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Η ΤΪΧΗ ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΝΑΚΑΔΎΉ-ΈΙΣ

Ή περιγραφή τής Ιστορικής άνελίξεως τών τυ
χαίων σπουδαιοτέρων καί ώφελιμωτέρων άνακαλύ- 
φεων ΑΘελεν είσθαι Λ ανασκευή τής Ιστορίας πασών 
τ&ν άνθρωπίνων έφενρέσεων, διότι πολύ όλίγαι είνε 
έκεΐναι έν αϊς Λ τύχη δέν έμεσολάβησεν.

Καί βεβαίως έν πόση τοιαντη περιστάσει Λ άν- 
θρωπίνη ίδιοφυία παρίστατο πρωταγωνιστούσα, 
παρατηρούσα,διακρίνουσα καί συλλαμοάνουσα άπό 
τήν τέως άδιάφορον παρατήρησιν τό αίτιον καί 
καταλέγουσα αύτό είς τό φώς τής έπιστήμης· πλήν 
δέν ύπάρχει σχεδόν άνακάλνφις, έν ή δέν έμφαίνε- 
ται δ μέγας διδάσκαλος αύτής Α τύχη.

Έν τούτοις, νοητέον καλώς, Α τύχη ούδέποτε 
Αρκεσεν άνευ τής παρατηρητικής εύφυιας καί έστιν 
δτε καί αύτής τής έπιμόνου καί σοβαρός πνευμα
τικής διαυγείας καί όξύτητος νά φέρμ είς αίσιον 
πέρας άνακάλυφίν τινα.

Εύρισκόμεθα έν έποχή, καθ’ήν αί έπιστήμαι δέν 
ειχον έτι άρκούντως προοδεύσει, μόνη δέ Α τέχνη 
τού λόγου, Α γνώσις τών μαθηματικών καί άπο- 

μεμονωμένων τινών γεγονότων, άποτελούσιν δλην 
τήν πατρίδαν περγαμηνήν τής πεπολιτισμένης με- 
ρίδος τού ανθρωπίνου γένους.

Άνθρωπός τις λούεται καί πόσοι άλλοι δέν 
πράττουσι τό αύτό ; Καί μολαταύτα ό άνθρωπος 
αύτός κυοφορεί πρόβλημα έντ^. κεφαλή τον. Προσ
διορίζει τήν ποσότητα τού χρυσού καί τού άργύ- 
ρου τού ένυπάρχοντος έν ώραιοτάτω τινί στεφάνφ, 
τόν όποιον προέκειτο νά έξασφαλίσωσιν άπό πάσης 
ύφαιρέσεως.

Τίνι τρόπω έγένετο τούτο; Ό ’Αρχιμήδης έχων 
έν τώ νώ του τήν σαφή ταύτην ίδέαν, βυθίζεται έν 
τώ ύγρφ στοιχείφ καί Ασθάνθη έαυτόν σημαντικώς 
έλαφρωμένον... ένόησεν. Υπολογίζει άμέσως τίνα 
ποσότητα ύδατος έκτοπίζει ώρισμένον βάρος χρυ
σού, καίίτίνα 0 άργυρος.ώς έλαφροτέρον σώματος, 
έκ τής διαφοράς δέ ταύτης εύρίσκει τί ποσότης 
Αργύρου έτέθη έν τώ στεφάνφ.

Έδέησεν δμως έκ τής τυχηράς αύτής περιστά- 
σεως νά μεσολάβηση ό έγκέφαλος τού’Αρχιμήδους.
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Έτβρος Έλλην τρίβει τεράχιον Λλέκτρον καί 
βέβαιοί δη τοΰτο δλκει τά έλάψρά σωμάτια. Έξη· 
σψαλίσθη Α βΑσις τής Ανακαλύψεως τοΰ Αλεκτρι- 
σμον, ήτις μετά 2000 έτη δι’ έτερος δλωςτυχηρας 
περιστάσεως Ανέφξε τφ Γαλβάνη εΰρεΐαν όδόν.

Ό ΓαλβΑνης Αναοτά έκδαρέντας βατράχους έπί 
σιδηρού έξώστου διά μέσον μικρών άναρτήρων 
έκ διαψορικοΰ μετάλλου. Πνέει άνεμος σφοδρός, οί 
βάτραχοι κινούνται έκ τούτου, οί δέ πόδες αύτών, 
ϋγροϊ έτι δντες προσάπτονται ένίοτε έπί τον μεταλ
λικού έξώστου Ό Γαλόάνης παρατηρεί μετ’ έκπλή- 
ξεως τότε τούς βατράχους συστελλομένους· σκέ
πτεται, μελετά, Ανερευνδ τδ φαινόμενον, έν φ 
έτέρα ιδιοφυία ό Βόλτας, συλλαμβάνει τον μίτον 
καί δίδει τοιαΰτην ώθησιν είς τόν γαλβανισμόν, 
ώστε Λ έπιφάνεια άπασα της ύδρογείου σφαίρας 
μας γίνεται άνάστατος

Κύων παίζων έπί τής ακτής της θαλάσσης πα
ρουσιάζεται είς τόν κύριόν τον μέ τάς σιαγόνας 
αίμοφύρτονς. Εξετάζει τδ μέρος τής πληγής τον, 
δέν εύρίσκει τοιαΰτην καί Ανακαλύπτει. δτιδιά τής 
καταβροχθίσεως τού κατοίκου ένδς κογχυλίον ό 
κύων ειχεν έρνθρωθήτδ στόμα.Ούτως άνεκαλύφθη 
Α πορφυρά ραφή (poupre murex).

Έμποροι Φοίνικες διαβαίνουσι τήν έρημον έπι- 
κρατονντος δριμυτάτου Ψύχους. ’Αφού οέ συνέλε- 
ξαν περιττώματά τινα ξηρά καμήλων, συσσωρεύ- 
ονσι τεμάχια χώματος άνάμικτα μετά νίτρου, κα 
τασκευάζονσιν έστίαν, περικλείονσι τάς όπάς δι' 
άμμον τής Λιβύης καί άνάπτουσι πυράν-Ή άμμος 
ύελοποιεΐται καί Λ ΰελος Ανακαλύπτεται ούτω 
(Zekonkitdes Hebreux).

Ιερωμένος τις έπιδίδεται είς άλχημικάς μελέτας. 
Διανοείται ν’ άναμίξη θειον, άνθρακα καί νίτρον. 
Διατί; Άγνωστον τούτο.Ίσως διά νά κατασκενάση 
φάρμακον. Λυχνία τις κεϊται πλησίον αύτού. Τό 
μίγμα έν τούτοις εινε φοβερόν, τρίβεται δεξιά καί 
Αριστερά είς κόνιν,ήτιςοιαχέεται περί τήν λυχνίαν, 
αναφλέγεται καί γίνεται έκπυρσοκρότησις.Εύτυχώς 
δέ ή ποσότης ήτο μικρά, ό τνχηρδς έφευρέτης οέν 
φονεύεται καί έπαναλαμβάνεται τό πείραμα μετά 
πλείονος προφνλάξεως. ’Επιτυγχάνει καί άνακα
λύπτεται ούτως Λ πυρϊτις, έπί αίώνας δέ πολλούς 
ίσως έκατομμύρια Ανθρώπων θά έξακολονθούν ν’ 
άλληλοφονεύωνται διά τού προϊόντος τούτου τού 
'Ρογήρου Βάκωνος.

"Ελθωμεν ήδη είς ’Ολλανδίαν παρά τινι κατα
σκευαστή ξυλίνων ώρολο^γίων. δστις πρός έγκαλ- 
λωπισμδν αύτών προσκολλά τεμάχια ύέλου έπί 
πεδα, άλλα κοίλα καί έτερα κυρτά, άτινα προξε- 
νούσιν ώραΐα φωτεινά φαινόμενα. Τά τέκνα τού ώ- 
ρολογοποιού παίζουσι μέ τούς ύελίνους αύτούς 
φακούς καί αίφνης τδ έν έξ αύτών πλησιάζει είς 
τδν όφθαλμόν του ένα φακόν κοϊλον και έτερον 
κυρτδν όλίγον άπωτέρω καί παρατηρεί διά μέσου 
τό κωδωνοστάσιον τού χωρίου σημαντικώς ηύξη- 
μένον κατά τδ μέγεθος:

Έκτοτε τό τηλεσκόπιον έφευρέθη καί μετά τούτο 
ό Γαλιλαίος έπί ττΐ βάσει ταύτη πορίζεται σπου 
δαιοτάτας ώφελείας.Όμοίως ή ΑνακΑλυψις τού μι
κροσκοπίου εντεύθεν έλαβε τήν άφετηρίαν της.

Άνθρωπός τις κάθηται ύπό μηλέαν, όπόθεν πί
πτει έν μήλον.ΌΆδάμ βεβαίως θά περιωρίζετο ά- 
πλώς είς τήν καταβρόχθισιν αύτού, άλλ’ ό Νεύτων 
Αναζητεί Αμέσως έν τφ νφ του τό αίτιον τής πτώ- 
σεώς του καί ή Απέραντος αύτη εύφυία κατορθοΐ νά 
διατύπωση τόν νόμον τής «Έλξεως τών Κόσμων.>

Κοσμηματοποιός τις έν Φλωρεντία, ό Μάξος 
Finiguerra, περαιώσας Αργυρόύν τι' δισκάριο?, 
έπλήρωσε τάς τομάς καί γλυφάς αύτοΰ διά μίγ- 
ματος-έξ έλαίου καί καπνιάς, άπως Αντιληφθμ πλη- 
ρέστερον περί τής έπιτυχίας τής διακοσμήσεως αύ
τοΰ, καί τό Αφήκεν έπί τής τραπέζης, καλύψας 
μόνον αύτδ διά φύλλου χάρτου,δπως τόπροφυλάξη 
έκ τής κόνεως. Μία πλύντρια εισέρχεται φέρουσα 
δέμα ,Ασπρορρούχων έτι νωπών, τδόποιον έξ Απρο
σεξίας θέτει έπί τού δίσκου. Ή ύγρασία τότε μετε- 
δόθη είς τόν χάρτην καί αί γλυφαί τοΰ δίσκου Α- 
πετυπώθησαν έπ’ αύτοΰ. Ούτως άνεκαλύφθη ή 
χαλκογραφία.

’Εάν προβώμεν μέχρι της έποχήςμας πόσας ανα
καλύψεις θά εύρωμεν γεννηθείσας ούτως έκ τής 
τύχης καί συνωδευομένας ύπό τής ιδιοφυίας τού 
Ανθρώπου !

Τήν άνακάλυψιν τής Λουγδουνικής λαγήνου ύπό 
τού Musschenbroeck.Tou αεροστάτου ύπό τών Αδελ
φών Μογγολφιέρων, τής δυνάμεως τοΰ Ατμοΰ ύπό 
τού Παπίνου.

Ή θυγάτηρ τοΰ Λιναίου Ανακαλύπτει τήν ή λ εκ- 
τρικήν λάμψιν φυτών τίνων. καί ή Αγρυ
πνία αιγών τινων, αϊτινες έτρωγον βλαστούς καφφέ 
γίνεται Αφορμή τής Ανακαλύψεως τούτου.

Τόφώσφορον άνακαλύπτεται ύπό τίνος έ- 
ρευνητού τοΰ Αργύρου, τοΰ Βράντ, όστις φαντά
ζεται, δτι Ανεκάλυψε τό δν στοιχειον τού φιλο
σοφικού λίθου έντδς τών ούρων, τό δέ δνομα 
αύτοΰ έμεινεν έκτοτε ιστορικόν! Είς έργάτης καίει 
φύκους (varechs) καί έν τμ, διερευνήσει τής κόνεως 
Ανακαλύπτει τό ί ώ δ ι ο ν.

Τό δέβαρόμετρον δέν ήθελεν ίσως έτι Α- 
νακαλυφθή, έάν οί πυροσβέσται τοΰ δουκός τής 
Τοσκάνης δέν έπεχείρουν ν' Αναβιβάσωσι τό ύδωρ 
έντδς Αντλίας εύρισκομένης είς ύψος 32 ποδών καί 
πλέον.

Καί πόσα άλλα δέν δύναται τις έτι νά διηγηθή ;
Συμπέρασμα. Ή τύχη ύπήρξε πάντοτε ό μέγας 

όδηγός τού κόσμου, πλήν έδέησεν ϊνα αί διάνοιαι 
τών ισχυρών καί φυσιοδιφών συντελέσωσιν είς τήν 
έξαγωγήν πορισμάτων, έκ φαινομένων, άτινα Αδια
φορίαν έκπληξιν καί τρόμον μόνον προύξένουν 
παρά τοΐς άπλοϊκοΐς.Έδη δέ εύχηθώμεν,ϊνακαί είς 
τδ μέλλον ή αύτή τύχη καί αί αύταί μεγάλο- 
φυίαι φέρωσι τό άναγκαΐον φώς κάί έπί τών 
Αγνώστων έτι μυστηρίων τής φύσεως πρός δφελος 
τής Ανθρωπότητος. Φ. Ορέντεζιης

-------------- - cA?

Όλη οαιδρότης ή φΰσις ανθίζει, 
’Ρόδα και κρίνα πληρούν τούς λειμώνας, 
‘Ηρεμον, μάγον τό κύμα φλοισβίζει, 
Κρύπτουν τά δένδρα φαιδράς άηδόνας

Αίγλη τό σόμπαν χρυσή καταυγάζει, 
Χρώμα σαπφείρου χοσμεί τόν αιθέρα, 
Νέφος τόν Φοίβον χανέν δέν σκιάζει, 
Πνέει ή αόρα λεπτψ, γλυκύτερα.

Ουτω των πάντων ή δψις άλλάσσει, 
όταν τό Γαρ δροσόιν πρσβάλλη, 
όταν άθρόα ’ς την φύσιν σκεοάση 
όλα τ’άγνά μυρωμένα του χάλλη.

Οδτω έχ μύρων πληροΰτ ή καρδία, 
βάλλει Αχτίνας φαιδράς ή μορφή μας, 
φεύγουν μαχράν τοΰ χειμώνος τά κρύα, 
δίαν πλήρωση χαρά τήν ψυχήν μας.

Όπως πλήν τάνθος ωχρόν αίφνης κλίνει, 
δπως τό κάλλος τοΰ έαρος δύει, 
φΐΰ I κι ’ ή χ«Ρ«, ή» τό στήθος μας χλιίιι, 
ούτω μοιραίως χι * αυτή μάς άφίνει.

Savlllaav) Εαλοστύπη·
_____—β—«.OoqzSK—g------------------ -

ΕΝ ΤΩ< ΛΕΤΚΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ 
'Μλένης Χπ. *Α.

C’ etait un noble coeur, naif comme Γ enfance, 
Bon comme la pitie, grand comme Γ esperance.

(Alfred de Musset, Rolla)

I

Έν άνθος θέλεις και εγώ είς τοΰτο τό βιβλίον 
νά παρενείρω ; ’Αγνοείς λοιπόν τήν όυοκολιαν ·, 
Καί δέν μαντεύεις, άνθος ού καί άνθος τών σπανίων, 
ότι πολλά ανθύλλια δέν έχουοιν αξίαν 
και ότι μάτην φθάνουσίν είς τό άνθοδοχείον ;

'Εγώ ήπόρηοα πολύ τί ώφειλον νά πράξω . . . 
Τό ρόδον παρεκάλεσα νά μ’ άντιπροοωπεύοη, 
τόν κρίνον προοεπάθησα έντέχνως νά διδάξω 
ότι νά έλθη έπρεπε καί μάλιστα νά οπεύοη, 
καί άλλα άνθη εύοσμα έσκέψθην νά φωνάξω.

Άλλά. . . ούδέν ύπήκουάε 1 Τό ρόδον έφοόεΐτο, 
τά ρόδα τοΰ προσώπου σου, τό φώς τών οφθαλμών σου· 
ο κρίνος ό ζηλότυπος νά έλθη άπηρνεϊτο, 
διότι, έλεγε, φθονεί τούς κρίνους τών χειρών σου, 
καί μάλιστα ό δυστυχής πολύ παρεπονεϊτο. . .

Τά άλλα άνθη τά φαιδρά, τά πλήρη εύωδίας, 
τό άρωμα έσκέπτοντο τό θειον τής ψυχής σου, 
καί άπηρνοΰντο καί αύτά έξ άκρας φιλαυτίας 
ν’ άγωνισθώσι πρός αγνήν πνοήν τού Παραδείσου, 
πρός άρωμα παρθενικής καί καθαρός καρδίας.

Φαντάσθητι λοιπόν καί σύ τοσαύτας ατυχίας ! 
Έν άνθος πλήν διέκρινα έξαίφνης παρ’ ελπίδα, 
έν άνθος, οπερ άγαπδ τήν γάστραν τής καρδίας, 
καί θάλλει, πασαν αψηφούν τοΰ βίου καταιγίδα, 
τό άνθος, φίλη, τής αγνής καί ακραιφνούς Φιλίας!

Τό άνθος τοΰτο πάντοτε ή χειρ περιποιείται 
τής Αλήθειας, πάντοτε ποτίζει ή Καρδία, 
καί ζωογόνος τις άκτίς καί δρόσου μαργαρΐται 
έπί τοΰ άνθους στίλόουσι, και θεία εύωοία 
καθίστησι τήν γήν ημών Ήλύσια πεδία.

Τό άνθος τοΰτο εσπευσα θερμώς νά παροτρύνω 
νά έλθη είς τό λεύκωμα παρθένου έρασμίας 
καί—ποιον άνθος εύγενές !—ΰπήκουσεν εκείνο, 
καί ήλθε φέρον τήν μορφήν άτεχνου στιχουργίας, 
καί ήλθεν ώς προσκυνητής μετ’ ευλαβούς λατρείας.

Τό άνθος τοΰτο, πίστευσον, έν δσω ζώ, θά μένη 
αμάραντου, καί αν τό παν πνοή λιβός μαράνη, 
καί, τών θανόντων ή ψυχή άν ζή αισθανόμενη, 
ή μνήμη μου περί αυτό καί πάλιν θά βλαστάνη, 
καί πάντοτε θά οέ τιμά, χαρίεσσα Ελένη !

23 Μαρτίου Χταμέτοος Δ.Βάλβής
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ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ-η» »»-

Μιτά 300 καλλιτΒχνιχ&ν (Ικόνων έν τφ χίΐμίνφ

Κατά μβτάφραύιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ff.

‘Η άτ.όδραόις τοΰ Όόιπώφ.

(Συνέχηα, ίδέ προηγούμενο*  ψύλλον).

— ’Αλήθεια, χύριι Φριχουλέ, ιίπιν ή Σιλήντι, μισολα- 
βοδσα δπως δώση τέρμα ιίς τήν συζήτηην ταύτην, ότι ό 
πατήρ μου ίπληγώθη 3ι' όπλου 1ν φ άνηρχόμιθα, ιίδον 
να ρίπτιτι σφαίρας, αΐηνίς ίξιπυρσοχρότουν... Τί Αχιτι 
μέσα ; πυρίτιδα, ή δυναμίτιζα ;

— Ή σιληνίτιδα ; ίμορμύρισιν ό Γοντράν.
— Τίποτι άπ’αύτά, άπςχρΐθη δ Φριχουλέ, ιίναι απλά 

δοχιΐα περιέχοντα ρευστόν χλωρυδρύίόν όζυ, άτινα άμα τη 
έπαφη αυτών πρός τό έδαφος εχρήγνυνται χαί διαστιλλο- 
μένδυ τοΰ πιριιχομένου, τό όξύ μεταβάλλεται ιίς δια- 
βρωηχόν χαί ασφυκτικόν αέριον, ώστε, όσοι έχ τών ίχθρών 
μας δεν ίκάησαν η διιβρώθησαν, ίπνίγησαν χαί ίδηλητηριά- 
σθησαν.

— Τί ώραΐον πράγμα ή ίπιστήμη ! έσχέφθη ό Γοντράν.
"Ηδη τό βαρόμιτρον έδιίχνυεν ύψος 1500 μέτρων ύπι- 

ράνω τής ίπιφανιίας τής θαλάσσης καί ό Μιχ. Όσιπώφ 
στηριζόμινος είς τά σχοινιά παριτήριι θύννους τό ύπ αυτόν 
ί φιδγον πανόραμα μιτ*  ιλιγγιώδους ταχύτητος. Τά Ου
ράλια όρη ίφαίνοντο μόλις ώς όμάς λοφίσκων ίσκιασμένων 
ύπό μικρών χαμοδένδρων, ών οί κάτοικοι ιίχον ίζαφανισθή, 
καί έπί τών άπεράντων αγρών ετρεχον αί αλλοπρόσαλλοι σκιαί 
τών νιφών, άτμώδεις έλικταΐ διασχίζουσαι τήν διαυγή ατ
μόσφαιραν κάτωθι τών μηχανικών πτερύγων τοΰ άερεπιπέδου.

— Μία μεγάλη πόλις, άνεφώνησεν αίφνης ή Σελήνη·
— Είνε ή Πέρμη, άπήντησεν ό Φριχουλέ, συμβουλευ- 

Οείς τόν χάρτην.
Τό άερεπίπεδον, δπερ κατ’ ίκιίνην τήν στιγμήν είχε τα

χύτητα τριάκοντα δύο μέτρων χατά δευτερόλεπτου, ήτοε 
115 χιλιομ. καθ' ώραν.σχεδόν διπλάσιάν ίχτάκτου σιδηρο
δρομικού τραίνου, διήλθε τήν Πέρμην είς μικρόν άνωθι αυ
τής ΰψος, οι δε χάτοικοι άμα τ^ έμφανίσει τοΰ άερεπιπίδου 
έτρεχον πεφοβημένοι καί ίκρύπτοντο ίν ταϊς μικραίς χαμη- 
λαίς αυτών οίχίαις άφίνοντες γοεράς κραυγάς τρόμου.

Τη δέκατη ώρφ τής πρωίας τό άερεπίπεδον διήλθε τοΰ 
ζενίθ τής πόλεως Βιάτκας, 700 χιλιόμ. άπεχούσης τής Οΰ- 
ράλης, άλλ’ ένεκα τής διανυομένης μεγάλης ταχύτητος του 
ή καύσιμος ΰλη του είχε καταναλωθή ταχέως καί σχεδόν 
δεν ύπήρχε· πλέον ορυκτόν έλαιον, χρησεμευον διά τή*  θέρ- 
μανσιν του λέβητος.

Ένφ δε ό Γοντράν συνομιλεί ίμπιστευτικώς μετά τής 
Σελήνης, αίφνης τόν ίπληβίασεν ό Φρικουλε Χαίλαμβάνων 
αύτόν κατ’ ιδίαν·

— Ξεύρεις, δεν εχομεν πλέον ίλαιον, τφ λέγει.
— Αΐ, καί δι’ αύτό ανησυχείς ; τφ άπαντφ ό χόμης 

απαθώς’ ίχομι*  ακόμη ανάγκη» αύτοΰ ;
Ό μηχανικός έξεπλάγη έπί τ$ απαντήσει.
— Πώς ;. . .δέν ένόησις λοεπόν τό σύστημα τοΰ άερι- 

πεπέδου μου ; τόν έρωτφ.
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— Συγκϊχυμίνως, άπήντησιν ό Γοντράν μειδιών.
—- Βέβαια, οί γλυκείς οφθαλμοί τής Σελήνης σ’ έχουν 

κατακτήσει καί δεν σ’ Ενδιαφέρει βλέπω τόσον ή κατάστα- 
σις της θέσεώς μας. Μάθε λοιπόν ότι £νςυ ίλαίου πίπτομε*  
άπό πεντακβσίων μέτρων είς τό έδαφος. .

Ό ΦλαμμερμΟν άφήκε τότε κραυγήν τρόμου, ήτις έκαμε 
τήν Σελήνην καί τόν πατέρα της ν*  τρέζωσι πρός αυτόν.

— Τί είνε; τί τρέχει; ήρώτησεν ή νιανις.
— Νά, τρέχει, ότι. . . επροθυμοποιήθη ν' άπαντήση ό 

κόμης.
— . . . .ότι ό Γοντράν καί Εγώ, προσέθηκεν ό Φρικουλε 

δέν δυνάμεθα νά ευρωμεν μέρος νά κατέλθωμεν, όπως προ- 
μηθευθώμεν ορυκτον Ελαιο*.

Ό Όσιπώφ άπήντησεν αμέσως,
—· Μπά, καί τό πετρελαιον, όπερ υπάρχει ίν Αφθονία

είς τόν Καύκασο*,  τό λησμονείτε ;
«— Έχει δίκαιον, ίπεΐπεν ό Φρικουλε.
Άπεφασίσθη νά: κατΐλθωσιν είς Ποπόβσκην, κωμόπολιν 

άπέχουσαν 150 χιλιόμ. τής Βιάτκας.
Ή κάθοδος Εξετελέσθη άνευ επεισοδίου καί ίνφ ό Φρικουλε 

μετά της Σελήνης άνίλαβο*  τά τής κατασκηνώσεως, ό Γον- 
τρά*  μέτά τοϋ Όσιπώφ μετίβησαν είς τό πλησιόχωρον χω
ρίο*  *α  προμηθευθοϋν πετρέλαιο*.

Τής Επαύριον τήν πρωίαν τό άερεπίπεδον αναλαμβάνει ' 
τήν Εναέριον πορείαν τίυ. Περί τήν μεσημβρίαν διήρχετο ά- ' 
νωθι τής Πετρουπόλεως, ότε ό Φρικουλε έθεώρησι καλόν ν' 
άνυψωθώσι μεγάλως, δπως μή προσελκύσωσι τήν περιεργίαν 
τών ΐκεΐσε κατοίκων. Έν φ δέ μετά περιέργειας καί συγκι- 
νήσεωο ίθεώντο τήν μεγάλη*  πόλιν καί ποτέ κατοικίαν των, _ ι 4 . ...Γ,. .... .?
άνεμο; σφοδρός ήνάγκασεν αυτούς νά προσέξωσιν ίπί τοϋ κήτφ ίπιθυμίφ τής νεάνιδος’ 
σκάφους των. — Τι νά κάμωμεν ! θά τό πράξωμεν διά νά σάς. ίύχα-

Τό άερεπίπεδον έδονεΐτο ώς έλαφρόν πτερόν, ή δέ Σε- ριστήσωμεν, δεσποινίς, άπήντησεν. 
λήνη τρέμουσα και πεφοβημένη έπλησίασι τόν πατέρα της Καί ύψώσας μετ’ άγανακτήσεως τούς ώμους /στρίψε 
καί {κάθισε παρ’ αύτφ. βιαίως τήν λαβίδα τοΰ πηδαλίου, μορμυρίζω»'

— Τί δρόμον διανύομε*  ; ήρώτησεν ό Όσιπώφ. — Αί γυναίκες ! είπεν, αύταί αί γυναίκες παντού είσχω-
— 45 περίπου μέτρα κατά δευτερόλεπτου, άπεκρίθη δ ροΰν καί τά πάντα θέλουν, χωρίς νά γνωρίζουν τί κάμνουν.

Φρικουλε. Άχ ! φίλε Γοντράν τί τέλος σοί ίπιφυλλάσσεται I
—Καί δέν φοβείσαι καταστροφήν; προσέθηκεν ό Γοντράν. Τό άερεπίπεδον ύψωθέν Επ’ Αρκετόν, τή βοηθιί# ειτα τής 
—- Έγώ μόνον πτώσιν φοβούμαι" διότι εναντίον σφοδροϋ πυζίδος διηυθόνθη βορειοδυτικές, κατήλθε κατόπιν προς την

άνεμου απαιτείται μεγάλη ταχύτης, άπήντησεν ό Φρικουλε. άνω ’Ιταλίαν καί διαδοχικώς ώραΐον πανόραμα έξειλίχθη
Πλήν έτερόν τι μέάνησυχεΐ. πρό τών άμμάτων τών ήμετέρων ταξειδιωτών. Ή Βενετία,

— Τί; ήρώτησεν ό Οσιπώφ. ή Παδούη, ή Βερόνη, ή Βρισιά, τό Πέργαμον όιήλθον λαμ·
— Ότι δέν δύναμαι νά διευθύνω όπως θέλω. . . μάτην πραί κάτωθι τών έναερίων τούτων θνητών. Περί τήν μεσημ-

βαδίζω πλαγίως τής γραμμής τοϋ ανέμου καί λοζοπλοώ όσον βρίαν δέ διέβησαν πρός βορράν τοΰ Τουρίνου, διευθυνόμινοι
δύναμαι διά νά ίξέλθωμεν έκ τοϋ σφοδροϋ τούτου γεύματος πρός τάς Άλπεις,άς έσκόπουν νά διε’λθωσίν. .
τοΰ άέρος· ώς βλέπετε, είναι αδύνατον. . . Έν τούτοις ό Φρικουλε άπό τινων ώρων έδείκνυτο άνή-

— Τότε άς άκολουθήσωμεν τό ρεύμα. συχος. Τόυφος του ήτο σοβαρόν παρά τό σύνηθες καί έσκέ-
— Εΐμεθα ήναγκασμένοι νά τό πράξωμεν άλλά θά μάς πτετο συαπων ένίοτβ τάς όφρϋς. Έν έκάστη δέ στιγμή πα·

φέρν] πρός νότον. ριτήρει ήδη έπισταμένως τά μετεωρολογικά έργαλεΐά του
Οΰτωδέ πορευθεύντωντούτων ίπί τιναςώραςτό άεριπίπεδον και ήγανάκτει άμα διά τήν ρομαντικήν ίπίδοσιν είς ήν ειχον 

ήκολούθηβΐ τήν γραμμήν τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ Βερολίνου, παραδοθή οί σύντροφοί του ίν τοιαύτη σοβαρά θέσει, 
ίιήλθε διαδοχικώς τό ζενίθ τής Γατσχίνας, τής Δυναβέργης Αίφνης τόν πλησιάζει ό Γοντράν.
και Βίλνας,μεθ’δ έγκατέλειψε τό |ωσσικόνίδαφος καί έχώρησε — Φοβείσαι, φαίνεται πάλιν, κάτι, τω λέγει,
άνωθιτής παλαιάς Πολωνίας. Σιωπηλώς ό Φρικουλε τφ δεικνύει τήν άπόκλισιν τής πυ-

— Καί πώς; τόν άνεμον, παλαιέ μου φίλε, ήρώτησεν ό ξίδος καί τήν κάθοδον τοϋ βαρομέτρου.
Γοντράν ολίγον είρωνικώς, δέν τον συμπιριελαβες εις τό πρό- — Αί, τΐ βλέπεις ; ίρωτ? δ Γοντράν.
γραμμά σουί —-Εύρίσκόμεθα είς μέγαν κίνδυνον, τφ λέγει εκείνος. Πα-

—Τοιοϋτον άνεμον βεβαίως ούχί, διότι ώς βλέπεις, φευ-■ ρατήρησον ήδητά απειλητικά εκείνα νέφη μακρόθεν ίρχόμ»*α·
γιι τουλάχιστον τεσσαράκοντα μέτρα κατά-δευτερόλεπτου, ίδέ τήν σκοτιζομένην ατμόσφαιραν καί όσφράνθητι τήν έκ 
ύπετονθόρυσεν ό μηχανικός. Πώς ν’ άγωνισθώμεν οΰτω ; τοΰ έδαφους έρχομένην θερμότητα. Είνε σημεία καται— 

Καί ειτα μετ’ άγανακτήσεως προσέθηκε. , γίδος.
—Μέ ίλην τήν έπιστήμην του ό άνθρωπος νά είνε είς τήν —ΤΙ νά κάμωμιν, έρωτφ αυτόν ό κόμης, ρίπτων άμα 

διέκρισιν τοΰ αναφοϋς αύτοΰ καί ανωνύμου πράγματος, τής ανησυχητικόν βλέμμα πρός τήν Σελήνην, μηδόλως ίτι άντι- 
τυφλής καί κτηνώδους αΰτής δυνάμεως ! του άνεμου 1 γηφθίϊσαν τής νέας καταστάσεώς των.

Καί έν ταύτφ δάκρυ οργής έφάνη είς τό άκρΟν τοϋ όφθαλ- Ό Φρικουλε αντί άπαντήσεως άνέφξε τόν άτμοσωλήνα 
μοΰ του. καί άμέσω; ό ατμός έζερχόμινος άφήκεν όξύ συριγμόν. Τό

Έν τούτοες έπΐ ήμίσειαν ετι ώραν ήγωνίσθη έρρωμίνως άερεπίπεδον ήρξατο τότε ταλαντευόμενου .ώς πτηνόν πλανώ-

καί μάτην θά έρρηγνυετο 0 λέβης καί θά συνιτρίβοντο ot s\t- 
κις. Ό άνεμος έξηκολούθει κυβερνών τό βασίλιιόν του I Δον 
ήνείχετο κράτος έν τφ κράτει του.

'Ο Φρικουλί τότε ίβλησίασε τον χάρτην.
— Άπωλισαμιν τά Ιχνη, είπε’ πρέπει νά κατελθωμεν, 

διότι δέν γνωρίζομεν ποΰ ιύρισκόμεθα·
Τό άερεπίπεδον μετ' ολίγον ιύρίσκετο ώς πεντήκοντα μέ

τρων άπόστασιν τοϋ Εδάφους.
— Αί, tint τότε ό Όσιπώφ, οστις έμελέτα τον χάρτην, 

τόδδωρ.ίκεΧ, δεν νομίζετε ότι εΝε η "λίμνη Πλατέν ;
— Ναί, Εχετε δίκαιον, άπήντησεν ό Φρικουλί.
Καί όντως εύρίσκοντο προ τών οχθών της λίμνης Πλατέν, 

δηλαδή είς τό κέντρο*  της Αύστρο-Ούγγαρίας, διανυοαντι; 
τό άπό Πετρουπόλεως μέχρις Εκεί διάστημα, 2000 χιλιο
μέτρων, Δς 13 ώρας. Μετά τοΰτο εις την πρώτην κωμόπο- 
λιν, ήν συνήντηβαν, κατηλθον, δπως προμηθευθώσι πάλιν 
καύσιμον ύλην, καί κοπάσαντος ολίγον τοΰ βορείου Ανέμου 
Εστράφησα*  πρός δυσμάς καί την πρωίαν εύρισκοντο άνωθι 
τής πόλιως Γκέριτζ.

Ή εύρεΐα ύδατίνη ίκτασις της Άδριατικής ίφάνη τότε 
είς τούς άεροποροΰνίας δλως κεχρυσωμέυη ύπό τών άκτίνω*  
τοϋ άνατίλλοντος ήλιου.

Έπί τψ λαμπρφ τούτιρ θεάματι ή Σελήνη ύψοϋσα τάς 
x»W’

— Τι ώραΐον, ώ, τί ώραΐον θέαμα I ανιφώνησε μετ 
Ενθουσιασμού καί τί καλά όπου ό Ανεμος μάς Εφιρε προς 
νότον. Τώρα κ. Φρικουλί,θά διίλθωμεν βιβαίως τήν ώραίαν 
Ιταλίαν, διά νά ίπανέλθωμιν είς τήν Γαλλίαν.

Ό Φρικουλί μετά μικρόν μορφασμόν έπέ τή άπροσδο—

1 — Τί νά κάμωμεν 1 θά ,.Γ.Τό άερεπίπεδον ίδονεΐτο ώς Ελαφρόν πτερόν, ή δέ Σι~ | ριστήσωμεν, δεσποινίς, άπήντησεν.
-....... ' “· J

ι βιαίως τήν λαβίδα τοϋ πηδαλίου, μορμυρίζων— Τί δρόμον διανύομεν ; ήρώτησεν ό Όσιπώφ. . *<  .......- · ♦
— άζ — ··'—·· ■■·— - * - ΤΟν, άπεκρίθη ό ροΰν καί τά πάντα θέλουν, χωρίς νά γνωρίζουν τί κάμνουν.

Άν f Fa..—i.. -■ .................
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-μενον έν μεσφ ανεμοστροβίλου καί έν ταύτφ Ιπτάμενον χωρίς 
τά δύναται νά προχωρή.

Μέχρις τής πέμπτης ώρας τής έσπέρας ή αυτή κατάστα
σής διετηρεΐτο.

Ό ουρανός είχεν Εντελώς καλυφθή καί έν τφ βάθει του 
δρίζοντος βροντώδεις κρότοι ήκούοντο Ερχόμενοι προς αυτούς.

Μετ’ολίγον ή λαίλαψ ίπεφάνη πλησιέστιρον όλως γυμνή 
καί απειλητική, νέφη xovtopioO έκάλυπτον τήν γήν καί κά
τωθι καί άνωθι αυτών ούδέν πλέον διέκρινον ή σκότος βαθύ.

Τό άεριπίπεδον εύρίσκετο είς διακοσίων μέτρων ' 
άπόστασινάπό τοΰ εδάφους, ταλαντευόμενον άνωθι 
τών Άλπεων.

— Επάνω ! επάνω ! έφώνησε τότε ό Φρικουλί 
ενισχύων τήν πυράν τής Ατμομηχανής, όπως ίλθη 
αντιμέτωπος τής θυέλλης.

Τό άερεπίπεδον τότε ώς βέλος άνυψωθέν καθέτως 
ίβη έντός τών νεφών, Οπου κυρίως έπικράτει ή κα- 
ταιγίς καί έφίρετο ώς μικρά κύστις Εντός τών φο
βερών στοιχείων.Ή θέσις πάντων κατ’ Εκείνην τήν 
στιγμή*  ήτθ κρισιμωτάτη καί διά να ίχχ; ό Φρι- 
κουλέ πλήρη τήν Ελευθερίαν τής Ενέργειας τοΰ άερε
πιπέδου οί έν αύτφ λοιποί εύρισκόμενοι είχον άπο- 
συρθή είς μίαν γωνίαν τρομαγμένο’, σιωπηλοί καί 
μαζευμένοι.

Αί άοτραπαί διίσχιζον τό αχανές καί αί βρον- 
ταί ίπέβαλλον παντού τόν τρόμον και τήν φρίκην.

Αίφνης ό συριγμός τοΰ άτμοϋ διά τών σωλή
νων Επαυσε καί οί έλικες έσταμάτησαν.

Ό Φρεκουλέ τότι έστη ακίνητος,ώς κεραυνοβλη- 
■θιΐς, παρατηρών Εν (αστάσει μέ οφθαλμούς άπέλ- 
πιδας τήν σβεσθεΐσαν λυχνίαν. Είς έπίμετρον τό 
πετρελαιον είχεν έξαντληθή.

— Κατερχόμιθα 1 Εφώνησιν ό Όσιπώφ. 
—'θΧ{ I ί έφώνησεν ό Φρικουλε.
Τό άερεπίπεδον,Ελλείψει καυσίμου ΰλης καί είς τήν διά- 

κρισιν τοΰ έαυτοΰ βάρους δεν έκρατιιτο πλέον έν τώ κενφ 
■ιίμή ύπό τής δυνάμεως τοΰ Αλεξιπτώτου του.

Αίφνης ή Σελήνη άνέκραξιν Εντρομος·
— θάλασσα 1 θάλασσα !
Καί όντως ή Μεσόγειος διεκρίνετο ήδη προβάλλουσα τά 

έξηγριωμένα αύτής κύματα, τό δέ Εναέριον σκάφος φερό- 
μενον ώςπτίλον ύπό τής καταιγίδος Εβαινε μετά καταπλη
κτικής ταχύτητάς πρός τήν θάλασσαν.

— Χανόμιθα ; έρωτ? τότε έντρομοι; ό Γοντράν τόν φί
λο*  του.

— ’Εντελώς οχι α
κόμη, τφ άπαντφ ού
τος.

Καί πιέζω*  μιθ’ό
λης τής δυνάμεώς του 
τό πηδάλιον, όπως 
συγκράτησή ολίγον 
τήν βιαίαν πτώσιν 
τοϋ άερεπιπέδου Επι
χειρεί Ετι άπαξ νά 
διευθύνη εί δυνατόν 
αύτό.

Πλήν αίφνης βίαιος 
συριγμός ήκούσθη ά
νωθι αύτών καί τό 
ΰπ’αύτού; ξυλινον Ε
δαφος έφάνη καταρ- 
ρέον. Ταύτοχρόνως 
είς κεραυνός άνηκού- .
στου δυνάμεως άπέσπασε τούς δύο προωστικούς Ελικας 
καί μετέδωκε τό ?ίΰρ ςις τά παριμπίπτοντα ιστία.

Τότε τό άερεπίπεδον οτιρηθΐ*  τής συνδρομής τών έξαρτη-

μάτων του διέσχιζε τά στρώματα τοΰ άέρος μετά φοβερϊς 
ταχΰτητος καί έμελλε νά κατασυντριβή έπ'ι τών βράχων τών 
ακτών, ότε δι’ ύπιρανθρώπου προσπάθειας ό μηχανικός κα- 
τώρθωσε νά μετατόπισή όριζοντίως τήν εύρεΐαν Επιφάνειαν, 
ήτις έχρημάτιζεν ώς πηδάλιου,πρός τα όπισθεν.

Ή πτώσις τότε εμετριάσθη τή βοηθείφ τούτων καί έπε- 
φάνη τό έδαφος είς δέκα μέτρων άπόστασιν.

— Προσοχή, ανέκραξε τότε ό Φρικουλε ίι’ ήχηράς φωνής, 
προσοχή εις τόν .αντίκτυπον. Κρατηθείτε καλώς.

Κύριβι, εύρισκόμεθα eif πεπολιτισμένον μέροε,

λ

Ιδού με σώος καί αβλαβής.

Ταύτοχρόνως φοβερός κτύπος ήκούσθη, τοϋ άερεπιπέδου 
προσκρούσαντος είς τό έδαφος ώς πτηνοϋ πληγωθέντος ύπό 
σφαίρας καί πίπτοντας είς τήν γην.

Οί τ«ξειδιώται άνετινάχθησαν έκτός τοΰ άερεπιπέδου έκ 
τής δυνάμεως τοΰ αντίκτυπου. Ό δέ Όσιπώφ', άν καί κατα- 
ζαλισθείς ήγέρθη πρώτος καί οί οφθαλμοί του άνεζήτησαν 
αμέσως τήν Σελήνην,

Ή νεάνις, ολως τρε'μαυσα έκ φόβου έπλησίασε τόν πατέρα 
της μέ άνοικτάς τάς άγκάλας.

— Καί ό κ. Φλαμμερμόν ; ήρώτησεν.
— Έδώ παρών, ίδού με σφος καί αβλαβής,, άπήντησεν ό 

κόμης ώς έκ τρίποδος παρουσιασθε'ις άπό τοϋ μέσου βόθρου, 
ένθα ιίχον άνατιναχθή.

— Αοιπόν I ήρώτησεν ήσύχως είτα ό Φρικουλέ,δστις κα- 
τεγίνετο νά σβύαγι τήν πυράν τοΰ άερεπιπέδου,λοιπόν; έπαθέ 
τις έξ ύμών τίποτε ;

— Όχι, όχι, άπήντησαν ταύτοχρόνως καί οίτρείς σύν
τροφοί του, πλησιάζοντες αυτόν.

Είτα ό κ. Όσιπώφ, άφοΰ έρρίψε βλέμμα περίεργον περιξ 

αΰτθϋ·
— Άλλά, κύριοι, είπεν, εύρισκόμεθα είς πεπολιτισμένον 

μέρος . . .παρατηρήσατε, Ιδού Ιν άστεροσκοπεϊον.
Καί όντως ούχί μακράν τοϋ τόπου τής καθόδου των ύψοϋτο 

παράδοξος οικοδομή, όμοία πρός πίλον τζόκεΰ-
— Ούρρά !' ούρρά | ανέκραξε τότε ό Φρικουλί έν θριάμβφ 

κινών τόν πίλον του, ζήτω τό άερεπίπεδον και ό Εργάτης 
αύτοΰ..,.. Εύρισκόμεθα είς Γαλλίαν... είνε τό Αστεροσκοπείου 
τής Νίκαιας.

(Έπεταε συνέχεια).

ο a
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ΟΛΙΓΑ TINA ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΘΈΑΤΡΟΎ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΠΕΡΙ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Έ ιστορία. τοΰ Ελληνικοί θεάτρου ανάγεται ιίς λίαν άπο- 
μεμαχρυσμένην άφ’ ήμών ίποχήν, ούσα δέ Επίπλοκος, καί 
πολλών άπιθανοτήτων, ώς έκ τής ίπισσωρεύσιως αλλεπαλ
λήλων εκατονταετηρίδων, μή σπανίζουβα, δέν θέλει, ούτε 
είνε δυνατόν ποτέ νά πιριληφθή έν τοϊς στενοΐς ορίοις περιο
δικού. 'Ενταύθα Θέλω πιρ.ιορισθη εις γενικήν Εποψιν αύτής, 
ποιούμενος μνείαν περί τής ηθικής καθόλου τών δραμάτων 
τών τριών μεγάλων τής άρχαιότητος τραγιχών ώφιλιίας καί 
τάς Ικ ταύτης άπορριούσης Ευδαιμονίας τοΰ λαοΰ.

• *
Έάν λάβωμεν έν όψιι τόν άρχαιότατον τών τραγικών 

ποιητών, τόν Ίκάριον Θίτπιδα, ζήσαντα περί τό 549 π. 
X. ή τραγφδία ήρξατο άπό σκηνής άνελισσομένη και λαμ- 
βάνουσα ζωήν ολίγα μετά τόν Θάνατον αύτοΰ Ετη. *0  μετά 
τόν Ίκάριον άκμάβα; δαιμόνιος Αισχύλος, ού ή Θεόσδοτος 
άριπρεπής Μοΰσα Ελάμπρυνε τήν κλασσικήν τραγφδίαν καί 
Εξακολουθεί ίιι άλήκτω; νά λαμπρύνη αύτήν, ΰπήρξεν ό 
χειραγωγός, ούτως ιίπείν, τών μετ’ αυτόν άκμασάντων 
τραγικών εΐς τής ποιήσεως τήν παλαίβτραν. Αί τραγφδίαι 
αΰτοδ διδασκόμενα; έπί σκηνής διέχεον μέγαν ενθουσιασμόν 
είς τάς ψυχάς τών θεατών ίπιτελοΰσαι μετά τήν κάθαρσιν 
καί τήν διδασκαλίαν τοϋ άκρου ήθικοΰ καλού. Δικαίως όθεν 
έγραψε περί τοΰ Αισχύλου έν μέτρφ ήρφελεγειακφ εί; διά
σημος έν Γερμανέ? ίλλην ποιητής·

«Τής τραγφδίας πατήρ άπικλήθη; και πόσον δικαίως!
Χαΐρ’, ώ Αισχύλε σεμνέ, πνεΰμ’ αληθώς υψηλόν I
Ώς Προμηθεύς τών βροτών ό λαμπρός Προμηθεύς σου 

[έπλάσθη,
Λάμπεις τοΰ γένους καί σύ τών τραγφδών Προμηθεύς I» 
Παραλείπων πάσαν άλλην περαιτέρω περί τών τραγφ*  

διών τού πατρός τής τραγφδίας ερευνάν, ρίπτω πάρεργον 
βλέμμα έπί τών δύο ίτι μεταγενεστέρων αύτοΰ ποιητών, 
τοΰ Σοφοκλέους καί τοϋ Εΰριπίδου.

Ή γλυκεία Μούσα τοΰ Σοφοκλέους ήρεμος καί ομαλή 
πόσον τέρπει διδάσκουσα συγχρόνως ήμας ! Ώς δταν 
έν μικρ$ λέμβφ πλέοντας γαλήνιου θάλασσαν, έφ’ ής 
ανακλάται ό διαυγής ελληνικός ουρανός,ό δ’Ερέτης πινών εύ- 
ρύθμως τάς κώπαί δεικνύει τάς ύφάλους καί μάς διδά
σκει πώς πρέπει νά προσπιλάζωμεν αΰτάς, ίνα μή γένωμεν 
θύματ’ αυτών, οΰτω καί ή λιγύφθογγος τοΰ Σοφοκλέους 
λύρα ήδέως καί εόρύθμως ήχοΰσα κρατεί πΰ πνεύμα ήμών 
μετάρσιον καί άποτρέπουσα ημάς άπό τούς στυφιλούς τής 
κακίας σκοπέλους, μάς οδηγεί ήρέμα εΐς τήν έν άρχή μέν α
κανθώδη καί δύσβατου, έπειτα δε εΰβατον καί τερπνήν τής 
αρετής ατραπόν 1

’Ιδού ό Ευριπίδης! ό φιλόσοφος όντως τής σκηνής. Πόσον 
τά φλογερά αύτοΰ δράματα είνε γοητευτικά. Πώς έγνώρεσεν 
ό κλεινός ούτος τής αρχαίας τραγικής Μούαης Ιεροφάντης 
τήν φωνήν, ήτις είσδύ ’ εΐς τήν άνθρωπίνην καρδίαν καί κλο
νίζει έκ βάθρων αΰτήνΓΗ τραγφδία αύτοΰ «Άλκηστις», τό 
καλλιτέχνημα τοΰτο τής ελληνικής διανοίαε, είνε κατ’ έμέ 
τό ώραιότατον, τό ήθιπώτατον ίσως, δπερ έγράφη ποτέ έπί 
τής γης, περί τών καθηκόντων τής γυναικός δίδαγμα. Ναί’ 
διότι δπως έν τφ Εΰαγγελίφ τοΰ Ίησοΰ ζφγραφεΐται διά 
τών ζωηρότερων χρωμάτων.ή πρός τόν πλησίον αγάπη, όπως 
ίν αΰτώ διηγείται ΰ γλαφυρός’Απόστολος ότι ό xaAog ποι· μήν αύτόν ύπέρ τών προβάτων τί&ηβιν, ουτω καί έν τφ 
Εΰριπιδείφ δράματι διδάσκεται τό καθήκον καί ή άφοσίωσις 
ιίς τήν σύζυγον, ιίς τήν μητέρα, τήν γενέτειραν οίκων καί 
λαών! Πολλοί άπέθανον ύπέρ τοϋ Ίησοΰ μάρτυρες, είτε εΐς 
σταυρόν προσηλούμενοι, είτε λιθοβολούμενοΓ άλλ*  Ιν τφ άρ- 
χαίφ δράματι θνήσκει ρκία γυνή, ή Άλκηστις, ύπέρ τοΰ άν-

δρσς αυτής! Πόσον μεγαλείο» Ενέχει αΰτη τοϋ Εΰριπίδου ή 
διδαχήΐ Τό δράμα τοΰτο εινε τό θειον καί Ιερόν τής Ελληνι
κής άρχαιότητος Ευαγγέλιο». Πόσαι σύζυγοι έάν Ιβλεπον 
αΰτό άπό σκηνής διδασκόμενον θ’ άπετρέποντο άπό τής 
ολισθηρά; τής αμαρτίας όδοΰ 1 Πόσαι μητέρες θά προσεφέ- 
ροντο ολοκαυτώματα είς τόν βωμόν τής αρετής καί τοΰ κα
θήκοντος έάν ήκουον, έάν ένδομύχως ήσθάνοντο τήν φωνήν 
τοΰ ποιητοΰ οδηγούσαν καί παροτρύνουσαν πρός τήν άρετήν 
καί δεά ταύτης ίξυψοϋσαν τάς ψυχάς πρός τήν αιωνιότητα, 
πρός τό θειον!... Τοιοϋτος είνε ό Ευριπίδης. Διά τοιούτων 
πνευμάτων Εδοξε τή παντοδυνάμφ θεΐφ Προνοίφ νά προλει- >
άνγ τήν οδό», έφ*  ής (μέλλον νά καρποφορήσωσι τά θεία I
τοΰ θεανθρώπου διδάγματα.

«
* *Σήμερον δέ ότ’ εχομεν περισσότερα» άνάγκην τοιβΰτων 

διδαχών, σήμερον ότι τά ήθη ήμώ*  ρίπουσιν άκατασχέτως 
πρός τόν εΰρωπαΐκόν πολιτισμόν, σήμερον, λέγω, ημείς οί 
"Ελληνες, οί παραλαβόντις άλώβητον παρά τών προγόνων 
μας τό ηθικόν δράμα, διικνυμιθα λίαν ψυχροί προς αΰτό, 
όπερ άλλοτε ώς τηλαυγές άστρον μαρμαΐρον έπί τοΰ ποιη
τικού στεριώματος τής Ελλάδος, Ελάμπρυνε τήν σκηνήν 
αυτής έξακοντίζον χρυσάς υψηλής άρετής ακτίνας. Ώς ό '
γεωργός προβλέπω» τήν ποθητήν τής άρούρης αύτοΰ βλά- ,
στηβεν ^ίπτι< τόν σπόρον εΰελπις, δοζολογών τόν θεόν, οΰτω 
καί οί αρχαίοι θεσπιφδοί προβλεψαντες τούς καρπούς οΰς 
(μέλλον νά έπιφέρωσιν αί τραγφδίαι αυτών, έσπειραν θαρ- 
ρούντως τόν σπόρον τής Εαυτών άρετής,όστις ριζωθείς έν τή 
γονίμφ άρούρη τοϋ Ελληνικού πνεύματος παρήγαγε πολλά ς 
διανοίας έξοχους, αΐτινες έδόξασαν καί δοζάσουσιν, Εφ’όσον ,
πνέει ό κόσμος, τών Έλλήνων τό αίσθημα Πρός τούτοις ή 
ισχύς τής φιλοπατρίας έκορυφώθη διά τών άπό σκηνής πα
ραστάσεων έργων γενναίων καί παρήγαγε τάς νικάς τών
Έλλήνων κατά τών βαρβάρων, αΐτινις άκουόμεναι σήμερον ί

. φαίνονται κυήματα πλάνου φαντασίας. Αί περικλεείς νΐκαι |
κατά ξηράν, πολλαί Ενδοξοι ναυμαχίαι πολυκώπων τριήρων 
εινε αμάραντα άνθη, άτιν’ άνέθαλον έκ τοϋ σπόρου Εκείνου. ;
Ήτο τόσον μεγάλη καί ισχυρά ή φλόξ, ήτις έθερμανε τούς !
κροτάφους τών ένδοξων προγόνων μας, ώστε άν καί μετά 
παρίλευσίν αιώνων πολλών, μικρός άναρριπισμος αύτής ήρ- 
κεσε μόνον, Οπως άναφλεξη τόν σπινθήρα τής Επαναστάσιως 
τοϋ $1! Καί ιδού ό Γερμανός υψών επί τής αγίας Λαύρας 
τήν ίεράν τοϋ άγώνος σημαίαν! Ιδού τοΰ Βότσαρη τό ά- 
στράπτον ξίφος! ’Ιδού ό δαυλός τοΰ Κανάρη, όστις άνήψε 
πυρκαΐάς έπί τών Ελληνικών θαλασσών, άς δεν έδυνήθη νά 
σβέσχΐ τό κΰμα τοϋ πόντου διότι διά τών φλογών Εκείνων έκ- 
καυθεΐς άνέλαμψε φαιδρός και αίγλήεες Επί τής Ελληνικής γής 
ό ήλιος τής Ελευθερίας! Καί τοιαΰτα δύναται νά παράγγ 
μόνος ό νοΰς,ό υγιής νοΰς.Πάντοτε, είς άπάσας τάς Ιστορίας ί
τών έθνών αρχαίων τε καί νιωτέρων άναφέρεται ότι ή ποί- 
ησις, ή θισπεσία τών ποιητών λύρα, γίνεται παραίτιος με
γάλων κατορθωμάτων. Οί «Πέρσαι» τοΰ Αισχύλου δημιουρ» 
γοϋσιν ήρωας Σαλαμινομάχους, ή δέ «Άλκηστις» καί «Ι
φιγένεια» τοΰ Εΰριπίδου διαπλάττουσι γυναίκας, συζύγους 
Ενάρετους, παρ’ ών προσδοκοίται καί ή μόρφωοις τέκνων αν
δρείων καί Εναρέτων συνάμα·

*
* *

Δεατί λοιπόν ημείς νά μή γινώμεθα Εφάμιλλοι τών αρ
χαίων Εκείνων; Διατί, λέγω, ημείς οί άπόγονοι τοΰ θε'σπι- 
δο; καί τοΰ Αισχύλου νά μή καθηδυνώμιθα είς έξοχα προ- 
ϊόντα νόων έξοχων, άλλά νά προτιμώμεν έργα ταπεινά καί 
δλως μηδαμινήν αξίαν ίχοντα; ΙΙοΰ είνε, τί εγεινεν ή διδά
σκουσα τραγφδία τοΰ Εΰριπίδου ή τό Εξαλλον τοΰ Αισχύ
λου δράμα;.,. Ποΰ τοΰ αριστοτέχνου Σοφοκλέους τά άρι· 
στουργήματα; Μήπως ή νέα Ελλάς Επιδείκνύουσ*  άπό σκη
νής έξοχώτερα Εργα ολιγωρεί τών αρχαίων;... Οΰχί· άπκ- 
ράκις οΰχί. Ή άπόχρισις είνε άλγεινή, άλλά καί αληθής.

καί ή τοιαύτη αλήθεια Επομένως πικρά έστίν. Ό νεώτερος 
Έλλην φύσεως μιμητικής, άκολουθήσας καί παραλαβών 
πολλάς έζεες παρά τώ» Γάλλων εΐσήγχγε καί εις τό θέα
τρό» του καί τό παρ’ έκείνοις vaudeville ή κωμσιδΰλλεον 
(οΰδέ καν αυτή ή λέζις εΰρηται παρά τεΐς άρχαίοις) οΰχί 
μόνον άλλά καί συγγράφω» φαίνεται πολλάκις τοιαΰτα τα
πεινότατα καί ήκιστα ηθικό» χαρακτήρα ένέχοντα Εργα. Ή 
τραγφδία έξελιπε πλέον παρ’ ήμΐν και μόνον είς Ετι σελαγί
ζει χρυσάκτιν τής τραγικής ήμών ποιήσεως άστήρ ίξαισίως 
λαμπρύνων τήν νέαν Ελληνικήν σκηνήν. 'Ροδοδάφναι δροσ*·  
μαί τής Λέσβου ΙίΤίψχν τήν χαλλίχορδον λύραν τοΰ τρυφε
ρού τούτου τής «Εικασίας» άοιδοΰ Εκεί ένθα :

«Ή μόλις τής ροδωνιάς τά φύλλα σείουσ*  αύρα
Προσπνέ ’ ήδύπνους

Βαθύς δέ ψυχολόγος έν τφ δράματι άπέδωκεν έν εξαισί- 
•οις αύτοΰ Ιργοις τόν αληθή τύπον τής εθνικής, τών Έλλή
νων δραματικής ποιήσεως ό κλεινός ούτος ποιητής τής 
«Φαύστας» καί τής «Μερόπης».*

» *
Διά τών κωμειδυλλίων του λοιπόν ο "Ελλην έξωστρά- 

κισε τής ελληνική; οκηνής τάς Έλληνίδας Μούσας. Ποθώ» 
τοϋ άσματος τήν άπόλαυσιν σπεύδει όπου αΰτό αντηχεί 
άγνοών πλειστάκις καί αύτά τά στοιχεία της μουσικής. ‘Α
ναμένει τήν ύψωβιν τής αΰλαίας, όπως ΐδη καί χειροκρό
τηση τόν δεϊνα ή τήν δεϊνα άοιδόν ήθοπΟιόν· άδιάφορον Εάν 
Εξ αύτών ούδέν ώφελήθη, άδιάφορον έάν μόνον ή άφαίμαξις 
τοϋ βαλαντίου του τφ μένει βαρύτιμον κέρδος. Τί πρός αυ
τόν; άρκεΐ μόνον ότι ή μουσική ακοή του Ενωτίσθη τοϋ ά
σματος τήν τερπνήν μελφδίαν καί ίκόρεσε τό άνόσιον τοΰ 
ξενισμού πάθος. Άλλ’ ώ αγαθοί! τό κωμειδύλλιον όσον καί 
άν ίνέχη Επαγωγόν θίλγητρον, ούδέν δμως παρέχει ηθικόν 
είς τήν ψυχήν τοϋ θεατοϋ πόρισμα, πόρρω δ’ απέχει άπό 
τοϋ νά Εξαγνίση αυτόν Εκπληροΰν τόν αληθή τοΰ δράματος 
σκοπόν καί τόν έξ αύτοΰ άναθρώσκοντα θειον τή; διδασκα
λίας σπινθήρα. Τό κωμειδύλλιον δέν προκαλεΐ τό δάκρυ τοΰ 
θεατοΰ ούτε κινεί τόν Ιλεον αύτοΰ καί τήν συγγνώμην. ίΓυ- 
χολογών παρατηρητής άν |5ίψρ βλέμμα ό£ύ επί τούς έκ τοϋ 
■θεάτρου έξερχομένους μετά τήν παράστασιν ήθικοΰ δράματος 
θεατά; θά ΐδη πολλούς εξ αυτών πραυθυμοτέρους καί γαλη- 
■νίαιοτέρους καί καθόλου εΐπεϊν βελτίους εαυτών οίκαδ Επανερ
χόμενους. Ίσως θά μοί άντιλέξητε—καί δικαίως—τά τοε- 
αΰτα θά συντελέσωσίν 3-ρά γε είς τήν μετάδοσιν τής ηθικής 
είς τόν λαόν; Εινε δυνατόν διά τής διδασκαλίας ήθικών μό
νον γραμμάτων νά συντελέσωμεν κατά τι εΐς τήν ήθικοποί- 
ησιν τοΰ λαοΰ, άφ*  ού τόσα και τόσα νομοθετήματα, τόσαι 
άπό άμβωνος διδασκαλίαι δέν ΐσχύουσι νά φέρωσιν αύτόν εΐς 
τήν ευθείαν οδόν; Οΰχί βεβαίως*  άλλ’έν τή ψυχή τοϋ θεα
τοϋ γενναται ιδέα τις τοΰ άκρου αγαθοδ, ήτις αυξάνει καί 
φέρει καρπούς αγλαούς, όταν βυχν$ ούτος φοιτ^ είς τό θέ
ατρον, τό φυτώριον τοΰτο τής ηθικής διδασκαλίας τών λαών.

Καταληζασών ενταύθα τών περί τοϋ Ελληνικοϋ θεάτρου 
παρατηρήσεών μου, ιΰχηθώμεν όπως άναβιώσωσιν εΐς το 
μελλο» διάνοιαι εμφρονες καί χαρδίαι θιρμαι χαί εΰγενεις, 
διακαώς ποθοϋσαι τήν άνάστασιν τής τραγφδίας καί συντε*  
λεσωσιδι*  αύτής είς τήν Επί τά κριίττω ρύθμισεν τών 0η- 
αοσίων ηθών. Εΰχηθώμεν όπως ύπό τόν ποιητικόν τής Ελ
λάδος ουρανόν Ενθεοι ποιηταί κρούσωΤι πάλεν τάς λύρας αυ
τών εΰρύθμως καί ίσχυρώς τούς αθανάτους αύτών προγόνους 
μιμούμενοι.

Τοιοϋτος γλυκερός στοχασμός ΰπεκίνησε τήν χιϊρα τοΰ 
χαράξαντος τά; γραμμάς ταύτας,όστις Εσεται ευτυχής έάν δι’ 
αυτών δυνηθή νά ίκκαύση ψυχών τινων τόν ύποκεκρυμμένον 
σπινθήρα καί συντέλεση οΰτω εΐς τήν ΰψωσιν τοΰ Έθντκοδ 
θεάτρου, οΰ Ικθυμο; τών διχαιωμάτων του ύπερασπίστρια 
πάντοτ*  έδείχθη καί ή φίλη βΦύσις».

Έν Άθήναις τή 16 Απριλίου 1S95.
Αλέξανδρος Γ. Γιακουμίδης.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

Τ-ο ·θ·εατρβν !... intotog κόσμος μάγιπός ! - - 
Τοΰ άπειρομεγέθους £ΰμπαντο< αύτοΰ Μικρογραφία ποια ! πόσον &(λχτιχίβ Π&ν iv navtl! έν Κόσμω κόσμος κ ’ ένταύτ^ Τοΰ Κόσμου 3λσυ κόσμος χαριτόβρυτος, 
Ωραίος! πληρης πάμποεκΐλων λάμψκον ! 
Τών λεπτοτάτων, τώνήψ/στων ήδονώυ, 
Τών ούρανιωτάτων τέρψεων ναός ! Γοήτρον τ/ρας χαί οειρήν xavtexvQOg ! Ή tpvtfig χα'ι ή ΐέχνη βυνενούμεναι, Έν τώ δεάτρφ χ&ν λαμπρόν έχφαΐνονβι, Χαρίεν π&ν, π&ν μέγα, ό,τι ύψηλόν Αί τών atefrffltav σου «ύμεν/σταται, Ή (ίρβσις συνάμα καί ή άκοή, 
?Ρυχι/, καρδία, φανταβία τε xal vovc, Ό,τι σέ συνιστώ κυρΑος, άνθρωπέ, 
Τά πάντα τιρπνοτάτην έναΰχόληβιν Έν τώ Ο'εάτρα χαϊ τρνφήν ει>ρίΰχονβι. Ζωγραφική καί Μονΰική καί Hoiil^ig, Μιμητική συνάμα καί ’Ορχηστική, Φιλοσοφία χαϊ Ρητορική δμοΰ Καί Ίβτορία ή παγκάομ^ αύτή, 
ΕΓατακφλοΰσ*  ένάμιλλοι σέ ίλκουβι ! 
Τί δό, όπόταν τόν προορισμόν αύτοΰ Τον μέγαν φαίνητ’έκτελοΰν τό θέατρον ; Όπόταν έκτνλίααη έν rolg δράμαΰιν 
Λύτά τά βά^η τής ψυχΰς σου τ’άχανή, 
Καί τάσά/Ιΰσσους τών πα^ών άνακυκ&ν Αιαφωτίζη ταύτας, άς δε’άστρα® ής;
Ώ 1 τότε πόσα Εξοχα διδάσκεσαι Καί πώς μορφοΰβαι Εξευμενιζόμενος!... 'Onolog έγνισμός σου, ποια κάθαρσις Τελείται τότε άπό τών δεινών παδ’ώνί... Αιδαβκαλεΐον ΰψιπτον τό θέατρον, ΣχολεΙον τών όχολείων τότε γίνεται 
Τής άν^ρωπιξομέ^ Άν^ρωπότη^.Φ. Α. ΟίκονομΕδης.

------ --------------------
ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

Έλα. έλα ψιλν νά yotf δώσ^ς, 
Ξεπροβάλλει γελάτ’ Α ΛαμπρΑ, 
Έλα κι’ civ’ τ’ ούρανον ή γιορτή ! 
Έλα μάγισσα κόρη !
Τά δνό χείλη νά σμίξουνε σ’ ένα, 
Ένας βχος νά ’6γή, κ*  λ ψνχές Νά άλλάξουν της ΐ^ιες εύχές, 
Τ^ς εί'χές της άγάπης.
Κι’ άν Φνσίξη τ’ άγέρι τό κριίο, 
Κι’ άν ό χρόνος μ£ς ’βοή χφρεστά, 
Δύο χείλη σάν δώσονν πιστά, 
Τό ψιλί, δέν ξεχνιώνται !



ίβ Π ΦΪΪΙΣ

Τό ^ιλί μή μ’ άρνιέσαι παρβένα !
’Σ τό σκοτάδι μας θ&νε τό φώς 
Κι' άστερόστικτος θάν’ ούρανός, 
’Σ τήν κρνψή μας αγάπη.
Έλα-, ελα ψυχή μαγεμμένη, 
Νά· γιορτάσουμε έλα μαζί.
Χωριστά Λ άγάπη δέν ζη !
Τό φιλί δέν είν’ κρίμα I

’Απρίλιος I 895 ΝτΓνος.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

4 Αίνιγμα.
Ζωήν δέν έχω χαί πετώ. . . 
Άν βγάλης την καρδιά μου 
δλαις ταίς χάραι; άποχτώ, 
χι*  αλλάζω τά φτερά μου.

2 Αίνιγμα.
Ide πίνουσιν οί άνθρωποι, ποτό» δεν είμαι δμω<
Δέν πιάνομαι χαί πάντοτε μ’εΐν’ ανοιχτός b δρόμος.

3 Αίνιγμα.
Είμαι θεά αγαπητή, πολλοί οί λατρευταί μου 
Πολλοί οί.μαρτυρηβαντες χάριν εμού πιστοί.
Δεν μ*  άγαπφς ; Καί κεφαλή» και πόδ’ άπόχοψέ μου, 
Πώς; θαύμα ! . .. Είμαι μέλος σου. Θά έννοήσης τί ;

4 Ερώτησες.
Ποια εινε ή αρχή τοΰ παντός καί τό τέλος τοΰ κόσμου ;

5 ’Ιοτοριχή 'Ερώτησες.
Εις ποιον Έλληνα οί ’Αθηναίοι εδωχαν τεσσαρακονταεπτάκις τήν 

αρχηγίαν ·, .
6 Γρίφος.

ΤΙ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

7 Γρίφος.
ΕΜ ΣΤ χε I + Ν
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’Αγγελική αλατανίπου.
Σημ, ’Εφεξής αί λύσεις θά δημοσιεύω»ται χατά τρίτον φύλλο».

ΑΔΔΗΔ0ΓΓΑ4ΙΑ_ΤΗ2
Ά. Ζ. Β&Ιοτ. Ζητούμενον ψύλλον σάς άπεβτάλη. — Δ. Κ. Ν 

IJatfat. ’Αντίτιμο» ήμερολογίων έλήφθη· ευχαριστούμε».— Σ. Ο. 
Xaixlia. Συνδρομηταί ενεγράφησα» άπ’ άρχή; 6ου έτους· ευχαρι
στούμε».—Ή. Σ. Π- TpiiroJir. Ζητούμενο» ψύλλον σας άπεστεί- 
λαμε», ώς χαί παραγγελίαν βιβλίων σας. — Γ. Λ. Κ. *Arfyor.  
Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθη. Άριθ. 37 «ας άπεστείλαμε».— 
θ. Κ. Π. Αί περιπέτειας τοΰ 'Ρώσσου σοφού θά έξαχολου-
θήσωσιν επί πολδ ετι, ώστε ή συνδρομή σας θά λογισθή καί διά τδ 
τρέχον έτος.—Ν. Π. Κ. Σοροπ. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστεί- 
λαμεν. ’Αναμένομε» έμβασμα ώς γράφετε. — Σ. Γ. Σ. Βαρώσια. 
Φύλλα περιοδικού, 'Ημερολόγια χαί αποδείξεις σας όπεστείλαμεν 
προ μηνός.Αναμένομε» νιωτέραν σας.— Ν· Π- Σδρον. Ζητούμενα 
^ύλλα σάς άπεστείλαμεν.—Π. Γ. Φ. ΜβΛιγαΛα. Συνδρομή σας χαί 
αντίτιμο» ήμερολογίο» έλή|θη· ευχαριστούμε». Άπόδειξις έν πα- 
ρόντι φύλλφ. — Π. Β. Τίοργοτ. ’Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς; 
Άναμενομεν. Φύλλο» θ’ άποστέλλεται άνευ άπαιτήσεως. Ευχαρι
στούμε».— Α. Γ. Μ. Π(ίβιζαν. Έλήφθησα», έδημοσιεύθησαν.'Η
μερολόγια έστάλησα». ’Αναμένομεν έμβασμα.—Κ. Κ. Σύρο». ’Αν
τίτιμο» ήμερολογίων έλήφθη. Ευχαριστούμε».—Ν. θ. Σφάί.Έπι- 
στολαί, σπόγγοι καί χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν.Γράφομεν. 
— Κ. A. θισααΛοτίχην. ’Απορούμε» έπί μεγάλη βραδύτητι. Στεί
λατε έμβασμα συντόμως. — Π. Σ. έ/άερας. Ζητουμένους αριθμούς 
απεστείλαμβ».—Ά. Σ. χαί Κ. Λ. ^ίθρηπ.Συγχαιρομεν έπ’εΰτυχει 
ένώσει, ευχόμενοι τά βέλτιστα μετά χαρπών αγλαών.— Μ.Σ.Λίεεώ 
44»·»?’·. ’Επιστολή έλήφθη. Γράφομεν. — Θ. Ά. Βαθν. ’Επιστολή 
έλήφθη. Έγράψαμεν. — Κ. Γ. ΰετρο4πο4·π. Δελτάριο» έλήφθη. 
’Απορούμε» τίς έλάμβανε φύλλα μακαρίτου. ’Αναμένομε» έμβασμα.

Τ'?

ΩΡΟ ΑΟΓΟΓΙΟΙΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΛΤΟΥ ΤΣΑΜΗ 

K3 — Όδός Έρνον — 143
Μεταξύ Καπνικαρέας καί Ωραίας Ελλάδος

Είς τό Κατάστημα τού κ. Τσάμη, τό τόσον έπαξίως 
τη φιλοκαλία αφιερωμένο», (βρίσκονται ώοολόγια ίκ τώ»· 
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί 
τή; στεριότητος χαί άκριβεία; τών όποιων άρχει μόνον ή 
ίγγυησις τών ονομάτων αύτών. ’Εργασία ίφάμιλλο; τη ευ
ρωπαϊκή. Έγγύησι; αύτής καί στεριότης.

Οί μέλλοντες νά προσέλβωσι» έστωσα» βέβαιοι, ότι ιύχα- 
ριστηθήσονται ίιά τήν στερεότητα, κομψότητα, τό μέτριο»· 
τών τεμώ» καί τήν ακριβή έκπλήρωσίν πάση; παραγγελίας.

Γαλλίς πτυχιούχος παραδίδουσα λίαν εύμοθόδως τήν 
γαλλικήν γλώσσαν δέχεται παραδόσεις. Πληροψορίαι 

'Οδός 'Ομήρου, άριθ.—27

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ
ΒΜΜ2

8©- 'Οδός 2τα8ί·ν—38
Άντικρύ ’Αρσάκειου.

Ειδικός διάδέΟιμον έπιδττιμονικών βιβλίων 
καί όλοκλήρων βιβλιοθηκών κατ’άποκοπήν

Δι’ έκτυπώσεις έπισκεπτηρίων, έπικεψαλίοων, 
έπιστολών καί ψακέλλων καί πλαισιώσεις είκόνων Γίνεται χρήσερ δερμάτων αρίατωυ πάντων τ&ν εί$&ν· 
Πέμψατε τά βιβλία σα; εις τό βιβλιοδετείου τών φιλοβίβλων.

RESTAURANT DE LA COIROX\Ε
Rue Esbekieh pres le Cafe de la Bourse

LE CAIRE

TENU PAR = ARISTIDE DETORELLI

Cuisine Francaise. — Service prompt
PENSIONS PAR HOIS ET AU CACHET

REPAS COMPLET A 2 FRANCS
PRIX EXCEPTIONNELS POUR LES ARTISTES

(Les payements se font d’avance par semaine on par qninzaine).

ΑΘΗΝΑΙ
103— ΌΕός Αίολου—103

ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΔΙΟΡβΟΓΝΤΑ! Κ4Ι ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 
ΑΙ’ ΞΙΔΓΚΟν ΤΕΧΝΙΤΟΥ 

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΤΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΩΤΑΤΑΙ

Ταχύτης. ακρίβεια, στερεότης. εύθννία, 
εκ τον katasthmaton ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1Δ0Τ


