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Δύο διάφορα καί χαρακτηριστικά στοιχεία Αποτε
λούσε τό θανμάσιον μέσον τής ταχείας συγκοινωνίας, 
δπερ καλοΰμενσιδηρόδρομον. Είσί δέ Α σιδηρά 
γραμμή καί Λ άτμομηχανή.

Ή ιδέα τό νά τίθηνται μεταξύ τού έδάφους καί 
τών τροχών τών άμαξών σιδηραϊ ράβδοι πρός έλάτ- 
τωσιν τής Αντιστάσεως, είναι φυσική σχεδόν καί δν- 
νάμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι ητο γνωστή εις τούς 
άρχαιοτάτους χρόνους. ΟΙ Αιγύπτιοι καί οί ‘Ρωμαίοι 
μετεχειρίζοντο τό μέσον τούτο προς μεταφοράν τών 
ραρέων πραγμάτων, ώσαύτως Ανέκαθεν έφηρμώσθη 
έν ’Αγγλία πρός μεταφοράν τών γαιανθράκων οι’ έλ- 
ξεως ίππων, τήν σήμερον δ’ είσέτι βλέπομεν τό μέσον 
τούτο έφαρηοζόμενον είς τούς τροχιοδρόμους πρός 
μεταφοράν επιβατών έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι.

Ή έφεύρεσις όμως καί έγκατάστασις τού σιδηρο
δρόμου άρχεται Αφ’ ής έποχής Λ δι’ ίππων έλξις Αν
τικαθίσταται δι’ άτμοκινήτου έλκτικού μηχανήματος· 
Ακριβώς δέ ή έφεύρεσις αντη είναι τού αίώνος μας 
Πολλαί δοκιμαί έγένοντο ώς πρός τούτο έν έτει 1823 
μέχρι 1829 έν Εύρωπμ καί Άμερικμ, Αλλά δυστυχώς 
ούοέν εύόρεστον Αποτέλεσμα έπέφερον, μέχρις δτου 
’Αγγλική τις έταιρία, ή Liverpool-Manchester προύκάλε- 
σε συναγωνισμόν ώς πρός τό θέμα τούτο. ’Αγγλος τις 
μηχανικός ό Γεώργιος Στέφενσων παρουσίασεν είς τον 
συναγωνισμόν τούτον μίαν σιδηροδρομικήν ατμο
μηχανήν όνομαζομένην «The Rocket® ήτις έλαβε τό 
βραβεΐον καί ήτις ύπήρξε διά νά μεταχειρισθώ τήν 
φράσιν τού κ. L^vene «άριστούργημα έφευρετικότητος, 
άπλότητος καί πρακτικού πνεύματος». Δύο τίνά χα- 
ρακτηρίζουσι τήν πρώτην ταύτην σιδηροδρομικήν 
ατμομηχανήν τού 1830, πρώτον «la chaudiere suhu- 
laire» έφευρεθεϊσα κατά τό 1828 ύπό Γάλλου τίνος 
μηχανικού τού κ. Marc Seguin καί δεύτερον ή ίδέα 
τής τοποθετήσεως καί έξάτμίσεως τού Ατμού έν τη

καπνοδόχω πρός.αύξησιν τής έλκτικής δυνάμεως, Ανα. 
κάλυφις ήτις όλοτελώς Ανήκει είς τόν Στεφώνσαν. 
’Από τής έποχής ταύτης δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
τήν σιδηροδρομικήν Ατμομηχανήν, ώς έφευρεθεΐσαν 
καί συνεπώς τήν. σύστασιν τών σιδηροδρομικών συγ
κοινωνιών. Άπό τού 1832 Λ σιδηροδρομική γραμμή 
τής Liverpool-Manchester μετεχειρίζετο ατμομηχανής 
αϊτινες είλκον 50 άμάξας 200 περίπου τόνων μέ τα
χύτητα 16 χλμ. τήν ώραν. ,

Ή’Αγγλία λοιπόν χαίρει τό δικαίωμα καί δικαίως νά 
όνομασθή Μήτηρ τών Σιδηροδρόμων, διότι έκεϊ Ακρι
βώς κατ’ άρχάς έλαβον μεγάλην έκτασιν αί σιδηρο
δρομικοί γραμμαί. Τήν σιδηροδρομικήν κίνησιν Ακο
λούθησε μετά τήν ’Αγγλίαν τό Βέλγιον. Ή Γαλλία 
μολονότι δέν έδειξε κατ’άρχάς τόσον (ήλον, έν τούτοις 
αί προπαρασκευαστικοί γραμμαί τών δοκιμών τού 
1830 μέχρι τού 1842 Απέδειξαν πόσους κόπους κατέ- 
βαλλον οί Γάλλοι μηχανικοί πρός τελειοποίησιν τών 
σιδηροδρόμων.

’Ενταύθα άναφέρομεν τά όνόματα τών Γάλλων μη
χανικών κ.κ. Julien, Clapeyron, Didion, Talabot, otn- 
νες ίδρυσαν τάς πρώτας σιδηροδρομικός γραμμής έν 
Γαλλία καί τών όποιων τά έργα καί μέχρι τής σήμερον 
προκαλούσι τόν θαυμασμόν τών ειδημόνων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
des Wagons-lils et des Frauds express 

Europeens.

Έπί Tfl cAxaipiiy τδν τελευταίων δοκιμών τής χινήσεως 
συρμών 3ta τής ήλεχτριχίς έλξεω;, αιτινες έγένοντο είς τίιν 
γραμμήν τής Χάβρης άναμιμνησκεταί τις βεβαίως τάς άπει
ρους βελτιώσεις καί προόδους τάς έπεΧθούσας είς την Σιδη
ροδρομική*  ’Ατμομηχανήν άπδ τής έποχής καθ’ ^ν ό Γεώρ-
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γιος Στεφενσών έθεσε» είς.κυκλοφορίαν τήν πρωτην άτμο- 
μηχανήν έπί τών σιδηρών ράβδων.

Νομίζομε», δτι έσεται λίαν ένδιαφέρο» τοϊς άναγνώσταις 
τής «Φύσεως» δν έν συνόψει άναφέρωμεν τάς τελειο
ποιήσεις, άς υπέστη τδ σιδηροδρομικόν ύλικδν άπδ τής έπο-1 
χής, καθ’ήν έτέθησαν είς κυκλοφορίαν αί πρώται σιδηρο
δρομικά! αμαξοστοιχίαν Είς άμφοτέρας τάς περιστάσεις 
ταύτας παρατηροΰμεν μεγίστην μεταβολήν.

Βεβαίως δέν υπάρχει ούδεμία σύγκρισις μεταξύ τής άτμο- 
μηχανής τοΰ Heitmann και τής πρώτης, τής έπινοηθείσης 
έν έτει 1814· Τίς δύναται νά ύποδείξν) τήν έλαχίστην ομοιό
τητα, ήτις ύπάρχει μεταξύ τών σιδηροδρομικών άμαξών, άς 
οί πατέρες μας είχον έν κυκλοφορία έν ίτει 1837 είς τήν 
μικράν γραμμήν μεταξύ Παρισίων καί Saint-Germain, και 
τών λαμπρών καί πολυτελών νΰν άμαξών, δι’ ών δυνάμεθα 
άνέτως νά ποιώμέν τδν κύκλον τής ίλης Ευρώπης;

Πρέπει βεβαίως πρώτον νά όμολογησωμεν, oTt αί τελειο
ποιήσεις έπήλθον λίαν βραδέως. Όλίγον κατ’ολίγον ίτε 
λειοποίησαν τάς σιδηροδρομικές άμάξας θέσαντες καθίσματα 
μαλακώτερα, έλαστρα έλασ«κώτερπ καί έν τούτοις αί ά· 
μαξαι αδται μέχρι τοΟ 1876 ήσ*5&λίαί  'πρωτότυποι _ καί 
έπίπονοι, καί έάν έπρόκειτο νά έχτελέβη τις μικρδν τα- 
ξείδιον, έλάμβανε» αύτάς λίαν δυσθύμωίμ Τά διά τών σι
δηροδρόμων ταξείδια έθεωροΰντο τδ πάλαι άνιαρά καί άνυ- 
πόφορα, κοπιώδη καί μακρά, ένίρ τήν σήμερον άποτελοθσι 
τήν καλειτέραν διασκέδασιν, είς πολλούς μάλιστα τδ ταξει- 

' δεύειν κατέστη πάθος,· καί ήδη βλέπομε» άνθρώ.πους διερ- 
χομένους τδ πλεϊστον τής ζωής των έν ταΐς σιδηροδρομι- 
καις άμάξαις.

Ή πασίγνωστος και λαμπρά αυτή μεταβολή έξετελέσθη 
τόσον απλώς, ώστε οί περιηγητα'ι δέν γνωρίζουσιν ή άτε- 
λώς πως γνωρίζουσι,: είς ποιον όφείλουσι τά άπειράριθμα 
λαμπρά ταξείδιά των μετά τοσούτων εύκολιών.

Τήν εδκολίαν ταύτην οί περιηγηταί όφείλουσιν είς τήν 
Διεθνή Εταιρίαν des Wagons-Lil el Express Europe 
ens, ήτις διά παντοίων μέσων, τελειοποιήσεων, καί ευκο
λιών έφεδρε τάς λαμπράς έκείνας σιδηροδρομικές άμάξας 
δι’ άς τόσον άνέτως ό περιηγητής έκτελεΐ τδ ταξείδιόν του.

Ασχέτως του λαμπροΟ ύλικοΟ και τής εύκολίας τής με
ταφοράς τήν σήμερον είς τάς πολυτελείς άμάξας ευρίσκει 
πας τις τδ ίδανικδν αύτοϋ. Συμβαίνει πολλάκις νά έπέρ- 
χωνται ήμέρας καθ’ άς ό συνήθης βίος καθίσταται λίαν ά- 
νιαρός, μάς έπέρχεται έπιθυμία νά άπέλθωμεν όλίγον τής 
συνήθους τύρβης, τής μονοτονίας τών γνωστών τόπων, διότι 
κατά τδν Maupassant, λίαν δικαίως «πάν οίκημα είς δ 
έπί μακρδν διαμένομεν καθίσταται φυλακή» τότε λοιπό», έν 
ταΐς άμάξαις ταύταις ευρίσκει πάς τις έκεΐνο τδ οποίο» 
έπιθυμεΐ. Τδ ταξείδιόν είναι είδος θύρας, δι’ής εξερχύμέθα 
έκ τής συνήθους πραγμκτικότητος καί είσερχόμεθα εΐς ά
γνωστον πραγματικότητα, είδος ονείρου.

Είς σιδηροδρομικές σταθμός I είς λιμήν ! άμαξοστοιχία 
τις,ήτις συρίζει καί έκχέει τδν τελευταΐον άτμόν της I μέγα 
τι άτμόπλοιον διερχόμενον τούς άπεράντους ωκεανούς, βρα
δέως μέν, άλλά πλήρες άνυπόμονησίας διευθυνόμενον είς ά- 
γνώστους χώρας ! Τίς δύναται νά Γδη δλ« ταΰτα χωρίς νά 

- μήν έπιθυμήσρ, χωρίς νά αίσθανθή τήν ψυχήν αύτοϋ πλή 
ρη πόθου μεγάλων ταξειδίων ;

Λάβετε καλώς ύπδ σημείωσιν, οτι ό πόθος ούτος τοΰ ά
γνωστου, ή άνάγκη αύτη τής συνεχοΰς μετατοπίσεως, δέν 
ίλειψαν ποτέ άπδ τδν άνθρωπον. Μόνον, ώς ήδη είπον, τά 
ταξείδια δέν άπετέλουν πάντοτε άφορμήν διασκεδάσεως, 
κατά τήν έποχήν έκείνην, καθ’ ήν ή κοπιώδης καί δύσκολος 
συγκοινωνία καθίστα αυτά λίαν άνιαρά, ό δέ περιηγητής 
ύφίστατο παντοίας ταλαιπορίας πρδς έκτέλ.εστν μικροΟ τινδς 
ταξειδίου.

Βλέπομε» ,λοιπόν κατά τούς παρελθόντας χρόνους όπόσας 
πικρίας είχον τά ταξείδια·· ένεκα τούτου οί περισσότεροι 
δέν έτόλμον νά έπιχειρήσωσι τοιαΟτα, άλλά προύτίμ'υν νά 
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μείνωσιν οίκοι. 'Οποία δμως μεγάλη διαφορά μέ τάς ση- 
μερινάς ευκολίας τών ταξειδίων. Διά τών wagOflS-lit, ούχί 
μιόνον ταξειδεύει τις άκόπως, άλλά αί πολυτελείς καί λαμ- 
πραί αύται άμαξαι παρέχουσιν όλα τά μέσα, άτινα καθι- 
στώσι τά ταξείδια τόσον ευάρεστα, ώστε νά έπιθυμή πάς 
^ις νά διέλθη τδν . βίον του έν αύταΐς.

Δέν είναι διόλου παράκαιρου νά εΐπωμεν, δτι ή μέλλουσα 
πρόοδος ούδέν τελειότερου αύτών θά έπινοήσγ. Έπι δέκα-, 
πέντε ήδη έτη ί Εταιρία των WagODS-lits κατέβαλε πά
σας τάς προσπάθειας αύτής και δεν παύει έξακολουθοΰσα 
έπιφέρουσα πάν ο,τι συντείνει είς τήν καλήν άνάπαυσιν των 
επιβατών. ■ ’

Τά Wagons Ills διαιρούνται είς τέσσαρα διαμερίσματα 
έξ ών έκαστον έχει δύο κλίνας καί είς τέσσαρα ετερα δια
μερίσματα διπλάσιου μεγέθους και κατά συνέπειαν προωρι- 
σμένα διά τεσσαρα άτομα.

Είς έκαστον διαμέρισμα, δπερ συγκοινωνεί μέ διάδρομον 
17 μέτρων, καί δπου δύναταί τις άνέτως. νά περιπατήση 
θκυμάζων τάς λαμπράς σκηνογραφίας των διερχομένων το· 
πείων διά μέσου μεγάλων ύαλίνων παραθύρων, υπάρχει 
τράπεζα, έφ’ίς άναπαυτικώς έκτελεΐ πάς τις τήν άλληλο- 
γραφίαν του, ένεκα δέ τών λίαν πλαστικών έλάστρων, ή 
κίνησις έν ταΐς τοιαύταις άμάξαις είναι λίαν άνεπαί- 
σθητος.

Κατά τήν ήμέραν, τά διαμερίσματα ταΟτα καλώς ηύ- 
πρεπισμένα, άποτελοΰσι λαμπράν αίθουσαν υποδοχής. Άνα- 
γινώσκετε, γράφετε, καπνίζετε έν αύταΐς άνέτως. Διά 
νά ζητήσρ δέ τις άναψηκτικόν τι ή πρόγευμά τι, δέν έχει 
παρά διά τής χειρδς νά θίξγ τδ ήλεκτρικδν κομβίον.

Τδ εσπέρας, καθ’ ήν ώραν ό έπιβάτης έπιθυμεΐ νά κοι
μηθώ ό όδηγδς παρουσιάζει τήν κλίνην καί δλα τά διά τήν 
νύκτα χρειώδη και άπερχεται, έρωτών τδν έπιβάτην τήν 
ώραν, καθ’ ήν έπιθυμεΐ νά έξυπνήση αύτδ», όπως τω προσ- 
φτργ τήν σοκολάταν του ή τδ τέϊον,ή τδν καφέ μέ τδ γάλα. 
ΆφΟΟ λοιπδν παρκσκευάσητε τήν νυκτερινήν ένδυμασίαν σας 
έξαπλώνεσθε έπί τών καήαλεύκων σινδονίων τής κλίνης σας 
και μέ τδν έλαφρδν κρότο» τήςάμάξης, ένώ ή αμαξοστοιχία 
βαδίζει όλοταχώς, παραδίδεσθε είς τά γλυκέα όνειρα τοΰ 
Μορφέως.

Έκαστη άμαξα τοΰ Wagon-lit περιέχει ιδιαίτερον δια
μέρισμα, έχον ολα τά χρειώδη,ήτοι είδος κομμωτηρίου.’Ο
ποία άληθώς εύχαρίστησις, μόλις έξερχόμενος τής κλίνης 
σου νά ποιής καθ’ όδδν τδν στολισμόν σου, ώς καί έν τή 
οικία σου.Δύνασαι ν’ άλλάξγς τ’ άσπρόρρουχά σου, νά καλ
λώπισες τήν κόμην σου, ώς νά έξήρχεσο έκ των χειρών τοΰ 
θαλαμηπόλου σου, ένώ άλλοτε.κατήρχεσό τών σιδηροδρομι
κών άμαξών κατάμαυρος είς τοιοΟτον βαθμόν, ώστε και 
αυτοί οί φίλοι σου οί έρχόμενοι πρδς συνάντήσίν σου έδίστα- 
ζον πρδς στιγμήν νά σέ άναγνωρίσωσιν.

Είς τάς άμάξας τών WagOOS-litS έκτδς τών άνω ρη- 
θέντων ευρίσκει τις και τροφήν λαμπράν ουδόλως υστερούμε
νη» τών καλειτέρων εστιατορίων τής Ευρώπης. Τράπεζαν 
πολυτελεστάτην, μέ σκεύη άργυρδ καί έκ πορσελάνης. Τδ 
άρωμα τών διαφόρων καρπών συγχέεται μέ την ευωδίαν 
τών άνθέων,δι’ών κοσμείται ή τράπεζα. Ύπηρέται δέ άξιο- 
πρεπώς ένδεδυμένοι σάς προσφέρουσι τά ποικίλα φαγητά 
καί ουτω ευρισκόμενοι είς τδ Wagon-restaurant πρδς στιγ
μήν φαντάζεσθε, δτι παρακάθησθε είς γεΟμα μεγαλοπρε
πούς μεγάρου.

Τή άληθεία είναι τδ άκρον άωτο» τής προόδου,νά ταξει- 
δεύωσιν οί άνθρωποι κοιμώμενοι ή^ά κοιμώνται ταξειδεύον- 
τες, έάν ούτως θέλουσιν.Εϊνε λία» εύχάριστον νά έκτελή τις . 
τδν καλλωπισμόν του έν τ$ άμάξή καθ’όδδν, άλλ’όποιαν ώ- 
σαύτως εύχαρίστησιν άπολαμβάχει τις διατρέχων όλοταχώς 
τ*  άπέραντα διαστήαατα, νά ,βλέπη τάς πολιτείας, τάς 
έξοχάς, τά δάση, τούς ποταμούς, τά δρη, τδ πάν νά διέρ · 
χηται πρδ τών όφθαλμών του άστραπηδόν, νά βλέπγ δέ 
ένώπιόν του τήν τράπεζαν έστολισμένην μέ διάφορα έδώδιμα
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καί ποτά καί ευχαρίστως άπολαμβάνω» ούτως ιύμάριιαν 
καί άνεβιν άπβριόριβτον. . ' ■

Άφοΰ ό ταξί^εύων τελείώσώ τήν έργαβίαν αύτοϋ έν τφ 
έστιατορίω *τοΰ  Wagon-lit άποσύρεται είς τδ παρακείμε
νον έπίσης διαμέρισμα τδ κατέχον θέσιν καφείου, οπού λαμ
βάνω» τδν. καφέν του έκτελεΐ κατ’ άρέσκειαν παρτίδα τινα 
πικέτου ή δόμίνόυ.

Ή άμ«ξ« τοΰ έττιατορίου, ώς κάί ή άμαξα τοΰ δπνου 
συνδέονται διά διαδρόμου, όσης έπιτρέπει είς τδν έπιβάτην 
νά περιπατήσει άπδ άκρου είς άκρον τής άμαξοστοιχίας χω
ρίς νά εκτεθώ ουδόλως είς τάς μεταβολάς τής άτμοσφαίρας. 
Αί επτά ή όκτώ άμαξαι άποτελοΰσιν, οδτως είπεΐν, μίαν 
μακράν άμαξαν, ήτις λαμβάνει τδ δνομα τής άμαξοστοι- 
χίας «de luxe.»

’ Τοιαυτη τή ά^ηθεία περίπου είναι ή άμαξοστοιχία des 
Wagong-lits ή μάλϊον τδ κινητόν ξενοδοχείο»,, ή ιδανική 
αμαξοστοιχία, τδ τελευταΐον βήμα τοΰ πολιτισμοί. Χάριν 
ίων τοιούτων μέ.βων δύναται πάς τις νά διέλθρ έβδομάδας 
ολόκληρους έν σιδηροδρόμφ χωρίς ουδόλως νά έπιθυμήσγ ντ 
κατέλθιρ. Τοιουτοτρόπως τήν σήμερον έκτελοΟσιν άπόνως 
τά μακρά ταξείδια μεταξύ Παρισίων, Λισβώνος,Βρενδησίου, 
Κωνσταντινουπόλεως, Μόσχας μετά τοσαύτης εύχαριστή- 
σεως, καθ’ βσον κατερχόμενος τής αμαξοστοιχίας άναφωνεϊ 
τις μετά θαυμασμού «Πώς έφθάσαμεν» ς

Προσθετομεν πρδς τούτοις, οτι τδ ύλικδν τών άμαξών 
τούτων είναι τόσον στερεόν, ώστε έν τυχούση συγκρούσει 

. δυσκόλως έπέρχονται σοβκρά δυστυχήματα.
Ώστε δυνάμεθα συμφώνωςμέ τδν Pierre Giffard νά εΐπω- 

μενοτι όφείλομεν ευγνωμοσύνην εΐς τήν έταιρίαν τών Wa
gons 1ίΙ$,ήτις διά τών παντοίων αύτής τελειοποιήσεων κα- 

'■τέστησε τά ταξείδια ευχάριστα καί άσφαλή, άπδ επίπονα, 
μονότονα καί επικίνδυνη, ώς ήσαν κατ’ άρχάς τής ίδρύ- 
σεως τών σιδηροδρόμων.

’Αρκετά νομίζομεν εΓπομεν, περί τών Αναπαυτικών τού
των άμαξών, άς καί ήμεΐς έν Άθήναις μετ’ ολίγον, ήτοι 
μετά τήν άποπεράτωσιν τής γραμμής Λαρίσσης-Πειραιώς 
καί τής κατ’ ευθείαν συγκοινωνίας τής γραμμής ταύτης 
μετά τής Ευρώπης, ευχαρίστως θέλομε» ύπόδεχθή. "Ας άνα- 
πέμψωμεν λοιπδν δλως θερμήν ευχήν, δπως ή πόλις ήμών 
πλουτισθή διά τών Grands-Express-Europiens Έπιφυλατ- 
τόμεθα δέ είς άλλην μελέτην νά καταδείξωμεν,όπόσων κα
λών πρόξενος διά τδν τόπον μας έσετάτ ή άναμενομένη αδτη 
διεθνής γραμμή Λαρίσσης-Πειραιώς, ώς καί ή κατ’ εύθεΐαν 
συγκοινωνία τής πόλεως ήμών μέ τούς Παρισίους, διά τών 
λαμπρών τούτων άμαξοστοιχιών, τών ώς άνωθι έκτεθεισών 
τών Grands-Express-Europeens.

■ X. Άνεμογιάννης

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ ΓΕΦΥΡΑ

Ώς ήδη άπεδείχθη, Α περί κατασκευής άντίδρασις 
γεφύρας διά τοΰ πορθμού τής Μάγχης, πρός ένωσιν 
τής ’Αγγλίας μετά τής Γαλλίας, διά στερεας όδοΰ δέν 
προέρχεται έκ μέρους τής πρώτης ώς άρχήθεν έπι- 
στεύετο, άλλ’ έκ τοΰ είδους τοΰ κατασκευαστέοΰ τε
χνητού έργον, δπερ, ώς άκατάλληλον, άπό τών "Αγ
γλων άπερρίπτετο.

Ούτοι έπιμόνως άπορρίπτουσι τήν δι’ ύπογείου όδοΰ 
συγκοινωνίαν, δηλαδή τήν σήραγγα, δέν άποκρούου- 
σιν δμως καί πάσαν άλλην μάλλον φυσικήν καί εύ- 
χερή συγκοινωνίαν, έστω καί παρά γάλλων προερ- 
χομένην.

’Εσχάτως άνεκινήθη Α ίδέα τής κατασκευής γεφύράς 
μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας ύπό τών μηχανικών τής 
’Εταιρίας Fives-Lilie, ύπό δλως νεώτερον τύπον τών 

μέχρι τοΰδε προταθέντων καί τό σχέδιον δέν έψάνη 
(Ικατόλληλον καϊ ανεψάρμωστον. ΤΛν ψοράν ταύτην 
ιφ τκειται περί κατασκευής πλωτής γέφυρας, έψ’ ής 
τοποθετηθήσώνται σιδηραϊ ράβδοι, έπί τών όποιων 
νά δύναται νά κατασκευασθή δευτέρα γέφυρα, κυλιο- 
μένη, ώς ft τοΰ Saint-Malo. Επειδή δέ τό Υπερβολι
κόν βάθος τοΰ πορθμού τής Μάγχης δέν έπιτρέπει τήν 
άπ’ εύθείας έγκατάστασιν τής γέφυρας, ώς συμβαίνει 
έν Saint-Malo, Α νέα πλωτή αΰτη γέφυρα θέλει χρη
σιμεύσει ώς διάμισος βάσις καί έν ταύτώ ώς όδός επι
κοινωνίας έν τω άπαιτουμένω ΰψει τής δεδομένης έπι- 
φανείας.

Πλήν ό γαλλικός τύπος μετ’αγωνίας, έρωτα, πότε 
τέλος θά συντελεσθϊϊ έν έκ τών πολλαπλών έκόστοτε 
πα ρουσιαζομένων καί έπευφημουμενων τούτων σχεδίων, 
δπερ προώρισται νά διαφημήση τόν έν θαυ,μασίοις ερ- 
γοις λήγοντα αίώναμας καί νά δύναται τέλος νά μετα- 
βαίνμ τις πλέον είς Λονδΐνον, χωρίς νά ύποχρεώται 
νά ύποφέρη τόν ανυπόφορου καί άναπόφευκτον τής 
Μάγχης θαλάσσιον σάλον ;

0 ΗΕΟΣ ΦΠΤΕΜΟΖ ΤΗΣ ΑΣΕΤΓΑ8ΗΗΣ
1Ιερ\ τού νέου*  τούτου παραδόξου φωτισμού, δστις 

είσαχθείς προσφάτως καί παρ’ ήμΐν πρόκειται νά κα- 
τακτή ’η τήν συμπάθειαν τής όράσεώς μας διά τής 
γενικεύσεώς του πανταχοΰ, ίδία έν ταΐς πρωτευούσαις 
τών έπαρχιών μας, διάσημος τις σοφός γάλλος έποιΑ- 
σατο ένώπιον τής’Ακαδημίας τής Ί «τρικής ένδιαφέ- 
ρουσαν διακοίνωσιν, ύπό έποψιν είδικώς ύγιεινήν, ώς 
καί περί τής χρήσεως τού αερίου τούτου έν τή οι 
κιακή οικονομία.

Έκ τής ΰνακοινώσεως ταύτης μανθάνομεν, δτι πας 
περί έκρήξεως καί πυρκαϊδς έκ της άσετυλήνης κίν
δυνος έν χαμηλή πιέσει είναι όλιγώτερος Ισως τοΰ 
τοΰ πετρελαίου Α τοΰ φωταερ'ου- Ότι τό νέον τοΰτο 
αέριον είναι έξ ίσου ήττον τοξικόν τών άλλων ύδροαν- 
θρακούχων αερίων.. Ότι Λ παραγομένη θερμαντική 
ίόιότης του είναι έλασσων τής παραγομένης ύπό τοΰ 
πετρελαίου καί τού άνθρακαιρίου.

Εκτός δέ τούτου, τό ψώς τής άσετυλήνης δέν άλ· 
λοιοΐ, ούτε μεταβάλλει τούς χρωματισμούς, τουναν
τίον δέ έχει άπόλυτον έντασιν, μολονότι Α καύσις αύτοϋ 
διενεργεΐται έν τώ έλευθέρφ άέρι. Είναι δεκαπεντάκις 
Ισχυρότερου τού συνήθους φωταερίου καί ύπό ύγιει- 
νήν εποψιν κατέχει τήν έπομένην άμέσως μετά τόν 
Λλεκτρισμόν θέσιν.

’Εν τούτοις ένέχει τό προτέρημα άπό τού Αλεκτρι- 
σμού τής εύκολίας τής έγκαταστάσεως καί τής αισθη
τής οικονομίας. Δέν άπέχομεν δέ πολύ τής έποχής, 
καθ’ ήν άναντιρρήτως ό φωτισμός άπασών τών μικρών 
πόλεων καί τών έξοχικών μεγάρων έσεται ό προκεί- 
μενος, ένεκα τής δύσκολου καί πολυδαπάνου έγκατα- 
στάσεως τού Ηλεκτρισμού καί τοΰ φωταερίου εΐς τοι- 
αΰτα μέρη.

Εύχαρίστως δέ πληροφορούμεθα, δτι ήδη έν Σύρφ, 
Χαλκίδι καί άλλαχού έγένοντο συμφωνίαι τοιούτου 
φωτισμού καί δη προσεχώς θά προσχωρήσωσι καί άλ
λοι πόλεις.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΡΙΑΙ

’Αμερικανικόν περιοδικόν αναγράψει τά όνόματα γυ
ναικών τινων, αϊτινες δικαίως δύνανται νά καταταχ- 
)ώσι μεταξύ τών διασήμων έψευ-ρέτων'
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Νέα τις κόρη έκ της πολεως Lerna, έφεΰρε μέσον, 
δι’ ου δύναταχ νά παράξμ έξ ένός τόννου γαιανθράκων 
10,000 κυβικούς πόοας Φωταερίου.

Ή Δεσποινίς Harriett Plam έφεΰρε νέον τι άεριστή- 
ρχον διά τάς σιδηροδρομικός άμάξας.

Ή Δις G. Bloss έκ Νέας Ύόρκης, ραπτομηχανήν διά 
τάς γούνας. . .

Ή Δις C. Burke, έκ Monpelie, διάφραγμά τχ έκ λε
πτών χαλύβδινων συρμάτων, έν είδει νημάτων κανά- 
βεως.

Ή Δις Bacheler έργαλεΐον πρός άνόρθωσιν τών κα
κώς κατεσκευασμένων ώτων, ώς καί έτερον κατάλλη
λον προς έπανόρ · 
θωσιν τών δυσ - 
μόρφων καί ανω
μάλων φυσιογνω
μιών.

Έτέρα Κυρία 
άνώνυμος έφεΰρε 
ώρολόγιον τοΰμα- 
γειρίον, περιέχον 
διαμέρισμα φω
ταερίου πρόςθέρ- 
μανσιν,αποθήκην 
άτμοΰ, σκενοθή- 
κας διά τά πινά
κιο, διάφορα’ έρ- 
γαλεΐα τηςμαγει- 
ρικής καί άβάκια 
τού γραψίματος 

Κυρία τις έκ 
Michigant έφεΰρε 
καταλληλοτάτην 
καί εύπρεπεστά- 
την πινακοθή

κην.
*Η Δις Westo

ver, συνεργάτις 
διαφόρων έψημε- 
ρίδων τής Νέας 
Ύόρκης, φορεΐον 
κατάλληλον πρός 
καθαρισμόν τών 
όδών, διά τήν 
φόρτωσιν τού γαι . 
άνθρακος έπίτών 
πλάιων καί κα
τάλληλον διά 

πολλάς άλλας ' 
καί ώψελίμονς 

χρήσεις.
Ή Δις Martha 

Costow, νέον καί
εύφυέστατον συνδυασμόν νυκτερινών σημείων.

*Η Δις Luisa Dyer άδάκιον τών μαθητών, αύτομά- 
τως, ταχέως καί εύκόλως καθαρχζόμενον πρός ευκο
λίαν τών διδασκάλων καί μαθητών. ·

Ή Δις.Kale Eubauk, έπιπλον ευφυές, χρησιμεΰον 
συγχρόνως διά γραφεϊον καί τράπεζαν εύπρεπισμοΰ.

Τέλος ό συλλέκτης τών όνομάτων τούτων, Αναφέρει, 
δτι μεταξύ τών υπαλλήλων τον’Εδισώνος,τοΰ μεγάλου 
έφευρέτου τού αίώνος μας, ύπάρχουσι πλέον τών 200 
γυναικών, άς ό διάσημος άνόρ προτιμά τών άνδρών, 
διά τόν έκτέλεσιν τών εύψυεστέρων καί λεπτοτέρων 
έλατηρίων τών μηχανημάτων του.

ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΝ

Φρίκ

·**
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ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ Η ΙΔΙΟΡΡΓΘΜΟΣ

Α'
. . . Άναμφιβόλως ό βίος είναι πράγμα άνυπόφο^ον! 

Βαρύνομαι πλέον φριχωδώς διαμένων άγαμοςχαί έν τούτοις 
αί κορασίδες, άς μοί συνιστώσι, μοί φαίνονται απασαι ανε
ξαιρέτως ψυχραί, άσχημοι και άπαιτητικαί.

Ή έξαδέλφη μου, ή συμπαθής μου καί άγαθωτάτη έξαδέλ
φη Λοιζα, ήτις ελαβε τήν άδειάν μου νά φροντίση περί τής 
ευτυχίας μου, δηλαδή περί τής άποκαταστάσεώς μου κατα
βάλλει πάσαν αθτής τήν επιρροήν καί δροι<αττιρι.Α·ττιται μετά 
θκυμασίας έπιτηδετότητος, άλλ’ άνωφελώς. Καί έν τούτοις, 

αν τήν άφήσω έλευ-
θέραν )ίαι υπακούσω 
εις τάς βλέψεις της, 
εσομαι τάχιον ό δυ- 
στυχέστατος άνθρω
πος τοϋ κόσμου, θά 
μοί φορτώση είς 
*ήν P®XW Ι* 00 γυ
ναίκα, ήν δεν άγα- 
πω καί ουδέποτε θ’ 

•’άγάπήσω. "Εσομαι 
δ’ οδτως ό έλεεινό- 

■ τερος των συζύγων. 
Τό αληθές sivat, 

οτι έχω χρήματα, 
είμαι πλούσιος, δύ- 

. ναμαι πολλά νά δα
πανώ, φιλάργυρος 
δεν είμαι,άλλά τών 
χρημάτων τούτων 
φυσικώς χρήσιν δέν 
θά δύναμαι νά πρά- 
ξω, μετά γυναικός 
άπεχθους,ήν δέν θά 
αγαπώ.

Ύπάργουσι στιγ- 
μαί, καθ άς μισώ 
τήν τύχην μου αύ- 
,τήνκαί τήν περιου
σίάν μου, διότι κα
λώς αισθάνομαι, δτι 
.άΰτη καί μόνη μοί 

■προσελκύει φίλους, 
μάί προξενεί δέ μέ- 
γΐστον κακόν, νά 
γίνωμαι μισάνθρω- 
πος.

Ό Νικόλαος; ό 
αφόρητος φίλος μου 
Νικόλαος, ό πολυ- 
^^οςούτοςνέος, 

•‘μεγίασανιζει σχεδόν 
■ ■ ' καθ’ έκάστην ίνα τφ

παραχωρήσω τά ά- 
ναγκαιουντα κεφά · 

λαια, όπως θέση.εις ενέργειαν νέον τι μηχάνημα, δπερ αίιτδς 
άνεκάλυψεν. ’Αλλά και-άλλοι φίλοι καί γνωστοί μου πάντοτε 
χρήματα μοι ζητούσιν.

'Ως επί τό πλεϊστον δέν Ιξέρχομαι, όσάκις δέ μένω οίκοι, 
μοί φαίνεται, οτι ή οικία μου, είνάι άπολΰτως κενή, φρικω- 
δώς απομεμονωμένη τής κοινωνίας- αμα . δέ έγερθώ τήν 
πρωίαν, ούδέν άλλο βλέπω ή τό ωχρόν πρόσωπον καί τό 
ειρωνικόν μειδίαμα τής ύπηρετρίας υ.ου. Συμπληρωματικώς 
δέ ακούω καί τάς άτελευτήτους καί αηδείς παλαιάς ιστορίας 
της, αιτινες πολλάκις δρθιον μέ άποκοιμίζουσι.

Αί δέ εφημερίδες ! αι ! αύταί πάλιν μοί φαίνονται χατα- 
θλιπτικαί καί άνοΰσιαι, αιωνίως μέ τήν πολιτικήν των, καί 
τάς ψευδείς ειδήσεις των. Τό δέ θέατρον, άνυπόφορον, οί ση
μερινοί ηθοποιοί, αί πρωταγωνίστριαι ιδίως έχουσι πεντή- 
κοντα ετών τουλάχιστον ήλικίαν καί σάς προσποιούνται· τάς 
κορασίδας. Φαντασθητε μίαν ήλικιωμένην, vb υποδύεται πρό
σωπον δεχαπενταετοΰς. "Αν ήναι δυνατόν. Είδον παριστανο 

μένην τήν Μήδειαν, αρκετά έπιτυχώς, οπόταν δμως τήν έπιου 
σά¥ ειδον τό αυτό πρόσωπον παριστάνόν τήν Κυρίαν μέ 
τά| Καμελίας, αί, σας βεβαιώ, άηδίάσά καί έπαυσα πλέον 
έχτότε να συχνάζω είς τά θέατρα, "να μή χάσω καί τήν κα
λήν περί αυτών εντελώς ιδέαν μου. ; ,

Τέλος κατήντησε νά μήν έχω πλέόν διάθεσιν διά τίποτε 
καί όλονέν κιτρινίζω, όλονέν αδυνατώ. Κατοικώ έπί τής όδοϋ 
Αμαλίας, είχον ώραίάν θέαν πρός τους παριλισσίους κήπους, 

ήτο μ αστοφ ό ρ ο ς ήμαστοδότης, μοί έμόλυναν τά 
παρθένα βλέμματά μου.

Έν τούτοις αγαπώ έτι τάς ’Αθήνας καί αδυνατώ ετι νά 
τάς έγκαταλείψω καί διότι είμαι δημοτικός σύμβουλος, μέλος 
διαφόρων Εταιρειών καί Συλλόγων, καί θεωρώ αδυναμίαν 
καί ανανδρίαν νά έγκαταλείψω τάς θέσεις μου ταύτας, ώς και 
τόν αγαπητόν «ου κϋνα Μπόγ, τόν πιστότερόν μου καί αφι

τό Στάοιον και τό Ζάππειον, άλλ’ άφ’ δτου άνήγειραν έναντι 
τής θυρίδος μου καί τής θέας ταύτης τό άγαλμα του Βύρω
νος, έμπνεομένου ΰπό. τής Ελλάδος, δι’ ογκώδους μαρμάρου, 
όμοιάζοντος πρός παιδαριώδη χιονοστιβάδα, όμοϊογώ, δτι 
πάσα εύχαρίστησις αναψυχής άπδ τής θυρίδος μου διεκόπη 
καί έπαυσα νά ρεμβάζω κάποτε έκεΐθεν. Τά έστραμμένα νώτα 
τοΟ Βύρωνος καί είς κρεμάμενος μ.αστδς της ψύχρας- εκείνης 
γυναικός, διότι ουδέποτε δύναμαι νά φαντασθώ, οτι ή Ελλάς 

λοκερδή φίλον, δν τόσον αγαπώ, ανευ λόγου άποχρώντος.
Ή έξαδέλφη μου Δοίζα συχνάκις μέ ένοχλεικαι βασανίζει 

με τινα δεσποινίδα φίλην της, ήν παντί σθένει θέλει νά μοί 
δώση. ’Επιμένει σθεναρώς νά μέ στεφανώση, μέ τήν νέαν 
αυτήν κόρην. Ό/όμάζεται Διονυσία Ρ. . . αλλά είναι πολύ 
έλαφρά καί κοΟφος, αοχθηρας δέ ψυχής, ώς άντελήφθην καί 
δέν αισθάνομαι τήν ελαχίστην δι’ αυτήν συμπάθειαν.

/.
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Ώ ! έάν έπρόκειτο διά τήν μικράν Μκρίαν, τήν κόρην τοΰ 
Κυρίου Δ. .. τήν θελκτικήν καί χαριτόβρυτον έκείνην χρυ- 
σαλίδα, πόσον τδ πράγμα θά διέφερε!

Άλλά καί αυτή είναι ζήτημα έτι θλιβερόν δι’έμέ. Αΰτη .. .
ή χρυσαλίς. . . ώς τήν έκάλεσα . . . Ό πατήρ της είναι 
προσωπικός εχθρός μου, άφ’ ής ήμέρας συνεζητήσαμεν περί 
ζητήματος τοΰ δήμου καί έρίσαμεν. Έκτοτε απλώς καί τυπι- 
κώς χαιρετιζόμεθα, χωρίς νά όμιλωμεν πλέον. Πλήν ένίοτε 

. συναντώ τήν θυγατέρα του καθ’ οδόν η έν τινι συναναστροφή,
μολονότι τάς Αποφεύγω. Είναι θελκτικωτάτη καί ώραιοτατη 
κόρη καί ώς παρετήρησα άντελήφθη τοΰ πρός αύτήν ενδια
φέροντος μου. Ουτω τουλάχιστον νομίζω, διότι αί γυναίκες 
αναγινώσκουσιν είς τούς οφθαλμούς μας τάς διαθέσεις της 
καρδίας μας.

Άλλά, ίσως καί τοΰτο συμβαίνει, ένεκα τών χρημάτων 
μου. Άλλά καί αυτή ακόμη εις τά χρήματά μου νά άπο- 
βλέπη έτι ; '

“Αχ! αρκεί, τόν κόσμον εβαρύνθην καί αήδιασα καί είναι 
πλέον καιρός νά λάβω ώρισμένην άπόφασινι Πρέπει νά έκλέξω 
τήν μάλλον συμφέρουσαν καίίμπρέπουσάν μοι, άλλά ποιαν; 

h Β' ,
Β Συνέλαβον μίαν ιδέαν . .. ιδέαν θείαν, λαμπροτάτην, έξαί-
r ρετον, δι’ ήν καί ό ίδιος έξίσταμαι.

’Εσκέφθην έπί πολύ, άμφιταλαντεύθην, έγέννησα μίαν 
άλλόκοτον" Ιδέαν, ήν τέλος άπεφάσισα νά τήν δέσω είς ενέρ
γειαν. Δέν είναι όμως εύκολος ή έκτέλέσίς της καί πρέπει νά 

. μεταχειρισθώ κάποιαν τόλμην.. Τή άληθείφ δέ, είναι ιδιό
τροπος καί παράδοξος, άλλ’ ούχί και χυδαία.

Αυθημερόν, άμα τή άπο^άσει ταύτη μετέβην παρά τή 
τραπέζη, καί έλαβον δλα τα χρήματά μου. Άπεφάσισα νά 
εγκαταλείπω τάς Αθήνας καί νά ζήσω άλλοθι, άλλα διά νά 
είμαι εντελώς άπομεμωνομένος καί μή ένοχλώμαι- άπό τάς 
παλαιάς μου γνωριμίας, θά προσποιηθΰ τόν νεκρόν, διαδίδων 
καταλλήλως, δτι άπέθανα.

Μοί έχρειάζετο πρός τόν σκοπόν μου είς φίλος άκρας άφο- 
σιώσεως καί τιμιότητος, κατά τύχην δέ συνήντησα καθ’ όοόν 
τδν Δημοσθένην Κ. . . παλαιόν συμμαθητήν μου, ειλικρινή 
καί άφιλοκερδέστατον νέον, δστις ύπεσχέθη νά μέ ύπηρετήση 
πιστώς. Είναι δμως πτωχός καί τφ ειπον, οτι θά τόν συν
δράμω.

Ώς κατάλληλον μέρος διά τήν νεκρικήν μου διαμονήν έξέ- 
λεξα τόν Καραβάν τών Κυθήρων, λαμπρότατον τή άληθείφ 
καί θελκτικώτατον χωρίον, δπου ζή τις ώς έν παράδείσφ έν 
μέσφ μαγευτικοτάτης φυσικής καλλονής καί τών αληθών 
γαύρων καί μακράν τής τύρβης καί του ψεύδους τοΰ κόσμου ! 
Ω ! διατί, οί άνθρωποι έγκαταλείπουσι τά παραδείσια ταΰτα 

τοπεϊα, τδν ήσυχον βίον καί προτιμώσι νά ζώσι έν τφ βοο- 
βόρφ καί τφ άενάφ θορύβφ; *

Παράδεισος έν τή γή! Τί κάλλος καί ευχάριστος ζωήί Ψυ 
χής ίατρεϊον !

, Πριν Αναχωρήσω ήλθον καί μέ έπεσκέφθησαν πά)ινόΝι·. 
κολαος μέ τάς αιωνίους προτάσεις του περί τής έπιχειρήσεώς 
του καί ή έξαδέλφη μου Δοίζα διά τήν προστατευομένην της 
θέλουσα καί καλά νά μέ καταστήση ευτυχή. . . πλήν φεΰ ! 
δυστυχή κατ’εμέ. ’Εβασάνισα καί πάλιν τό ζήτηυ,α τοΰτο,’ 
δαξήλθον έν τή μνήμη πάσας τάς γνωρίμους καί μή νέας 
τών ’Αθηνών καί άτυχώς ούδεμίαν ευρον κατάλληλον διά τήν 
καρδίαν μου .. . έκτδς μόνον τής μικράς Μαρίας.

Πλήν αυτή-...
Ώστε έπανήλθον έρρωμενέστερον είς τήν Ιδέαν μου καί 

όπως άποαύγω ταχύτερον τάς ενοχλήσεις καί Αναχωρήσω 
συντόμως ελεύθερος,ειδοποίησα καταλλήλως τούς πάντας περί 
μάκρος αποδημίας μου καί άπήλθον.

Γ’.

καί ούτως άπέφυγα τήν περιέργειαν τών γειτόνων μου· τ'ού- 
ναντίον δέ ούτως άπέκτησα τήί> συμπάθειαν αύτών.

Ό Καραβας κειται εντός τής χλιτύος δύο υψηλών όρέω.ν, 
έν μέσφ καταφύτων καί πολυδένδρων κήπων, καί παρά διαρ
κώς ρέοντι |5ύακι, ούτινος τό διαυγές καί ψυχρότατου ύδωρ 
δέν παραβάλλεται πρός ούδέν έτερον τοΰ κόσμου. Λέγεται δέ 
καί παλαιόθεν σιδη ρόνερο'ν, ενεκα τών θαυμάσιων αύτοΰ 
άρετών.Πολλάκις ευχαριστούμαι κατερχόμενοςπαράτόν ρύακα 
τούτον καί καθήμενος πλησίον αύτοΰ, νά παρατηρώ ήδέως τό 
ύδωρ ρέον καί άναπηδοΰν άνάτού^ κόχλακας καί νά διασκεδάζω 
ειτα έπί πολύ, ένοχλών αύτό διά τής ράβδου μου. Τρέχει, 
τρέχει, ώς μικρά παιδία τό ?ν κατόπιν τοΰ'άλλου καί έν τή 
όρμή του παρασύρει τήν ράβδον μου, ήτις πολλάκις έκφευ- 
γει των χειλών μου καί γελών τρέχω, εισερχόμενος έντός 
τοΰ ύδατος και τδ επαναλαμβάνω. Είτα σχεδόν άποναρκούαε- 
νος έκ τοΰ θορύβου, ίσταμαι ήσύχως-καί προσεκτικώς άκροώ· 
^.αι τόν θροΰν τών φύλλων τών άνωθι έμοΰ δένδρων καί τά 
ασματα τών ποικίλων έκεϊ ένδιαιτωμένων πτηνών ! Ώ. πόσον 
έπεθύμησα πολλάκις νά μετεβαλλόμην είς πτηνόν ! βά ήδυ- 
νάμην νά πετώ καί νά μεταβαίνω πλησίον τών φίλων μου 
καί τής μικράς Μαρίας μου καί θά τούς ήκουον ίσως να ομι- 
λώσι περί έμοΰ ! καί θά έπανηρχόμην άμέσως είς τόν παρά
δεισόν μου εκείνον.

(Έπεται τδ τέλος).

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ

/
Ώς γνωστόν, ενεκα τής κινήσεως τού Λλίου, τής 

γής καί τών διαφόρων πλανητών τού συστήματος άνά 
τό άπέραντον χάος, ποικίλλουσι καί αί αποστάσεις 
αύτών πρός Λμδς καί πρός άλλήλους καθ’ έκάστην.

Ούχ ήττον, δπως οί άναγνώσται ήμών έχωσι , πρό
χειρον πίνακα τής ήποστάσεως τής γής μας πρός τά 
διάφορα ταΰτα σώματα, παραθέτομεν ώδε κατά τάξιν 
μήκους τά διαστήματα εΐς χιλιόμετρα ήμών άπ’ έκεί- 
νων, ώς άκριβί ς έχει κατά τόν Μάϊον 1^98.

‘Ηλιακόν μας σύστημα.
Ή γή μας άπέχει άπό τής 

Σελήνης 388,009 χιλιόμετρα
Έρμου 93,287,000 »
Ήλιου 150,180,000
’Αφροδίτης 229,200,000 »
Άρεως 291,100,000 »
Διος 712,900,000 »
Κρόνου 1,339,000,OCO »
Ούρανοϋ 2,655,000,000 »
Ποσειδώνος 4.570,000,000 ■ »

ΤΑΛΑ1ΝΑ ΣΥΡΟΣ

«.Πιραβμύνα μεγαΛεΧα καί όιηγΆντας τα νά χΑαις».
ΣΟΛΟΜΟΣ

Πόσον Αρμόζουν αί λέξεις αύται διά τήν ώραίαν Σΰρον ; 
Ή πάλαι ποτέ ένδοξος, μεγάλη, λαμπρά, βεομήχανος 
Σΰρος, δέν ύφίσταται σχεδόν τήν σήμερον, είμή έπί ύψηλφ 
δνόματι. ?

Παρελθόν αί ήμέραι τίς ενδόξου εύκλείας της και ήδη

Τετέλεσται! Έφθασα εις Καραβάν καί άφ’ ής ήμέρας ένε · 
κατεστάθην είμαι ευτυχής, ούδείς μ’ ενοχλεί. Προ τριών δέ 
μηνών εύρίσκομαι ένταΰθα καί αισθάνομαι, δτι ουδέποτε θά 
βαρυνθώ. Ένφκίασα μικρόν ώραΐον μοναχικόν οίκημα, εχω 
υπηρέτην *αί  υπηρέτριαν, οίτινες μέ ύπηρετοΰσι θαυμασίως 
καθ’ έκάστην δέ έξέρχομαί πότε πρός θήραν, πότε διά περί

νεκρική σιγή, Απόλυτος ήσυχία, τελεία νάρκωσις, Απραξία 
Ασυνήθης κυριαρχοΰσιν έπι τής νεκρουπό^εως ταυτης. Φυ- 
σικώς πΑν πρίγμα έχει Ακμήν και παρακμήν έν τω κόσμφ 
τούτφ. Ήκμασε λοιπόν καί ή Σΰρος, έμεγεθύνθη, ήρθη είς 
υψηλά στρώματα καί δικαίως έκαυχήθη καί ύπερηφανεύθη 
άλλά φεΰ ! έταπεινώθη, Έζήλωσαν τήν Ακμήν τής άπασαι

πάτον καί πότε κατέρχομαι, εις τήν παραλίαν Άμμον διά 
λουτρά. Άμα δέ τή άφιξει μου ένταΰθα, διέδωκα δτι πάσχω 
καί οτι έχω άνάγκην ησυχίας καί καθαρού έξοχικοΰ άέρος

αί σύγχρονοί της και συναμ-.λλώμεναι πόλεις ούχί τίίς Ελ
λάδος, διότι ούδεμία ύπαρχε τότε εφάμιλλος, Αλλά τοΰ 
εξωτερικού, τίς Εύρώπης, καί δή Γσως και τής ύφηλίου.

(ί

|.
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Ή Σΰρος τδ πάλη άπετέλει κρίκον εμπορικόν, όστις συνή- 
νου την Δύσιν μετά τής ’Ανατολής.

παρήκμασε καί έλησμονήθη’. ήδε παρακμή τηςεΚ 
ναι φοβερά,διότι είναι έφάμιλλος τ$ίς άκμΐς της... Αντί τοΰ 
παρελθόντος μεγαλείο» της, τί ένζπομένει ! φεΰ! πόλις ε 
ρημος, πόλις άψυχος, νήσος νεκρά ! Έν τούτοις, τ$ϊ Απομέ
νουν ίχνη Ανεξάλειπτα, ίχνη διαρκή, Ατινα μένουσι και θά 
μένωσι καθ’ άπαντα τδν χρόνον.

Κολοσιαϊα μηχανουργεία, πλεϊστα έρ^γοστάσια, Αναρί
θμητα βιομηχανικά καταστήματα, νεώρια, ναυπηγεία, 
κτλ. εϊσί τανΰν κεκλεισμένα, προ ετών άκινητοΰντα, ίστά- 
μενα δ’ Ιτι έκεϊ, δίκην μνημείων άφωνων καί μαρτύρων 
τίς πάλαι ποτέ δόξης καί τιμής τίς νήσου, σημεία αιώνια 
Ακμής καί ισχύος, ού τής τυχούσης.

Καύχημα καί τιμή διά τήν Ελλάδα ύπίρξεν ή Σΰρος · 
διότι πρώτη αύτη ίσχε τήν τιμήν νά Ανύψωση τφ 1857 
τήν κυανόλευκου σημαίαν έπί ιστών 'Ελληνικών Ατμό
πλοιων τής «'Ελληνικής Άτμοπλοίας», ήτις Αν ύφίστατο 
μέχρι τής σήμερον, θά ήτο Αλλοία ή τύχη αύτής, θα ητο 
άλλοία ή τύχη τοΰ ναυτικοΰ εμπορίου, διότι θά άπεκλειε 
έκ τών θαλασσών τής Ανατολής τάς ξενας άτμοπλοϊκας 
εταιρίας, προσφερουσα σπουδαιοτάτας υπηρεσίας είς τε το 
έμπόριον και είς τήν συγκοινωνίαν.

Ίνα γίνη καταφανής ή Ακμή τής Σύρου, καθώς καί ή 
παρακμή αυτής παραθέτομεν τά έξής έκ τίνος στατιστικής.

Τά άπδ τοΰ 1846 ναυπηγούμενα κατ’ έτος πλοία υπο
λογίζονται 80—100 πρδς 200 εως 600 τόννων έκαστον, 
ήδη τά ναυπηγεία άπρακτοβσιν εντελώς-

Τφ 1861 έξήχθησαν έξ Έρμουπόλεως 471,871 οκάδες 
κατειργασμένων δερμάτων,#άξίας 1,699,820, ήδη Αμφι- 
βάλλομεν, δν έξάγγι τδ τέταρτον.

Ώς πρδς τάς τελωνειακάς εισπράξεις δέν έχομεν προχεί
ρους Αριθμούς ένδς έκάστου τελωνείου τοΰ κράτους κατα 
τήν εποχήν τής Ακμής της, άλλά δυνάμεθα νά λάβωμεν 
ύπ’ δψιν τδ έξής σημαντικόν Αποτέλεσμα·

ΤελωνεακαΙ εισπράξεις τοΰ 1861 συγκριτικώς πρδς τάς 
τοΰ 1860, κατά τελωνεϊον.

ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΛΙΑΤΑΡΑΞ1Σ

Έχει καί ό συζυγικός βίος τήν ήρεμον καί ήσυχον αύτοΰ 
εύχαρίστησιν καί χάριν, Αλλ’ έχει καί τήν τρικυμιώδη καί 
κάποτε θυελλώδη καί ταραχώδη κατάστασιν, *τε  τά φοβε- 
ρώτερα τής ψυχής πάθη έξεγείρονται.

Ό σύζυγος μετανοών αί^νηοίως διά τήν βεδιασμένην 
αύτοΰ εκλογήν, τάς πικροτερας κατά τής συμβίου αύτοΰ 
λέξεις έκφέρει, ή δέ σύζυγος άποστρέφουσα έπ’αύτοΰ τδ πρό- 
σωπυν άρνεϊται αύτώ τήν συζυγικήν Αγάπην. Ή δ’ υπη
ρέτρια παραδόξως παρισταμένη είς τήν σκηνήν κινεί τήν 
κεφαλήν έξ οίκτου και τό άθώον τέκνον, άποσυρόμενον εΐς 
τήν γωνίαν, παίζει μέ τάς πλαγγόνας του. Καί δι’ αιτίαν 
ίσως μηδαμινήν !

Σύρου 
Πειραιώς 
Πατρών 
Ύδρας

258,996
180,477 

81,471 
28,701

Τελωνεϊον
»

» 
»

ΦρικιΑ τις άναλογιζόμενος, οτι σήμερον μόλις 
νά είσπράττη κατά μήνα 100 χιλιάδας δραχ. ένώ ό Πει· 
ραιεύς εισπράττει υπέρ τδ έκατομμύριον.

Διά-δέ τδν λιμένα παραθέτομεν τά εξής·
«Καθ’ ολον τδ έτος 1861 .κατέπλευσαν είς όλους τούς 

λιμένας τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος 89,495 πλοία, έχον- 
τα χωρητικότητα 2,495,313 τόνων.άπέπλευσαν δέ 89 301 
μέ χωρητικότητα 2,488,779».

Έκ τοΰ συνόλου τών πλοίων τών τε καταπλευσάντων 
και άποπλευσάντων, τδ *Ι 2 κατέπλευσχν είς Σΰρον και 
άπέπλευσαν αύτής. Λυπηρόν, άλλά τί δέον γενέσθαι; Οί 
πλούσιοι Σύριοι, μεγαλέμποροι, κεφαλαιοΰχοι, προύχοντες 
και πολιτευόμενοι, δέον νά σκεφθώσς σοβαρώς περί τής 
καταστάσεως, ήτις δέν θά βελτιωθή άφ’ έαυτής, ώ; πλέον 
άπεδείχθη καί νά λάβωσι σύντονα καί δραστήρια μέτρα, 
διότι δυστυχώς ή κατάπτωσις χωρεϊ πρδς τελείαν κατα
στροφήν. Δέον νά εδρωσι δραστήρια Αντιφάρμακα πρδς Ανόρ- 
θωσιν τής πασχούσης νήσου, άλλως ή μεταμέλεια έσεται 
πικρά. Συνασπισμός καί’ ένέργεια, ιδού τδ πάν. Τά λοιπά 
μέσα ευτυχώς κέκτηται ό τόπος και τδ πάν σώζεται.

’Ενεργήσατε καί έστέ βέβαιοι, έτι ούδόλως θά βλά- 
ψητέ εαυτούς, μάλλον δέ θά ώφελη&ήτε καί' είς τδν Ατυχή 
τόπον, είς δν εύτυχώς ύπάρχειέτι ίκμάς, ζωή καί δύναμις, 
θά παρασκευάσητε μέλλον εΰδαιμον. ΕΓθε !

κατωρθοϊ

Η ΑΝΟΙΞΙΣ
• Ώς έμεγαλύνβη τα έργα Σου, 
Κύριε ! πάντα έν Σοφία έποίησας'»!

ΜοσχόβοΛη χι’ ό-ζόδριση, 8·1η ζωή xal νειότη, 
παρθίνα πάΛ' ή Λνοιζις ’cl κάθε χάρι πρώτη, 

άγα-ίι'άγάΛια καί γΛυχά χαρούμενα προβάΛΛει, 
'σάν νύφη δΛοστό.3ιστη με ζη-Ιεμμύνα χά·1η.

Ό κρύος επαιντί βόρειας, ϊ-Ιαώσανε τά χιόνια, 
χαί 'ςτή πα.Ιηά τους γύρισαν φω.Ιηά τά χε-Ιιόόνια· 

ανθίζουν μ άμυγόαΛϊαϊς, οί κάμποι πρασινίζουν 
καί χαρωπά χΜια που-Ιιά καινούργηαις χτί-

— [ζου>·.

Τ’ άρνιά κοπάδια, 'ςτού βουνοΰ τής ράχαις ί*εΐ  πέρα, 
’που τοΰ βοσκού άχοίογα μελωδική φΛογίρα, 

γιά χύττα πόσα κάνουνε παιγνίδια χαδερένα, 
πως ψά.ί^ουν, κύττα, παρεκίϊ, τ’ αηδόνια ερωτεμίνα.

Kai τής στερε}α( τήν ώμορφιά *’ ή θάλασσα ζηλεύει 
xal τ' άφρισμε'να κύματα τά γ.Ιυκοσιγανεύει, 

χί' άντις, θεριά άχόρταγα, νά ρίχνονται, νά σπούνε 
‘ςτούς βράχους τήςάκρογιαίιάς-με χάρι τούς φι.Ιούνε·

Παντού χαρά άΛηθινή κάθε καρδιά μαγεύει . . . 
παντού, παντού ή δύναμι τού ΙΙίάστη βασιΛεύει!... 

γι' αύτό 'π τά βάθη τής ψυχής ή ΙΙΛάσι ή μεγάίη 
ΰμνεϊ μΐ μύρια στόματα τή Λόζα Του καί ψάΛ-Ιει!...

(Στενήμαχος) S. Κ. Τζηρίδης.

ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΝ

Ν. I. Πρ,

Είναι πολυτάλαντος καί Αγαπά τήν νεότητα. Ήτο νέος 
πτοιχός καί αί περιστάσεις τώ διεξέφυγον, ήδη δέ θησαυ- 
ρίσας έζήλευσε τήν τύχην τοΰ Φάουστ. Καί καλλωπίζεται, 
νεάζει, κομψέ ύεται, Αγαπά τάς διασκεδάσεις καί .τήν 
μουσικήν καί Αφειδώς έξοδεύει διά τάς παροχάς τής νεό- 
τητος. Πλήν φεΰ ! αί σκέψεις καί αί δυνάμεις τοΰ γέροντος 
λύκου δέν συνταυτίζονται μέ τήν Ακμήν καί ζωηρότητα 
τοΰ προβάτου καί ένφ ό νέος Φάουστ σκιρτά καί τρέμει 
προ τοΰ κάλλους και. τοΰ σφρίγους, ή Μαργαρίτα Απαθώς 
Αδιαφορεί καί Αδρανεί πρδ τής Αποχωρούσες άδρανείας.

ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΘΑΥΜΑΣΙΟΝ ΤΡΑΙΝΟΝ

’ *0  πρώτος σιδηροδρομικός συρμός άηό Πετρουπό- 
λεως είς Tomsk τής Σιβηρίας άνεχώρησε τήν Ιην 
’Απριλίου. ’Ενέχει δέ τό περίεργον ψαινίμενον, δτι 
είναι τό πρώτον Express, δπερ άδιακόπως διατρέχει 
διάστημα έξ Λμερονυκτίων. Αι δέ δμαξαι αύτοΰ είναι
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θαυμάσιοι. Είσι κατεσκευασμέναι ούτως ώστε νά κυ-“ 
λύονται άνεπαισθήεως σχεδόν, οί δέ έπιβάται δύναν
ται νά περιέρχονται ταύτας άπό τής πρώτης μέχρι τής 
τελευταίας μετά μεγάλης εΰχερείας. Ό φωτισμός είναι 
Αλεκτρικός, Λ δέ θέρμανσις και ό «Αερισμός ει’σ\ θαυ· 
μασίως ώργανισμένοί- Εκτός δέ τούτων ύηάρχει έντός 
τού τραίνου έστιατόριον, βιβλιοθήκη, κλειδοκύμβαλα 
καί τέλος πάνδ,τι ό ταξετδιώτης δύναται νά έπιθυ- 
μήση, ώς καί αύτά τής γυμναστικής τά όργανα.

Ο ΜΕΓΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΤΡΟΧΟΣ

Είς Παρισίους καταγίνονται τό γε νΰν έχον εις τήν 
σύνδεσιν τού μεγάλου τροχού, δστις τοποθετηθησόμε- 
νος έπί τής δενδροστοιχίας τού Suffren καί στρεφόμε
νος περί έαυτόν έν τδ> κενω, ώς ήλιος αποκαλυπτικός 
θά παρε'χμ τοϊς έπισκέπταις τής παγκοσμίου ’Εκθέ- 
σεως τού 1900 τήν εύχαριστησιν έναερίου κυκλικής 
περιοδείας έφ’ύφους 100 μέτρων. Όμοιόν τι αλλά 
μικρότερου ύψους ύπήρχε καί κατά τήν τελευτοίαν 
Έκθεσιν τού Σικάγου.

Τεσσαράκοντα βαγόνια θά δύνανται νά φ/ρωσιν 
έκαστον άνά τεσσαράκοντα έπιβάτας· Λί ακτίνες τού 
τροχού θά συνίστανται έξ απαλών καλωδίων έκ χά- 
λυβος. Ή διάμετρος θά εχμ 110 μέτρα, δλη ή κατα
σκευή θά ήναι χαλύβδινη, τό δέ βάρος ύπολογίζεται 
είς 800 τόννους.

Ή κίνησις ένεργεϊται δι’ ατμομηχανής, ή δέ διάρ
κεια τής μιας στροφής έσεται είκοσι λεπτών τής ώρας.

Ούτως χίλια έξακόσια άτομα θά δύνανται ταυτο- 
χρόνως νά δοκιμάζωσι τήν εύχαριστησιν κπ\ τάς συγ
κινήσεις πελωρίου έναερίου στροφής, άνά τόν κόσμον 
τών παραδοξοτήτων.

ΟΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΗΠΟΙ

Ώς γνωστόν, επτά ήσαν τά θαύματα παρ’ άρχαίοις, ά 
τινα, ώς έκ τής θαυμασίας αυτών τέχνης καί ίδιότητος, 
έθαύμαζον οί τής εποχής έκείνης έξοχοι άνδρες, ήτοι : οί 
Κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνοζ, αι Πυραμίδες τή; Αίγυ
πτου, οί περίφημοι Αιγυπτιακοί ναοί, μετά τών έχ. γιγαν- 
τωδών σφιγγών περιβαλλόμενων διαδρόμων των, ό Κολοσ
σός τής Ρόδου, ό Φάρος τής Αλεξάνδρειάς κτλ.

Πάντα τά έργα ταΟτα ήταν έργα τών δουλών, οίτινες

έλλείψει καταλλήλων έργαλείων και μηχανημάτων, άναγ- 
καστικώς έπεξειργάσθησάν καί φκοδόμησαν αύτά, ώς έτι 
καί νΟν φαίνονται·.

Ή ιστορία τών χρεμαστών κήπων, αίωρουμένων καλούμε
νων, έχει ώς εξής : Όπόταν ή Σεμίραμις, βασίλισσα τής 
Συρίας, έπανήλθεν έκ Τών καταχτήσεων της, -μετέφερε μεθ’ 
έαυτής καί πληθώραν ήττημένων, ού; ύπέβαλεν εις μακράν 
δουλείαν ηνάγκ«σεν είς κατασκευήν γιγαντωδών έργων,
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μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται χαΐ οί κρεμαστοί κή
ποι, έν έχ τών επτά θαυμάτων τού κόσμου, έν τ$ αρχαίο- 
τητι. 'W *

Οί κήποι ούτοι άπετελοΟντο έκ σειρών υψωμένων άνδη
ρων, διεσκευασμένων καταλλήλως έπί χεραμιδοειδών μεγά
λων στηλών, διαχωριζόμενων διά μακρών στοών έν .θαυμασί<φ 
συμμετρικότητι καί καλλονή, διασκευασμένων, ώς έν σμικρώ 
παρίστησιν ή άνωθι άμετέρα είκών. Οί κήποι δέ ούτοι ήσ«ν 
πεφυτευμένοι διά μεγάλων δένδρων, όπωροφόρων χαί άνθφ- 
δών φυτών καί παντοίων άλλων φυτικών διακοσμησεων, 
έποτίζοντο δέ υπό τεχνητών, ρυάκών.

"Ως φαίνεται, ησαν έκτακτόν τι καί βάυμάσιΟν, άφοΟ το- 
σοΟτον φημίζονται παρά τών άρχαίων συγγραφέων, ούδόλως 
δ’ ήδυνηθηταν έτι ν’ άπομιμηθώσιν αυτούς οί νεώτεροι.

Φ. Π.

ΧΑΡ- ΑΝΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ευχαρίστως άναγγέλλομεν τοϊς ήμετέροις συνδρομηταϊς 

καί άναγνώσταις τόν διορισμόν τοΟ ίμετέρου φίλου καί συν
εργάτου ν,. Χαρ. Άνεμογιάννη, ώς έπιθεωρητοΟ παρά τφ 
Διεθνή έλεγχφ του δημοσίου χρέους της Ελλάδος.

Ό κ. Άνεμογιάννης έκτησατο ήδη τής συμπάθειας τών 
ημετέρων άναγνωστών έκ τής δημοσιευσέως έν τίί «Φύσει» 
ποικίλων αύτοΟ έργων, ίδί<£ σιδηροδρομικών, ώς έκ τής ει- 
δικότητος αυτού χρηματίσαντος έπί πολλά έτη έπιθεωρητοδ 
διαφόρων σιδηροδρομικών γραμμών. Ευχαρίστως δέ άναγ- 
γελλομεν, ότι θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς καί μουσικάς 
αύτου συνθέσεις έν τ$ «Ήχεϊ» καί ·νή «Φύσει» Ιδίως 
σματα φωνητικά συνοδευόμενα διά κλειδοκύμβαλού.
--------------------------------------------------------------------------------------
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ΑΛΔΗΛΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ “ΦΥΧΕΟΖ,,
Ν. Ρ. Patras. Re§fttnes lettre. Attendous abonnement 

vieux. Merci. —Γ. B. Σΰρον. Έχει καλώς. — Π· Κ. Ναύπ-Ιιον. 
Επιστολή καί συνδρομή έλήφβη. Εΰχαριστούμεν. Πονημάτων χρή - 
ζ«ι κάπως ανασκευής, ώς ολίγον Ιχτροπον. — Σ. Φ. ΚαΧαράσιον. 
Δελτάριον έλήφβη. Έχει καλώς. Άναμένομβν συντόμως επιστο
λήν σας. — 'Α. |). Αευχάδα. Ζητούμενον φύλλον ' σάς άποστείλβι- 
μεν. — A. Λ. ΆργοστοΑιον. Επιστολή καί χρήματα, έλήφβησαν. 
Γράφομεν. — X. Ο. Κάϊρον. Δελτάριον καί 40 φρ. έλήφβησαν. Εΰ- 
χαριστοδμον. Γράφομεν. — Α.Μ. “Αργοί;. Συνδρομή.φίλου έλήφβη. 
Παρακαλοδμεν στείλατε και ίδιχήν σας.—Δ.Μ. "lipav. *Εχ«  
καλώς. Φύλλα σας άποστέλλονται ταχυδρομικώς. — Σ. Β. ΆΛ»· 
ίάνίροιαν. Επιστολή και άπόδειξις έλήφβησαύ. ΕύχαριστοΟμεν. 
Άπόδειξιν άπεστείλαμεν κυρίας Β. " J. λ. Γασιούνήν. 'Επιστολή 
καί χρήματα έλήφβησαν καί σας εΰχαριστούμεν. Ταχυδρομικώς 
γράφομεν. — Κ. Α. Σ. Ν. ΚαρΛΧβααι.. Επιστολή έλήφβη. Σας 
ενεγράψαμεν. Συνδρομήν σας παραχαλούμεν άποστείλατε απ’ ,εύ- 
βείας ήμΐν. — Η. A. Aevxaia. Δελτάριον έλήφβη. Αγγελίας σας 
άπεστείλαμεν. — Γ. Π. Σινάνον. Σάς μετηνέγχομεν, ώς γράφετε, 
είς "Αρταν. — IV. IV. Π. Βαρύσια.'Επιστολή χαίτοχομερίδιον έλή- 
φθη. Προσεχώς γράφομεν. —X. Κ- Κ. C e t.a f, e, .’Επιστολή 
χαί συνδρομή σας ίλόφίη. Εύ^αριστοΟμεν πι·Χύ. Άπόδΐάίέ ταχύ- 
δρομιχώς. Φύλλα δμοί»ς σάς αποστίλλομεν. — Δ. U. Σΰρον. ’Επι
στολή μετά συνδρομής σας έλήφθη. Εύχαριστούμεν πολύ ώς χαί διά 
τήν εγγραφήν νέου συνδρομητοΰ εΐε 8ν άπεστείλαμεν τά φύλλα- — 
Γ. Π. Σΰρον. ’Επιστολή ελή^βη. Καιρός ακόμη δέν είναι δι’ελευ- 
σίν σου ένταδβα. "Ισως μετά τήν χατάληψιν. —Σ. X. Καιρόν. 
’Επιστολή ελήφβη. Ταχυδρομικώς γράφομεν· — X. Δ. Κ. Τζιν- 
τζίίιρι. Έπιστολαί σας έλήφβησαν. Σάς ένεγράψαμεν συνδρομητήν 
ι’ς τε τήν «Φύσιν» και « Ήχώ» χαί σάς άπεστείλαμεν τα Αά φύλλα 
διά μέσρυ τών έν Κ)πόλει Κων Δεπάστα χαί Σια δι' ών άναμένο- 
μεν τήν συνδρομήν σας. —. Δ. Π. ΆμαΛιάία. Ζητούμενα φύλλα 
άπεστάλησαν.—Κ. Π. ΓαργαΑιάνονο. Ζητούμενος τόμος άπεστάλη.
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΪΛΟΙ
ΕΜΠΟΡΟΙ

Κρέείταινα ’Ολυμπίας

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΖΑΧΑΡΟ;
• __ . .

Ύπάρχουσι άπαντα τά είδη τής πολυτελείας άνδρών 
και γυναικών καί παίδων είς τιμάς συμφερούσας. Πώλησις 
χονδρικώς καί λιανικώς. . '
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