπτός, κομψός και κανονικός, καλύπτεται ύπό πλουσιωτάτης
ποικιλοχρόου ρηγωτης μετάξινης περικνημίδος καί περί τόγόνυ
φέρει κιτρινωπόν κομψόν περίδεμα. ’Απορώ, θαυμάζω, σκέ
πτομαι, βλέπω, εξετάζω, πλήν ούδέν δύναμαι νά ε’πω περί τού
του,άγνοών έντελώς τά τοΰ ιδιαιτέρου αύτών βίου καί χαρακτήρος καί εγείρω τά βμματα πρός τήν κεφαλήν,όπως έκ'τής ίντυπώσεως τής μορφής τοΰ προσώπου, σχηματίσω τελειοτέραν
κάπως ή θετικωτέραν γνώμην περί τρΰ τύπου καί ούσίας τής
κνήμης έκείνης καί ευχαρίστως μεταδώσω ταύτην τοϊς παρακολουθοΰσι τάς αίγυπτιακάς μου αναμνήσεις, ότε παρ'ελπίδα
παρατηρώ πρόσωπον κεκαλυμμένον διά λεπτοΰ ώραίου πέπλου
καί διά σχισμάδος διά μέσου αύτοΰ, δίκην κλεψιμιαίας οπής,
διακρίνω δύο μέλανας ζωηρούς όφθα/.μούς καί ούδέν πλέον.
Περίεργον, διελογίσθην,έθιμον, τί αντίθεσις μεταξύ φαινομενικού
και κεκαλυμμένου ! Στρέφω τά ομματά μου έκεϊθεν, ί'να δώσω
τέλος είς τήν παράτολμον ίσως περιέργειαν μου, οτε παρατηρώ
γιγαντώδους αναστήματος έναντι άραβα έκστατικώς ίστάμενον
καί όλοψυχως ίσως πρό τοΰ άνωτέρω θεάματος.Συλλογισθείς δέ
τότε, ότι καί οι άραβες, άνθρωποι ε ΐ σ ί ν, ήγέρθην, καί
αποτεινόμενος τφ κ. Μακρή.

— Σχεδόν οί πλεϊστοι, άπό τούς άραβας ιδίως καί τάς αίγυπτίας συντηρούμεθα. Αύται κινοΰσι τό έμπόριον. Έχου« πολλά
χρήματα καί άγαπώσι τήν πολυτέλειαν και έπίδέιξιν.
— Ή μάλλον δέν εχουσι άλλο τι να κάμουν.
— Τοηυρατε, ώς έπί τό πλεΐστον μένουσι εις τάς οικίας των.
Περιπάτων καί διασκεδάσεων στερούνται, ή μόνη δέ τέρψις των
είναι νά συλλέγουν χρήματα άπό τούς άνδρας των, τά όποϊα
άφειδώς σπαταλοΰν εις εϊδη πολυτελείας καί ματαίας έπιδείξεΐζ.
— Αύτό παρετήρησα καί έγώ καί ότι τό πλεΐστον μέρος
τών Ελλήνων συντηρείται καί θησαυρίζει άπό τήν βαμβακεμπορίαν, τά είδη τής πολυτελείας καί τόν καπνόν.
— ’Ακριβώς.
Καί αποχαιρετίσας τόν κ. Μακρήν,όστις είρήσθω έν παρόδφ,
έχει όμοια υποκαταστήματα έν ’Αλεξάνδρειά, Πόρτ-Σαϊδ και
Σουέζ,μετέβην εις συνάντησιν τοΰ κ. Ν. Τσιγαδα,προμηθευτοΰ
τής’Α. 'Υ. τοΰ Κεδίδου. Διατηρεί τό λαμπρότερου καί πολυτε
λέστερου κατάστημα έδωδίμων και ποτών, οίον ούδαμοΰ τής
Ελλάδος υπάρχει, ίσως καί έν ’Ανατολή, έν τή μεγάλη όδφ
απέναντι τοΰ «Αίγυπτιακοΰ Καφφενείου» και Φημίζεται ώς ίν
τών πλουσιωτέρων καί ώραιοτίρων τής ,ύφηλίου.
Ό κ. Τσιγαδάς είναι homme'comme il fant, bon vivanixa!
bon fumeur, ώς συνήθως λέγουσιν οΐ γάλλοι, ήτοι «άνθρωπος
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τέλειος» και πουβαρντάς, δπως λέγομεν ήμβϊς οί "Ελληνες
χαί δέν του λείπει τίποτε, ούδ' αύτδ τοΰ πουλιοΰ τδ γάλα,
πατά την ποινήν παροιμίαν, θυσιάζει δέπολλάπις χρήματα πολ
λά,τδ παν έν άνάγπη, διά τδ κέφι του.
Εννοεί, coute qne coule, ήτοι μέ πάσαν θυσίαν νά έχνι
8,τι έπιθυμήση η καρδία του είς αύτδν τδν κόσμον, καί τδ απο
λαμβάνει αμέσως. Ή ύγεία και καλιζωία είναι τδ πρώτιστον μί
λημά του. Δι' δπερ τδν βλέπετε ζωηρόν, εδβυμον καλλιπάρειον, προκοίλιον καί άψρόντιδα. ’Εχει άποκτησει χρήματα
πολλά και ούδόλως φροντίζει διά τδν άλλον κόσμον. Τδ πολύ
πολύ δίδει 8t * οίονδηποτε φιλανθρωπικόν σκοπδν η εθνικόν, 8,τι
νομίστ, καλδν, οσάκις τφ ζητηβ·η,_ πίνει μετά τοΰτο εν κύπελλον
ζύθου η λεμονάδας καί στρέφει είτα τάς σκέψεις του περί έαυτών καί πάντοτε περί εαυτόν.
Ευρόν αύτδν κα&ημενον πρδ της βύρας τοΰ καταστηματδς
του, νωχελώς καπνίζοντα τον καλλίτερου ϊσως καπνόν, διότι
άνίδιδε οσμήν λεπτήν καί αρωματικήν και «σχημάτιζε κόνιν
λευκοτάτην, είχε δέ την μίαν χειρα αίωρουμίνην άναπαυτικδς
όπισθεν τοδ καθίσματός του, διά δέ της έτέρας έπαιζε μέ τούς
κόμβους βαρυτίμου κομβολογίου έξ ηλέκτρου.
— Βεβαίως δ κ. Τσιγαδας, λέγω αύτφ πλησιάζων.
Μέ παρατηρεί καί δέν όμελεΤ, διότι προύτίμα νά μη τφ δια
κόψω την ησυχίαν.
— Ό κ. Τσιγαδας ; επαναλαμβάνω.
— Ναί, έγώ είμαι.
— Καί έγώ ό διευθυντής της Φύσεως.
— Αί, τί θέλετε ; Ά, διά την Φύσιν, ...ναί, άλλά δέν την
διαβάζω. Ποΰ καιρός διά τέτοια πράγματα, έγώ (όαρύνομαι ποΰ
ζώ.
■·,
— Τδ πιστεύω καί τδ βλέπω, κ. Τσιγαδα, προτιμάτε να
ρεμβάζετε καί νά σκέπτεσθε.
— "Α, δχε, έχω καλλίτερου νά καπνίζω καί νά παίζω μέ το
κομπολόγι μου.
— Καί μέ τδ τάβλι.
— Κάποτε, ποΰτδ ξεύρεις ;
— Σας είδον χθές είς τδ καφφενεϊον απέναντι, ακριβώς την
στιγμήν,οπού διηρχετο ό Κεδίβης καί έτρέξατε νά μεταβητε είς
τδ κατάστημά σας.
— Μπα, μέ ίδατε, ναί, είναι αληθές. . . . Καθησατε τότε
νά πίωμεν μία μπίρά·
— ’Οχι, ευχαριστώ, έχω κάπου νά μεταβώ."Ωστε, τί την θέ
λετε την «Φύσιν», κ. Τσιγαδα, άφοΰ δέν την άναγινώσκετε;
— ’Αλήθεια, περιττή, άλλά καλλίτερα νά μοΰ την στέλλετε
είς τδ τέλος τοΰ έτους χρυσοδεμίνην, άς εύρίσκεται εις την
βιβλιοθήκην μου.
Και άποχαιρετίσας τδν μακάριον τοΰτον θνητόν, μετέβην εις
έπίσκεψιν τοΰ κ. Χέλμη, όστις έχει τδ γραφεΐόν του ύπδ,την
νεόδμητου μεγάλην οικίαν του κειμένην είς τήν νέαν ώραιοτάτην
συνοικίαν πρδς τδ βορειοδυτικόν μέρος της πόλεως.
— Ένταΰθα όμολόγουμένως εύρίσκονται αί ώραιότεραι οι
κοδομά! τών νεοπλούτων κατοίκων τοΰ Καίρου, φκοδομημέναι
διά λίθων τεχνητών και μή, μετακομιζομένων ηδη σιδηροδρομικώς.Μέχρις έσχάτως πασαι αί οικοδομά! έγίνοντο διά τούβλων
και πορώδους λίθου,ηδη όμως, ότε αι σιδηροδρομικά! συγκοινω
νία! έπεξετάθησαν πανταχόσε καί μέχρι της,Κάτω Αίγύπτου,
μετακομίζονται πανταχόθεν φυσικοί λίθοι καί ή οικοδομική ήδη
δέν στερείται πλέον τοΰ φυσικού τούτου προϊόντος.
Ό ρυθμός τών οικοδομών έν Καίρψ είναι ποικίλος, έπικρατεΤ δέ δ αγγλικός, αί πλεϊσται δ’ οίκίαι είσίν κεχρωματισμέναι
δι’ ελαιοχρώματος καί περιλαμβάνουσι πολλάς κατοικίας.
Έν τή νέα λοιπόν ταύτη συνοικία βλέπω τρεις μεγαλοπρεπσ?ς έ λληνικοΰ ρυθμού ώραιοτάτας οικίας, τοΰ κ. Χέλμη, τοΰ
κ. Τσανακλή καί ετέρου, ουτινος μοί διαφεύγει τδ όνομα. Διαφέρουσι δέ τόσφ πολύ τών άλλων έν Καΐρφ οικοδομών, ώστε
μόλις εύρέθην απέναντι αύτών, είπον«Ιδού καί οίκίαι έλληνικαί». Τδν κ. Χέλμην εύρον έν τφ
γραφείφ αύτοΰ εργαζόμενον καί μολονότι ητο πολύ άπησχολημένος,ούδόλως έκώλυσεν αύτδν τοΰτο τοΰ νά μοί πρεσφέρη κά
θισμά καί τσιγαρέτα καί νά μοί άποτείνη διαφόρους «ρωτήσεις
περί τών έλληνικών πραγμάτων. Ύπάρχουσιν ώς έπί τδ
πλεϊστον πολλοί έλληνες, οίτινες όταν είναι άπησχολημένοι δέν
εννοούν νά τούς διακόψητε ή δι’ εργασίαν σχετικήν πρδς τδ
επάγγελμά των. Έν Αίγύπτφ τουλάχιστον δέν συνηντησα τοιβϋτόν τι, καί έχάρην πολύ,, διότι μοί έδίδετο ούτως πλήρης

ή εύκαιρία νά μελετήσω ολίγον τον χαρακτήρα τών έκεϊσε
ομογενών μας.
Ή νεωτέρα ιδιοφυία ισχυρίζεται, οτι διά νά γνωρίση τις τδν
χαρακτήρα ατόμου τίνος, δεν απαιτούνται πολλά πράγματα,
πολλφ δέ μάλλον φυσιολογικά! γνώσεις καί μαντεία
Απλή
ανταλλαγή ιδεών, έκφρασις τοΰ προσώπου, συμπεριφορά, αρ
κεί πρδς τοΰτο. Προσφάτως δ 'είχα άναγνώση, οτι ή στάσις τοΰ
σώματος, τδ ύφος, ή ομιλία, τδ βλέμμα, ή γραφή, τδ είδος
της τροφής άρκεΐ. Καί δεν ήπατατο δ άνακαλύψας τοΰτο,διότι
έπισταμένη παρατήρησις καί μικρά πείρα μοί Ιθεντο εις τα
ίχνη τής νέας αύτής παρατηρήσεως.
Δι ’ ολίγον έννόησα ότι δ κ. Χέλμης είναι εύγενέστατος και
κοινονικώτατος άνθρωπος, πατριώτης καλός καί συμπολίτης άριστος. Καταδεκτικώτατος, έργατικώτατος, προσηνέστατος,
καί δή όμιλητικώτατος. "Αν δ’ ειχεν'τδν άπαιτούμενον και
ρόν, θά ητο ό μόνος κατάλληλος νάκατέχη τήν θέσιν τοΰ προέ
δρου τής έκεϊσε ελληνικής κοινότητος, αντί τοΰ νΰν, τοΰ ολως
ακαταλλήλου καί ψυχρού, ώς μολύβδου.
Έν όλίγοις ό κ. Χέλμης έκτήσατο τήν άμέριστον συμπά
θειαν μου καί χωρίς νά εισέλθω εις έκτεταμένην μετ’ αύτοΰ
ομιλίαν, έκομισάμην τάς καλλιτέρας έντυπώσεις. ,
(ακολουθεί)
Φ·. Π.

ΕΛΑ Ν' ΑΓΑΠΗΘΟΥΜΕ
ΤΙ θέλεις γλυκεία βγάπη μου 'ς τά δάοη μοναχή οου ;
Πού όδηγεϊς το βήμα οου αγάπη, μου γλυκεία ;
Ποια όνειρα γλυκύτατα μαγεύουν τήν ψυχή οου ;
Γιατί κυττδς τά λούλουδα μέ λυπηρή ματιά ;

Τί θέλεις γλυκό όνειρο τής νεγότης μαυ 'ς τά ίάοη ;
Γχατί πλανδσαι μόνη οου ’ς τήν τόοην ερημιά ;
Ή λύπη οου, αγάπη μου, τά οτήθη μου σπαράοοει
’Ακολουθεί τή λύπη οου ή έρμη ή καρδιά.
Τής νειότης μου έλα όνειρο
πιστά ν’ αγαπηθούμε
’ς τής μοίρας μας τά κύματα
γλυκά ν’ άγκαλιασθοϋμε.

Πρέβεζα 1884.

Ά·«ν. Γ. Μεχάλης

ΕΝ ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓίΙΓΕΙΟΝ
Καθ' ά γράφεται ήμϊν έκ Σύρου διά τάς γινομένας Ιξε- τάσεις τοϋ Βου Δημοτικού σχολείου τών θηλίων, τοϋ ΐπα—
ξίως διευθυνομένου ύπό τής ιύπαιδίύτου οεσποινίδος Ελένης
Παπαθανασοπούλου, συγχαίρομεν «κ καρδίας τήν άκαμάτως καί μετά πολλοΰ ζήλου διδάξασαν κόρην., ής οί αγλαοί
καρποί τών κόπων, οδς άπικόμισε μεθ’ όλην τήν αυστηρό
τητα τών εξετάσεων, κατίδείξαν, δτι ή ίπιτελεσθεϊσα παι
δαγωγική ίργασία της υπήρξε τέλεια, ώς μαρτυρεί καί το
παραστάν ακροατήριο».
Ή άκάματος καί διά σπανίων αυστηρών αρετών κεκοσμημένη αύτη κόρη, ή άφιεροϋσα τήν ζωήν της είς τήν η
θικήν καί πνευματικήν μόρφωσιν τών άνατιθεμένων αΰτή
μαθητριών είναι αξία θερμών συγχαρητηρίων, διά τήν άο—
κνον καί ενσυνείδητον ίργασίαν της ώς καί διά τά έκλικτά
προτερήματα της.
Ένοϋντες τάνωτερω συγχαρητήριά μας- καί διά την επί
σης άκαμάτως ίργασθιΐσαν δεσποινίδα Ευαγγελίαν Κορωναίου, προσθέτομεν, ότι καί ή κόρη αύτη ούδενός κόπου ίφείσθη, όπως άναπτΰξη καί διαπαιδαγώγηση τάς μικράς.
μαθήτριας της, ών αί εύστοχοι απαντήσεις κατεγοήτευσαντό άκροατήριον.
Πρός

ΚΟΡΑΖϊΔΕΣ

Καλοκαίρι, βουνά, κρύα νερά, έλατα, είναι τό ιδανικόν
μου. Συχνάκις κάμνω εκίρομάς άνά τά δάση καί τά πέριξ
χωρία. Καί ήδη δέν δύναμαι παρά νά περιγράφω έν όλίγοις
ένα ρωμαντικόν γΰρον, τόν όποιον έκαμα πρό τίνος άνά τά
χωρία τοΰ δήμου Ααμπιίας, Βερβινή, Τσίπιανα καί Κιρτίζα, καί εν παράδοξον έπεισόδιον τό όποιον μοΰ έτυχε.
Τά χωρία είναι έντελώς άσημα. Ή άγριότης όμως αυ
τών καί ή φυσική καλλονή τών τοποθεσιών αυτών μέ τά
ώραϊα δάση, μέ ένέπνευσαν αρκετά καί χαράττω όλίγας
σημειώσεις διά τήν φίλην «Φύσεν»
Πρόκειται περί ένός άπλοΰ έπεισοδίου 5 βαζιών (κορασί
δων).
Μετίβημιν είς τό κυνήγιον.Έν τφ χωρίφ Τσιπιάνφ, εύρίσκετο τότε ό άποσπαματάρχης, ό αστυνόμος καί τινες
στρατιώται. Γνωρίζομεν
οποίον φόβον έμποιεΐ εΐς τά
μέρη ταϋτα ή παρουσία στρατιωτικής δυνάμεως.
Άπεφασίσαμεν μετά τών φίλων μου νά ένεδρευσωμεν είς καταλλήλους θέσεις άνά τό δάσος διά νά έπιτύχωμεν κανένα λαγωόν. Ένεκα όμως τών στρατιω
τών τό δάσος κατήντησε λιμέρι τών χωρικών καί έκρυπτοντο
εΐς αύτό οί πλεϊστοι.
Είς τήν θέσιν εις ήν παρέμεινα έπέκεινα τών τριών ώρών
παραφυλάττων, είδον πολλά νόστιμα καί άστεΐα πράγματα,
άτινα ό αγροτικός βίος ενέχει.
Περί τό λυκαυγές διήρχοντο έκεϊθεν πέντε κοράσια, πολύ
φορτωμένα τά δυστυχή μέ ζαλιαϊς (φορτώματα) ξύλα, καί
ησαν σεωμύλα, ώραϊα καί εύρωστα. Έφαίνοντο δέ πολύ
εύθιμα, φλύαρα καί θορυβώδη. Άφ' ένός (γώ έχαιρον νά τά
βλέπω ούτω καί νά τά άκοόω, άφ’ έτέρου όμως δυσηνασχέτουν μεγάλως, διότι,φαίνεται,κουρασθέντα, έκάθησαν χα
μαί καί συνδιελεγοντο έπί πολλήν ώραν,, ούτως ώστε διά
τών.φωνών των μοί κατέστρεφον τά σχέδιά μου. —Οι λα
γοί μοί διέφευγον φυσικώς.—Τί νά κάμωςΔύο λαγούς άδύ-·
νατον νά κυνηγήση τις ταΰτοχρόνως. Ύπεμεινα ούτως ίπί
πολύ αφανής άπ’αΰτών,μέχρις ού έξαν τληθείσης τής ύποάο- νής μου,ίπροτίμησα τούς πρώτους καί ϊφώναξα άπό μακράν.
«Αϊζσεις,λαγουδάκια. φύγετε γρήγορα διά τό χωριό σας,
μοΰ ,{μποδίζετε τό πέρασμα τών λαγώνΒ. ' Όποια φρίκη,
οποία έκπληξις, όποιο; τρόμος ένέσκηψεν ' είς τάς κορασίδας
αυτάς, άμα ήκουσαν τήν φωνήν μου,είναι άδύνατον νά πε
ριγραφή. Έμειναν τά δειλά κεραυνόπληκτα, άναυδα, κιχηνότα, κλαίοντα σχεδόν. Καί" τά έβλεπον μακρόθεν ίπικαλοΰντα έν τφ σκότει τής νυκτός · βοήθειαν, αί δέ λέξεις
« Μανοΰλά μου ο καί «τί είναι αύτό ποΰ πάθαμε» άντήχουν
αίσθητώς εις τάώτά μου. Παραλείπω τά λοιπά μυοολόγεα.
. Είς μάτην (ξηκολούθησα κραυγάζων,«(Μήν
«τρατόν όρόμον σας» α^συχα ίσνχα». Ούδέν τά άνεχαίτιζε τοϋ τρόμου καί-τής θορυβώδους λακτάρας. Ή ανη
συχία μου, ή Ουγκίνησίί; μου τότε έκορυφώθη, Τάς ίπλησίασα καί μέ γλυκούς, τρυφερούς καί πειστικούς λόγους
προσεπάθουν νά τα; καταπιέσω νά προχωρήσουν τόν ,δρόμον
των. Έπείσθησαν,δέ^έπείσθησαν δέν γνωρίζω, πλήν όμως,
παρετήρουν άλλήλμ' ,κστατικώς έμειδίασαν, έστράφησαν νά
φύγουν, καί ψιθυρίζόντα «δέν
πακόρ
ήμΛυτώσαμε» καί τοιαΰτα, ήτένισαν άπαντα
πρός με καί έγίνοντο κατ’ ολίγον άφαντα άπό ίμπρός μου.
Άλλ’ή φυσιογνωμία των ή γλυκεία,,ή όψις των, τά διαβο
λεμένα δματά τών έμειναν έν τή μνήμη μου έπί πολλήν
ώραν έτι τετυπώμένα ζωηρώς, άναπωλών δέ ταϋτα πάντα
και ρεμβάζων ;’·,να τό άγριον δάσος τάς τρυφεράς καί ωραίας
πέντε Cont&ntind, έπήλθε τέλος ό ήλιος ότε μετά λύπης
άντιλήφθην, ρτι έχασα καινούς δύο λαγούς.
Δίβρη.
Μ. Χηβτΰέρης.
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φόλλερ αένογμ.άτων.

383. Αίνιγμά. ΤΟ γράμμα X.
Έλυσαν αύτό δ κ Β. Α. Πορναράς ίκ Δημητζάνης. δ κ. Δ.
Πατύχας έξ ’Αθηνών, ή Δις Μαρία Βρμώνη έκ Πειραιώς, δ κ.
Κ. Δομέστιχος έκ Πατρών, δ κ. Διον. .Μανωλόπουλος έκ Σύρου,
χαί ό κ. Π. Ν. Πλατανίτης έκ Μονελβασίας.
334. Αίνιγμα, βφοΰς.—ρόΰς.—ούς.
Έλυσαν αύτό δ κ. Δ. Πατύχας εξ'Αθηνών, δ κ. Δομέστιχος
Πατρών, καί δ κ. Π. Ν. Πλατανίτης έκ Μονεμβασίας.
Πρόβλημα 335.
Τρίγωνα σχηματισθήσονται άπειρα, ών τό άθροισμα τών έμβαδών είναι 12 Ι/ΠΤΟ^· = 12. 1,732 . . . — 20,784. .. □ μ.
Έλυσαν αύτό δ κ. Β. Α. Πουρναράς έξ ’Αθηνών, καί δ κ. Κ.
Δομέστιχος έκ Πατρών.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
339. Αίνιγμα.
Διπλοΰν είς τό σκότος
άπλοΰν εις τό φδς
στην θάλασσαν είμαι
στό ύδωρ ποσώς. ~
340. 'Ιστορικήν πράθλημα.
Διατών αρχικών γραμμάτων ένός ’Αθηναίου Στατηγοϋ, 2) ένός
όρους ελληνικού, 3) ένός αρχαίου Βασιλέως, 4) ένός ευρωπαϊκού
κράτους, 5J ένός ποταμού της μικρά; ’Ασίας, 6) ένός ποταμού τής
'Ρωσσίκς, 7) μιας ελληνική; πόλεως, 8)ώραίου καρπού πρός βρώσιν, 9/ μιας νήσου καί 10) ένος τών υιών τού 'Ιακώβ, σχημάτισον
τήν άκροστοιχίδα μιας έλληνική; πόλεως.
Μονεμβασία
α Ν. ϋλατανίτης.
341. Αίνιγμα.
Νήσο; τής Μεσογείου είμαι
καί στό βάθος αυτής κείμαι.
*Αν τά δύο αρχικά μου αφαίρεσης
καί τόν τόνον μεταφέρης
εις τά δάση θά μέ εύρης.
Λαμία.
Α. Πανάρετος.
342. Πρόβλημα.
Είς ό μεγαλείτερος καί τίς ό μικρότερος αριθμός τών θέσεων, άς
διινάμεθα νά όχυρώτωμεν εξίσου διά 21,084 ανδρών, 312 τηλεβό
λων, 84 θωρηκτών καί 36 τοοπιλλοφόρων καί τίνα αριθμόν έξ αύ
τών έκάστη τών. θέσεων θά εχη ;
Κροταλίας.

Α.ΑΛΗΑΟΓΡΑ-ΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕίίΣ»
I. 1. Σμ.Vfrηr. Φράγκα 24 ίλάβομεν. 'Αναμένομεν νεωτέραν σας μέ πληροφορία; —Λ. Ε. Δαρδανέλια. 'Επιστολή σας
έλήφθη. Φύλλα καθυσνοούμενα σας άπεστείλαμεν.Εγράψαμεν—
Ε- Φ. f/ρκυραη. κ. ΓΙ. έστειλε συνδρομήν του. Λύσεις έλήφθησαν.
Δήλωσις έγένετο, άναμένοκεν νεωτέραν αα;. —I μ. Μινο2<ίγγιθ¥.
Επιταγή εληφθη. Εΰχαοιστοΰμεν θερμώς.—Γ- Φ.Λέεσσηνησ. Χυνεστημένη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Ήδη μένει τρέχ. έτους. —
Γ.Φ Kdifor.'Επιστολή έλήφθη Γράφομεν. Καλύμματα προσεχώς.—
Ν. Π ΚαΛάμα(. Επιστολή με χρήματα έλήφθη. Εΰχαοιστοΰμεν.
'Απόδειξιν έξάμεινον σα; άπεστείλαμεν προχθές.—Μ. S. Μιι.η^ήvqr. Διόρθωσις παροράματος άσκοπος. Κατ'αρχήν άποκρούομεν.—
Ν. Α- Γ. Xa-ixiia Έπϊστολαί σας έλήφθητίν. Ίίσυχεΐτε — Α.
Κ. Α- ‘Ενταύθα, 'λποροΰμεν αιά παράπονά σα;, πλήν δέν Γδομε» προγενεστέραν σα; έπιστολήν. Καλόν διευθύνετε άλλοτε ταύ
τας προσωπεκώ; πρός ήαάς — Δ. Π. Λαμίαν. Αινίγματα έλήφθη
σαν. Ζητούμενου φύλλον σά; άπεστάλη.—'Π. Μ. faipor Άναμέ—
νομε»ει είδήσει; σας.— Ί Ρ. Βόι-Χουέφ. Συνδρομή σας έλήφθη.
Εύχαριστοΰμεν. 'Απόδειξιν μέ άριθ. λαχείου σας λαμβάνετε εις
προσεχές φύλλον.—Δ. Ζ Άσσιουτ. 'Επιστολή καί 68 φρ ίλή^θηταν Εύχαριστοΰμεν. Γράιροαεν.— Ά. Κ. Χάιμαν Συνδρομή σας
έλήφθη Εύχαριστοΰμεν.—Γ.Χ.Αάϊρονύ’Βλήφθη έπιστολή και χρή
ματα, Συνδρομηταί ένεγράφησαν. 'Εγράψαμεν, — Δ. Σ- Λίβρη
*
Συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν, ’Αναμόνομεν χαί λοιπών.
Πονημάτων, ώς βλέπετε, έδημοβεεύθη — Ά. Μ. Πρ&ίζαν Δήμο·-·
σιεύονται όσα είναι κατάλληλα, καί κατά σειράν πάντα, ινα μίγ
ούδςίς παραπονεΐται. Έγρίψιμεν ’Αναμένομεν έμβασμά σας;—
Π. Β. Βαρύσια. Εύχαριστοΰμεν δι' εύγενεϊς φιλοφρονήσεις σας, κα
θήκον μας πρός συνδρομητήν μα; «ξετελέσαμεν.Έν τούτοις άφοΰ έπιμένετε,στείλατε όλίγον αθάνατον οίνον τής Κύπρον ή τι άλλο καλόν προϊόν τοΰ τόπου σα; καί χατα αλώσωμεν αύτό εύχαρίστως εις
υγείαν σας.

,,
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Η ΦΤΧΙΖ

ΠαραχαλοΟνται οί ίν
Μιτυλήνη Κύριοι συνδρομηταί τής «Φύσεως» ν’
άποτείνωνται τφ έκεϊσε
άντιπροσώπφ μας x. Ν.
Παγανά, διά πάσαν κα
ταβολήν συνδρομής, έγγραφήν συνδρομητών ή
άλλην σχετικήν πλη
ροφορίαν τής «Φύσεως».
Οί έν Κερκύρφ συνδρομηταΐ τής «Φύσεως»
παρακαλοΟνται δπως καταβάλλωσι τάς συνδρομάς των τφ αύτόσε άντιπροσώπω τής Εται
ρείας των ‘Ραπτομηχα
νών Singer, κ. Εύριπίδη
Φωτιάδή,παρ ’ ού θά λαμβάνωσι τάς οικείας άπο. δείξεις.

’Ομοίως έν Βραίλφ τφ
κ. Ίω. ΒασταρΟή παρά
τφ κ. Α. ’Εμπειρίχφ.
Έν Ρβυχστσουχίφ αν
τιπρόσωπός μας τυγχάνει
δ κ. Δάμων θεοδοσιάδης.

ΠαρακαλοΟνται οί έν
Τσεσμέ καταβαλλόντες
τάς συνδρομάς των είς
τδν κ. Δ. Ααμπίσην
δικηγόρον, νά τφ ζητήσώσι τήν έπιστροφήν αύ
τών, διότι ούτος ούδ’ δβολδν άπέστειλεν ήμΐν.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΒΝ

Εικονογραφημένη, βραβενϋεϊόεε νπΰ τϋς Γαλ. Άκαδημείας
--------------- » JicnDl··- τ---------- ----Η ΟΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΕΚ 35 ΕΡΓΩΝ
Τέσσαρα έργα ή τόμοι θά έκδίδωνται κατ’ έτος είς έβδομαδιαΐα
τεύχη έκ 3 τυπογραφικών ψύλλων καί 6 είκόνων
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ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΕΤΡΚΛΙΪ
ΙΑ.
*
Τά άνω Ο έργα η τόμοι ΙΟ άποότέλλονται Ελεύθερα ταχυδρ.
τελών εις τούς έμθάζοντας άπ* ευθείας πρόςλημδς Δρ. 30
έκ τών ’Επαρχιών και φρ. jj. 30 έκ τού ’Εξωτερικού.

"Εκαότος τόμος ιδιαιτέρως Δρ.3.30 η φρ. χο. 3.30.

'Η Διευθύνεις.

ΚΟΜΠΤΗΡΙΟΝ
Έν Νέω Φαλιίρφ

QPOAOrOnOlStQN KAI XWOEIOS
α- μελιςςινοΛ

ΓΕΩΡΓΙΟ! ΣΤΗΝΗ

ΆΟΐϊναι, οδός Αίολον, άριθ. 103.

Συνεστήθη καί φέτος ύπο την δραστήριον διεύθυνσιν τοΰ
χ. Ι\ Στήνη κομψότατο
*
καί καθαρώτατον κομμωτήριο
*
έν
τή πλατείς Φαλήρου, όπερ ήρξατο ήδη λειτουργούν καί ι
κανοποιούν τάς κομμωτικές .άπαιτήβ«ς τών πελατών του.
Συνιβτάται ιδίως είς τούς λουομενους ίν Φαλήρφ, όπου
δύνανται νά εΰρίσκωσιν πάσαν μ,τά τό λουτρόν περιποίησιν.
Έν αΰτφ εύρίσκονται ειδικοί σάπωνες καί αρώματα.
ΤιμαΙ μέτριώταται.

Πωλοΰνται καί κατασκευάζονται παντός είδους ωρολόγια.
Έπιδιορθοΰνται δε και επισκευάζονται δι' εί^'.κοΰ, τεχνητού
καί παντός είδους κοσμήματα εις τιμάς μετριωτάτας καί
εκτός παντός συναγωνισμού.
Εύθηνία, τέχνη, έτοιμότης καί άκρίβεια.
Συνιστάται ιδιαιτέρως είς τούς ήμετίρους βυνίδοοιχητάς.
_Έχ”τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΟΣΤΗ ΚΟΝ2Γ.ΑΝΓ1ΝΪβ.0Υ

