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Β
Μετά τάς γενομένας ύπό τοΰ διάσημου μαθηματικού
κ. Poincare έντή ’Ακαδημία των επιστήμων έν Παρισίοις ενώπιον των σοφών αύτοΰ συναδέλφων σπουδαιοτάτας ανακοινώσεις περί τήςδιά μέσου τών σκιερών σω

μάτων φωτογραφήσεις αντικειμένων απροσίτων τοΤς ο
φθαλμούς, και ήτις άνακάλυψις προώρισται νάλάόη
σημαντικωτάτας διαστάσεις είς όλους τούς κλάδους
τής επιστήμης καί μετά τήν λεπτομερή έίέτβσιν των έκτεθέντων φωτογραφικών δοκιμίων καί αντιτύπων, άτινα
πάντες οί έν τή ’Ακαδημία σοφοί εδρον επιτυχέστατα, ό
δόκτωρ κ. Oudin καταλαόών τήν έδραν έδωκε τάς ακο
λούθους συμπληρωματικός επείηγήσεις όσον άφορδ είς τό
τεχνικόν καί θεωρητικόν μέρος τής νέας ταύτης άνακακύψεως, κατόπιν τών ύπ ’ αύτοΰ καί τοΰ συναδέλφου του

266

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΦΓΣΙΣ

δόκτορος Barthelemy γενομένων επανειλημμένων πβιραμάτων.
Άφίνομεν τέν λόγον διά τήν πιστήν ακρίβειαν τών
«νακοινωθέντων εις τΐν δόκτορα κ. Oudin.
« Το τεχνικόν μέρος ; είπεν, ούδέν άπλούοτερον ! Τό
θεωρητικόνπολύ διάφορον πράγμα . . . καί έπιτραπήτω μοι, όλιγώτερον τοϋ κ. Poincard, όοτις είναι
σοφός εν τοιούτω ζητήματι νά διατυπώσω γνώμην άπορρέουσαν εκ τών παραγόντων καί αιτίων‘τού φαινομένου.
« Μέχρι τονδε ήρκέσθην είς έπανάληψιν τών πειρα
μάτων κατά τά δοθέντα ήμΐν γνωστά γενικά διδόμενα
παρά τοϋ καθηγητού κ. Roentgen- . -καί ούδέν πλέον.
« ‘Ιδού πώς προέβην.
.
Όσοι καί ήκιστα ασχολούνται είς τήν μελέτην
τής φυσικής, γνωρίζουοι βεβαίως τό μικρόν εκείνο μη
χάνημα, όπερ μετέτρεψάν τινες είς παιδικόν άθυρμα καί
τό όποιον καλείται σωλήν τού Geissler.
«Είναι, ώς γνωστόν, μάκρος σωλήν συγκεκολλημένος
είς τά δύο αύτοΰ άκρα, τού οποίου προηγουμένως κενουται ό άήρ, καί οστις τιθέμενος έν επαφή πρός ήλεκτρώδιόν τι, εκφέρει ..ύπολάμψεις έκ διαφόρων χρωματι
σμών.
« "Ηδη, έάν αντί τοΰ ένυπάρχοντος έν τοΐς σωλήσι
τούτοις σχετικού κενού, έπιφέρωμεν τό σχεδόν πάντη
κενόν, πάγκενον, άποδείκνυται,.ότι αντί τής φωτεινής
ύπολάμψεως ήν γνωρίζομεν, τό έσωτερικόν τού σωλήνος
διαμένει σχεδόν σκοτεινόν καί βτι έκ τής κ αθό-δ ου,
•δηλαδή έκ τού αρνητικού πόλου, έκπέμπονται ακτίνες,
αίτινες ύπό τοΰ καθηγητού Crooks έμελετήθησαν καί
περιεγράφηοαν ύπό τήν ειδικήν όνομασίαν καθοδι
κοί ακτίνες, αί όποΐαι κέκτηνται ίδιας ειδικότη
τας ύπό φυσικήν άλως εποψιν.
« Παράγεται ύποπράσινος καί ζωηρά ροή, έξ ής
έκπέμπονται σκοτεινοί καί άόρατοι τοΐς ήμετέροις όφθαλμοΤς άκτΐνες, τάς όποιας ό κ. Rcentgen έκάλεσεν ακτί
νας Χ...καί αίτινες.έν τώ άπαοχόλοΰντι ημάς φαινομένω, διαπερώσι τά σκιερά σώματα τά όποια δέν είναι πολύ-πυκνά καί συνεπώς χρησιμευουσιν είς τό νά έπηρεά·
ζωσι πάσαν φωτογραφικήν πλάκα τιθεμένην έναντι.
« Τούτου τεθέντος, έρχόμεθα είς τό τεχνικόν-μέρος,
■ τό όποιον είναι απολύτως άπλούστατον. ’Αρκεί νά λάβωμεν συνήθη φωτογραφικήν πλάκα, νά περιβαλωμεν αυτήν
διά διαφόρων διπλών έκ μαύρου χάρτου, νά τήν θέοωμεν
. εις to έκατοστομέτρων περίπου άπόστασιν άπό τού σω
λήνος, τοϋ παράγοντος τάς καθοδικός ακτί
να ς καί νά τοποθετήσωμεν τέλος μεταξύ τής εστίας
τοϋ φωτός καί ταύτης τό αντικείμενου, ούτινος έπιζητονμεν τό εύδιαπέραστον( εύδιΐκτον καί εύδιαχώρητον. )
Τούτου γενομένου, αρκεί νά διέλθη τόν σωλήνα ρεύ
μα ήλεκτρικόν πηνίου τίνος συστήματος Rumkorff, πα
ράγοντος σπινθήρας 6 —8 έκατοστομέτρων μήκους, διατιθέντες τόν σωλήνα ούτως ώστε άί καθοδικοί
άκτΐνες νά ·προσπίπτώσιν βοω τό δυνατόν καθέτως έπί
τής πλακός καί τοϋ μεσολαβοΰντος αντικειμένου.
' Ή διάρκεια τής στάσεως ταύτης ( φωτογραφήσεως )
δέον νά άξακολουθήοη έπί δέκα έως είκοσι λεπτά τής
ώρας, ρυμφώνως τή ένεργβία τών κβθοΒι κών άκτί; νων έπί τοΰ μεταχειριζονένου σωλήνος τοϋ Crooks. «Μετά τούτο γίνεται ή πλύσιτ καί έμφάνισις τής φω
τογραφικής πλακάς, ώς συνήθως.
«Ή μεγίστη δυσχέρεια ήν δέον νά κατανίκηση τις,
ώς λέγεται, συνίοταται είς τήν άνάγκην τής άποκτήσεως
• σωλήνος παράγοντος έν ώρα τής φωτογραφικής ταύτης
ένεργείας καθοδιχάς ακτίνας. Συχνότατα
όντως, ^σχηματίζονται έν τοΐς σωλήσι τοΐς παρ’έμπόροις προμηθευομένοις, άμα τή διελεύσει τοϋ ηλε
κτρικού ρεύματος, μ'εταλλικά ύδροανθρακοϋχαάέρια, ιό-

χυσι; τής ει χαί τοΰ μαχροΰ, ένίοτε καί τοΰ βραχέος Ιώτα.

χροα καί απολύτως ακατάλληλα πρός άναπαράστασιν φω
τογραφικών εικόνων. »
Τοιαύτη ή πρακτική καί θεωρητική εφαρμογή τόγενϋν
έχον τής άνακαλύψεως ταύτης κατά τά γενόμενα προσφά- '
τως έν Παρισίοις πειράματα ύπό τών κκ. Oudin καϊ
Barthelemy, καί ίτινα έδωκαν αύτοΐς θετικά καί λίαν
έκπμητά άποτελέσματα όπως έν τώ έργαστηρίω τοϋ κα·
θηγητού κ. Roentgen. Εύνοητος δέ καθίσταται ή έπικρατήσασα συγκίνησις έν τή Γαλλική Ακαδημία, έπί αντι
κειμένου,δπ«ρ προφανώς άντίκειται είς πάντας τούς νό
μους τής διαδόσεως τοϋ φωτός τούς ύπό τής-φυσικής
μέχρι τοΰδε άνεγνωριομένους.
Ήδη αναμένεται ή έπικύρωσις τών ανωτέρω παρά
τών έπιστημονικών εταιρειών, αίτινες έπελήφθησαν
ήδη τών σχετικών πειραμάτων, καί ή λύσις προβλήματος
ήτις έτάραίε. τούς επιστημονικούς κύκλους· μέλλον
τος δ’ άφ’ ετέρου νά κληροδοτήση ταΐς μελλούσαις
γενεαΐς εργασίαν πολύμοχθον διά πλεΐστα έτι άλυτα φυ
σικά προβλήματα.’
Εις τό προσεχές ημών ψύλλον θέλομεν μεταφέρει τάς
σχετικός γενομένας μελέτας έπί τής περιέργου ταύτης ά- “
νακαλύψεως πρός χάριν τών παρακολουθούντων έκ τών
ήμετέρων αναγνωστών τήν πρόοδον τοϋ σπουδαιότατου
καί πρακτικωτάτου τούτου ζητήματος.
Φ. 0(>ίντεζης.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΛΦΡΕΔΟΝ ΚΡΟΑΖΕ
Κατά τήν παρελθβΰσαν έβδομάδα πολύς έγένετο λίγος έν τή δη
μοσιογραφία Αθηνών περί τής προθέσεω; τοϋ έν Γαλλίά υπουργού
τής Παιδεία;. x. Combes, όπω; αντί τή; μίχρι τοΰδε προφοράς τοϋ
'Εράσμου είσαχθή είς τά εκπαιδευτήρια τή; Γαλλία; ή καθ’ ήμάς
πρσψορά. χαί οτι πρό; τοΰτο δ χ. Combes συνέστησεν ’Επιτροπεί
αν εξ έγκριτων καθηγητών καί φιλολόγων, δ πω; άπό κοινού συσχεφθεϊία περί τή; προθέσεως αύτοΰ ύχοβάλη την έαυτή; γνώμην. Βε
βαίως ή γνώμη τη; Επιτροπείας, συνισταμένης έξ άνδρών, τών
πλείστων τιμώντων τά 'Ελληνικά γράμματα χαί τήν ’Επιστήμην,
θά είναι σεβαστή. Άλλ’ η γνώμη, ην έξήνεγκεν έν τών μελών αύτή;, δ χ. Άλφρέδο; Κροαζέ, είναι όρθή ; άρά’γε έξήτασε χαί έμελέτησε προσηχόντω; χαί ώ; ,ίδέι τό ζήτημα, ύπέρ ου μέλλει τήν .
ψήφον φέρειν; Τούτο έρχόμεθα νά έξετάσωμεν διά βραχέων, όσον '
δ χώρο; «αί δ σκοπό; Έφημερϊδο; επιτρέπει ήμΐν. Ό χ. Κροαζέ saφώ; χαί διαρρήδην αποφαίνεται, στηριζόμενος ίδίρι έπί τών γνω
μών τών χ. Βλάς χαί Ψυχάρη, ότι ή προφορά τών νεωτέρων 'Ελ
λήνων ούδέν σχεδόν εχει κοινόν προ; τήν τών άρχαίοιν καί μάλιστα
πρός τήν. έκφώνησιν τών στοιχείων καί συλλαβών της 'Ελληνική;
γλώσσης κατά την άχμήν τού Ελληνικού έθνους. Άλλ’ είναι τού
το αληθές *, Μόνη ή γνώμη τών χ. Βλάς χαι Ψυχάρη, όσον άλλως
αυτή καί άν είναι σεβαστή, είναι ικανή νά λύση τό ζήτημα, περί
ού δ χ. Combes έζήτησε την γνώμην τής ’Επιτροπείας; Παραλείπομεν έν τή παρούσρ άποκρίοει πρός τόν κ. Κροαζέ νά έπαναλάβωμεν, όσα ήμεΐς πρό επτά ετών διά λεπτομερούς ελέγξου τών γνωμών
τοΰ χ. Βλάς εΐπομεν. άποδείξαντες ότι δ χ. Βλάς εν τοΐς δεσμοί;
τού προβλήματος πανταχού βιαίω; καί αύθαιρέτω; άποκόπτει αυ
τούς, παρεισάγων ώς άποδεδειγμένον τό άποδειχτέον, ούδάμού δέ ε
πιχειρεί φυσικήν καί άβίαστον λύσιν, χαι αρχούμεθα νά άντιπαρα-

θέεωμεν πρό; τά; γνώμα; του χ. Βλάς καί Κροαζέ, τά; γνώμας άλ
λων επιστημόνων, πολλφ τοΰ χ. Βλάς καί Κροαζέ έγχριτοτέρων έν
τφ ζητήματι τη; 'Ελληνική; προφοράς. Ό επιφανή; χαί έξοχος
γλωσσολόγος Brugmann, καθηγητή; έν τώ πανεπιστημίφ τή; Λει
ψία;, έν τή περισπουδάστφ αδτοΰ γλωσσολογίκή γραμματική τη;
Ελληνική; καί Λατινικής γλώσσης, τή έκδοθείση κατά τό ϊτος 1890,
έν σελίδε 34 χαί 36 άνασχευάζει και απορρίπτει την γνώμην τοΰ
Βλάς, ότι ή ΕΙ είχε σύνθετον προφοράν, άποδεικνύων ότι αΰτη ειχεν άπλήν καί άσύνθετον-έν Κορίνθφ καί Άθήνα.ις και αλλαχού τή;
'Ελλάδος ήδη από τή; πέμπτη; καί έκτη; πρό Χριστού έκατόντα-

ετηρίδος; Εις την γνώμην ταύτην του Brugmann προσθέτομεν ήμεΐς
ότι άπό τή; αυτή; έκτη; πρό Χριστού έκατονταετηρίδο; Εμφανίζεται
έν ταΐς Έλληνικαΐ; έπιγραφαίς καί ίδίγ ταΐς Άττιχαϊ; δεινή σύγ-

Τών

επιγραφών τούτων ούχ όλίγας άναφέρομεν έντώ ήμετέρφ συγγάμματι,
ίλλας δέ σκοπουμεν νά παραθέσωμεν καί έξετάσωμεν έν προσεχώς
έκδοθησομένγι πραγματεία συμπληρωτική τή; προτέρας. ’Επειδή δέ
χαί ή δίφθογγος ου κατά τήν κοινήν όμολογίαν τών νεωτέρων Έρα-

σμικών έξεφωνεΐτο ώ; σήμερον παρ’ ήμΐν, Υποδεικνύεται, εναντίον
πρός τήν γνώμην τοΰ κ. Κροαζέ, ότι οί Έλληνες άπό τής έκτης
π. X. έκατονταετηρίδο; έγίνωσχον νά γράφωβιν άπλοΰς καί μονοειδιΐς
φθόγγου; διά δύο γραμμάτωνδ’όπερ άρδην άνασχευάζει τήν κεφα
λαιώδη αρχήν τών-’Εραβμιχών καί τοΰ κ. Κροαζέ, Bvt οί Έλληνες

ίγραφον όπως καί προέφερον.
'Ωσαύτως οΰδεμίαν έχει ίσχύν ουδέ τό εκ τοΰ ύμνου εΐ; Απόλ
λωνα επιχείρημα τοΰ Κ. Κροαζέ κατά τής παρ’ ήμΐν προφοράς τών
διφθόγγων αυ καί ευ, ότι δηλαδή έν τφ δμνφ του Απόλλωνος,
τφ εύρεθέντι έν ταΐς . άνασκαφαΐς τών Δελφών καί έκδοθέντι εν τώ
Bulletin de Correspondence HelUnique τοΰ έτους 1893 (σελ 573
κ. έξ) ή λέξι; ταύρος φέρεται γεγρΛμμένη διά τού α καί ου έν τή
γενική πληθυντική ταούρων. Τό έπιχείρημα τούτο ό κ. Κροαζέ
άναμφιβόλως όλαέεν εκ τήςσελιδος 573 τοΰ ε’ιρημίνου περιοδικού,
ϊνθα 6 κ. weil, ό ύρίσας τά μέτρα τοΰ δμνου χαι έρμηνεύσας αυτόν,
λέγει δτί ή γραφή ταούρων δεικνύει τίς ήτο ή έξ άρχή; προφορά

τβν διφθόγγων αυ καί ευ, πρό; επιρρωσιν δέ τών έαυτοΰ λόγων
παραπέμπει είς τό περί τής 'Ελληνικής προφοράς σύγγραμμα τοΰ κ.
Βλάς. Άλλ’ έκ τ^ς γραφής ταούρων,τής αναγινωσχομένης έν τφ
ύμνω άναγομίνφ είς τα τέλη τής,Β'π.Χρ.έχατόνταετηρ,ίδος,οΰδαμώ;
συνάγεται Sec έξ Αρχή; τό υ τών διφθόγγων έξεφωνεΐτο ώς ου, ώς
Ισχυρίζεται δ Βλάς και 4 Weil. Ό έν τφ ζητήματι τούτφ πολλφ
αυτών δεινότερος Brugmann Ιχει όλω; εναντίαν γνώμην. Κατ’αυ
τόν τό υ τών διφθόγγων αυ καί ευ, ού μόνον έξ αρχής, αλλά και
ύστερον μέχρι τέλους είχε συμφωνικήν θύναμιν (ίδέ την έπιστημονιχήν αύτοΰ γραμματικήν σελ, 33.) "Οτι δέ χαί έν τή λέξει
ταΰρος τό υ είχε αυμφωνεχήν δύναμιν, δύνάται νά ίδη 4 χ.
Κροαζέ χαί έν τφ ύπό τοΰ διαπρεπούς αρχαιολόγου καί φιλολόγου
Comparetti έχδιδομένφ Monumenti antichi, ένθα ή λέξι; ταύρος
έν ταΐς Κρητιχαΐς έπιγραφαΐ; τή; Γόρτυνος τής πέμπτης πρ. Χρ·
έκατονταετηρίδο; άπεεντμ διά τοΰ αόγαμμκ-γεγραμμένή, τού ση
μαίνοντος τόν συμφωνικόν φθόγγον βαυ ίτόμ. 1. 4889 σελ. 95 και

.τή II 1893 σελ. 23.) 'Ωσαύτως αί λέξεις αύτός, γλεΰκας, Αύ*
λών κλπ. έν ταΐς .εκ Γόρτυνος, Όάξου καί άλλων πόλεων .τή;
Κρήτη; έπιγραφαίς τής πέμπτης χαι εχτη; πρ. Χρ. έχανονταετηρίδος γράφονται ούχ! διά τοΰ υ αλλά διά τοϋ αίγαμμα. .’Ομοίως'
διά τοϋ Δίγαμμα άπάντώσι γεγραμμέναι αί αύταί δίφθογγοι και έν

Ναυπάχτφ καί έν Δήλφ και έν αυτή τή Αττική εν έπιγραφαίς
τών αυτών χρόνων. Λί λέξεις, αύτάρ καί ναυπηγός εχουσαι γεγραμμένον το Δίγαμμα έν τή συλλαβή αυ, έπεισαν καί τόν έπιφανεστατον έν τφ Πανεπιστημίφ τοΰ Βερολίνου καθηγητήν τών Ελ
ληνικών γραμμάτων Kirchhoff νά όμολογήση, δτι καί έν Άθήναις

ήκούετο 4 φθόγγο; βαυ έν τή εκφωνήσει τών διφθόγγων αυ και. ευ
(ίδέ Corpus inscriptionum Atticarum τόμ. I Suppl· σελ. 189 κα;
498). Αί δέ γραφαί ΔαυνιοτειχΤται χαί ΑαμνιοτεεχΙται, αίτινες
άπαντώσιν έν Άττιχαΐ; έπιγραφαίς τών χρόνων τοΰ Περικλέους,ουδέν άλλο μαρτυροΰσιν ή τό αυτό.
Τό αυτό δέ μαρτυρεί και ή γραφή Εϋφιβος (sic), ήτις απαντφ
έπί άρχαιοτάτου Αττικού αγγείου, όμοίως δε καί ή ώσαύτως επι
αρχαίου ’Αττικού αγγείου γραφή &8ε<>ς,δπως άπεδείξαμεν πέρυσιν
έν τώ περιοδικφ «Άθηνςί» (τομ. Ζ’ οιλ. 439—140. )
Την τοιαύτην συμφωνικήν δύναμιν τοΰ u εύρίσχομεν καί έν πά
πυροι; τής Αίγυπτου τή; Β’ πρ. Χρ. έκατονταετηρίδο;, έν έπιγραφαΐς έξ Όρχομενοϋ τή; Βοιωτία; καί έκ Κέρκυρας. ΟύχΙ διά
φορον μαρτυρίαν παρέχεται καί ή έκ Δωδώνη; γραφή Εΰβανδρος
*,
(δ
πρ. Χρ. έκατονταετ.), ή έκ Λακεδαίμονο; Εύβάλκη; (ώσαύ
τως τή; δ1 ή γ’ πρ. X. εκατοντ.) και ή έξ Αθηνών Εύβαίων
(δ1 έκατοντ. πρ. Χρ.). έξ ών δ Brugmann (σελ, 52) συνάγει οτι
καί τό Β χατα τού; χρόνου; τούτους έξεφωνεΐτο ώς τό ήμέτερον β.
Άλλα πόθεν ή γραφή ταούρων ; Πρό; τήν έρώτησιν ταύτην
ύτάρχουσι δύο αποκρίσεις, _ αίτινες δύνανται νά συμπεριληφθώσιν
είς μίαν, τήν έξης. Ο φθόγγο; βαυ κατά τήν γνώμην πάντων τών

γλωσσολόγων(ήν καί ήμεΐςάναφέρομεν έντφ ήμετέρφ συγγραμματι),
ήτο φωνηεντικός,άμα καί συμφωνικός,έχων προφοράν παρεμφερή πρό;
τό’Αγγλικόν W,τούτου δέ ενεκα έξ άρχαιοτάτων χρόνων άπό άλλων
μέν’συλλαβών άπεβάλλετο, έν άλλαι; δέ μετεβάλλετο είς β ή ου ή ο
(ήμεΐς δέ προσεχώς θά άποδείξωμεν, δτι μεταβάλλετο καί είς φ).
Είναι δέ γνωστόν δτι έν τή ’Ιωνική διαλέκτφ έξ αρχαιότερων χρό
νων, έν δέ Κρήτη καί άλλαι; δωρικά?; χώραις άπό τή; β' πρό Χρ
έκατονταετηρίδο;, ήρξατο καί έν ται; διφθόγγοι; αυ καί ευ νά μεταβάλλητα'ι εί; ο ή «υ. 'Επειδή δέ ό ύμνος τοΰ Απόλλωνος είναι
γεγραμμένος έν Δωριχή διαλέχτφ, τό ου έν τή γραφή ταυύρων ή
πρέπει νά έξηγηθί) κατά τά άνω λεγόμενα ώς φωνητική μεταβολή
τού βαυ εί; ου, η δτι δ μελοποιήσα; τόν ΰμνον, θελήσας νά διαί
ρεση τήν μακράν συλλαβήν εις δύο βραχείας δπερ ποιεί καί έν πλείσται; άλλαι; συλλάβαΐς, άνέλυσεν αυτήν είς τό α καί ου. Τοσουτον δέ δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι τό . μονοαύλλβον αυ προεφέρετο

ώς τό δισύλλαβον καί διά τής διαιρέσεως γεννηθέν αε»υ
*
χαί τό υ
ώς «υ, όσον δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν δτι τό δισύλλαβον ΒΑξος
έξεφωνεΐτο ώ; τό τρισύλλαβον Όαξος, καί ότι οΰδεμία διαφορά
ύπήρχεν έν τή δισυλλάβφ καί τρισυλλάβφ εκφωνήσει τής Κρητικής
πόλεως Όάξου, καί δτι τό βαυ, τό.έντή άρχαιοτέρα γραφή καί
προφορά έξεφωνεΐτο ώς τό ο τή; νεωτέρας. τη; μεταβαλλούση; τό
όνομα άπό δισύλλαβο» εις τρισύλλαβον χαί τό βαυ είς ο.
Έκ
πλείστων δέ άποδεικνύεται δτι οί φωνηεντικοί φθόγγοι αου καί εάν
ουδέποτε αποτελοϋσιν εν τοΐ; μέτροι; τών ποιητών μίαν συλλαβήν,
αλλά πάντοτε δύο, ένφ αί δίφθογγοι αυ καί ευ παρ' Όμήρφ,
Πινδάρ<5>, Άλκαί^, Σαπφοΐ, Άριστοφάνει, κλπ. πάντοτε άποτελοΰσι μίαν, πολλαχις δέ καί βραχεΐαν συλλαβήν πρό φωνήεντος, έν
τοιαύτη δέ έχφωνήσει τό υ αυτών πρέπει νά έχφωνηθή ώς βαυ
κατά Brugmann (σελ. 33,) Ουδέ έκ τής γραφής άρα ταούρων.
ουδέ έκ πολλών άλλων δμοίων γραφών Δωρικών καί 'Ιωνικών (ώς
και εν τφ ήμετέρφ συγγράμματι διά πολλών βιελάβομεν), συνάγεται
ότι τό υ τών διφθόγγων αυ καί ευ δέν είχε συμφωνικήν δύναμιν,
ώς ό Brugmann παραδέχεται και πλεΐστα επιγραφικά μνημεία τών
καλλίστων χρόνων τής Ελληνικής γλώσσης μαρτυροΰσι.
Καί άλλως δέ σφάλλεται δ κ. Κροαζέ, νομίζων δτι έκ τής μελοποιιας του δμνου του ’Απόλλωνος συνάγεταί τι κατά τής παρ’ήμΐν
προφοράς τών διφθόγγων. Τουναντίον, έκ τοΰ δτι αί δίφθογγοι αε,
ο», ε» δέν αναλύονται εί; τά άποτιλοϋντα αυτά; στοιχεία, όταν έν
τή φδή λαμβάνωνται ώς δύο βραχείς ήχοι, άλλ’ έπαναλαμβάνονται
δι; ώς καί τά φύσει ή θέσει μακρά φωνήεντα, γίιεται δήλον δτι αί
τρεις είρημέναι δίφθογγοι άπετέλουν άπλοΰς χαί μονοειδεΐ; φθόγγους,.
ώς καί τά μακρά φωνήεντα α, η, ω, καί διά τουτό έν τφ δμνφ you
Απόλλωνος, καθ' δν τρόπον δηλοΰται ή φδή τών φωνηέντων α, η,
ω, έν ταΐς λέξεσι λαατο^ς, ϊτρηησας, ύμνωων, κλπ. κατά τόν
αυτόν δηλοΰται χαί ή τών διφθόγγων «υ, οε. ει έν ταΐς λέξεσιν
έφρυυούρε«ει, μαντεΐυν, έριβρθμου ου Φοεοΐβον, βωμοεοΐσιν.
θνατοεοθς. 'Επειδή δέ ή διάλυσις τής αε εις τά άποτελοΰντα αυ
τήν στοιχεία, α καί ι, συμβαίνει μόνον έν τή δοτική πληθυντική
τών πρωτοκλίτων δνομάτων καί ίδίφ έν τή άρχαιοτάτη καί πλήρει
αυτή; μορφή, τή αιβιν ώς δειχνύουσιν αί έν τώ δμνφ γραφαί
φδαεΐβεν, εύχαεείοι χαί ίν τισιν ποιητιχαΐ; λέξεσι καί άχρηστοι;
έν τφ χαθ’ ήμέραν βίφ, olov έν ταΐς λέξεσιν αίθω, αίόλος, τήν αυ
τήν δέ ταύτην διάλυσιν τής ο; εί; ο καί ι παρατηροϋμεν ώσαύτως
μόνον έπί τής ποιητική; καί αχρήστου έν τή συνήθεια οΐθμα, ώ;
δεικνύει ή γραφή οεΐδμα, ήάναγινωσκομένη έν τφ ύστερον εύρεθέντι
δευτέρφ δμνφ τοΰ ’Απόλλωνος ( Bulletin κλπ. <895 σελ. 845 κ.
έξ) 'Εκ πάντων τούτων ήμεΐ; άναγκαζόμεθα νά συμπεράνωμέν τ
διάφορον τής γνώμης τοΰ χ. Κροαζέ.

(Έπεται τό τέλος)

β. Παπαδημητραχόαουλος

-------- ------------------------------------------------------- -------------- -

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ
ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ο ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Συνέχεια και τέλος' ίδέ προηγ. φύλλων)
Τή επαύριον, έπεσκέφθην έτι έ* καθήκοντος μερικούς τών
συνδρομητών τής «Φόσεως», τόνκ.· Κωνσταντίνον Λογοθέτην,
Διευθυντήν τοϋ αΰτόσε ταχυδρ. και τηλ. γραφείου, κάλλιστον
νέον καί ίκανώτατον υπάλληλον, μόνον διεξάγοντα τήν πολυ
πληθή και πολυποίκιλλον εργασίαν, όλης τής νήσου, πόν κ.
Μιχ. Τσαμούρην κάλλιστον καί δραστηριότατου έμπορον,, πολύ
δέ φιλόμουσον καί ρέκτην τοϋ καλοϋ και τής προόδου τοϋ.τόπου,
τόνκ. Λουκαν Δεΐμέζην, ύπάλληλον τοΰ τελωνείου, τόνκ.
Παππαδόπουλον συμβολαιογράφον καί άλλους, οΐτινες δμολο·
γουμένως πολύ ένδιάφέρον έπέδειξαν έπι τή γνωριμία μου καί
τάς καλλιτέρας διαθέσεις μοί έξέφρασαν, όπως μοι παρέξωσΐ
θερμάς φιλοφρονήσεις καί ϊιελθών είτα εΰαρέστους τινάς στιγμάς
έν τή λέσχη μετά τών νεωστί συσταθέντων μοι κύριων Ν.
Κωβαίου καί Ν. Μινέτα δικηγόρων, Ν. Μαρούλη, Στ. Δουράτσου, Ν. Δεκιγάλα καί Ίω. Παππαδοπούλου, κτλ. πάντων
καλλίστων και πολύ μεμορφωμένων άνδρών,μεθ'ων άντηλλαξαμεν διαφόρους συνήθεις ομιλίας καί προπόσεις οδζου και μα“
στίχης,ήρχισα νά έτοιμάζώμαι διά τήν έκεΐθεν άναχώρησίν μου.
Έπλησίαζεν ήδη ή ημέρα καί στιγμή τοΰ αποχωρισμέ μου
άπό τόπου, μεθ οδ διά τόσων καλών καί στενών αναμνήσεων
παλαιών τε και νέων συνεδεόμην καί τή αλήθεια ένδομύχως
έλυπούμην, ότι έγκατέλειπον .αυτόν τόσον προώρως, μολονότι
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-όχτώ ήδη ' ήμίραι άστραπιαίως πρό έμοΰ είχον βιέλθει χωρίς
καλώς· νά τό έννοήσι
*.
Ούτως συμβαίνει «ν ώραις ευτυχίας,
ένφ τούναντίον έν στιγμαίς δυστυχίας. .
'■ Άπόπρωίας ειχονμεταόή είς τό Γαλλικόν έκπαιδευτήριον,
όπως βολιδοσκοπήσω καί πάλιν τάς διαθέσεις τοΰ. Τάχη.
—Λοιπόν,τφ λέγω.τό έσπέρας άναχωροΰμβν διά τάς Αθήνας,
καί έτοιμάσθητι.
—Τί; μοι άπαντά μβτ απορία;, ΐγώ θά μείνω έδώ,διατί ήλθα
λοιπόν;

— Πρός το έσπέρας μετέβην είς τό κατάστημα, όπου άφοΰ
άπεχαιρέτισα τόν προεστώτα καί τούς κάθηγητάς,. οιτινες *αι
πάλιν μέ' διεβεβαίωσαν περί της εντελούς άποκαταστάσεως τοΰ
Τάχη, ειπέντες μοι νά μείνω έντέλώς ήσυχος περί τής πα
τρικής αύτών έπιβλέψεως χαι έκπαίδεύσεως αύτοΰ, ώδηγήθην
είς την αίθουσαν της υποδοχής, όπου συνήθως γίνονται οί απο
χαιρετισμοί γονέων καί τεχνών.
Εύρίσκοντο ηϊη έχει ή πρΟεστώβα χ. Ζίίώ, ή αδελφή Φιλομένη, ή έξαδέλφη μου χαί ό Τάκης χαί t ή Κυρία Λαμπίρη

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΥ©Μ£2ΝΟΣ.
—Πώς; δέν τό μετενόησας; Προτιμάς τήν Θήραν τών 'Α
θηνών, αφοΰ ήδη τήν έγνώρισες ;
—θα μείνω εδώ μοί άπαντα άποφασιστικώς.
Καί αί λέξεις αύται τοΰ πεπρωμένου χαταπαθηλοΰσι τήν
χαρδίαν Ρπατρός άγογγύστως ΰπομένοντος τό ,άποθησόμενον.
Έξήλθον τοΰ καταστήματος χαι μετέθην όπως άποχαιρετήσω πάντας, φίλους παί γνωρίμους χαί πανταχόσε συναντώ
-έχφρασιν λύπης χαί Χατηφείας.
— Πώς; τόσον ταχέως αναχωρείτε ·; μοί έλεγον πάντες.
Διαμείνατε, διαμείνατε έτι δλίγας ημέρας εδώ.
— ’Αδύνατον! με αναμένουν άλλα χαθήχοντα είς ’ Αθήνας,
τοίς λέγω χαί έξαχολουθώ τήν πορείαν μου.
Τήν μεσημβρίαν άπεσύρθην είς τό ξενοδοχείου μου χαί ένω
έτρωγον, μόνος παί χαταλελυπημένος, άναλογιζόμενος άχριβώς
τόν υίόν μου, τόν τόσον ζωηρόν χαί αεικίνητον, καί διηρώτων
έμαύτόν, πώς εϊνε δυνατόν τοιοΰτος χαραπτήρ νά διαμείνη έντός
εκπαιδευτηρίου τοσοϋτον αυστηρούς παί ταπτιχούς περιορισμούς
έχΟντος ώς κύριον αύτοΰ πρόγραμμα παί έστενοχωρούμην άναλογιζόμενος, μήπως μετά τήν άναχώρησίν μου μετανοήση παί
θέλη ν’ άπέλθη έχείθεν, αίφνης ώς έχ θαύματος βλέπω αυτόν
ένώπ'ιόν μου μειδιώντα.
, — Πώς εδώ ; πώς ήλθες τφ λέγω ; τό μετενόησας ;
— Όχι, ήλθα μέ τόν άνθρωπον αυτόν έν συνοδεία μοί ά
παντα, νά μοί δώσητε δύο βιβλία μου χαι μίαν ποδιάν, τά ό
ποια εδρίσχονται εντός τοΰ κιβωτίου.
—Καλώς, λοιπόν, «ίπέ μοι άποφασιστιπώς, θά μείνης εδώ,
δέν θά τό μετανοήσης, άμα φύγω ;
— ’Οχι, ποσώς, μοί άπαντα·.
— Μά συλλογίσθητι καλώς.
— Έκαμα τήν άπόφασίν μου άπό τάς ’Αθήνας.
— Έχει καλώς, πήγαινε τότε είς τό σχολείου καί θά έλθω
κατόπιν καί ένώ.

μετά τών δυο θυγατέρων της, ας επίσης είχε φέρει έχει πρός
έχμάθησιν της Γαλλικής χαί έμελλεν ωσαύτως ν’ άποχωρισθή
αυτών χαι αναχώρηση,
Πάντες συγχεχινημένοι άνέμενον την τελευταίαν στιγμήν τοΰ
χωρισμοΰ αί δ* άγαθαί άδελφαί προσεπάθουν διά παλών λέξε
ων καί μητρικής όντως συμπεριφοράς νά παρηγορησωσι πάντας.
— Νά μείνητε έντελώς ήσυχοι, μας έλεγον, ημείς θά σας
άντιπροσωπεύσωμεν και ώς μητέρες χαί ώς πατέρες. Τά παιτ
διά σας είναι πολύ χαλά χαί θά περάσουν ώραία μαζύ μας. θά
σας γράφομεν δέ συχνά ο,τι είναι ανάγκη.
Μετά τάς πολλάς δέ χαί διαφόρους συμβουλάς χαί προτρο
*
πάς, συστάσεις χαί διαλέξεις μας, ήρχίσαμεν τέλος άποχαιρετώντες πρώτον τάς καλογραίας χαί ειτα τά παιδία.
Ή κυρία Λαμπίρη άπεχωρίζετο εν μέσφ δαχρύων καί λυγ
μών απο τών αγαπητών αυτής θυγατέρων.
— Νά μας γράφετε καθ’ εβδομάδα, έλεγον, διακεκομένη τη
φωνή μέ έκαστον ταχυδρομείόν, ακούετε;
Ειτα δέ λαθών παί έγώ τον Τάκήν παρ’ έμοί.
— Λοιπόν, τφ λέγφ, φεύγω καί σ’ άφίνω εδώ μόνον.
Έμειδία μετά χάριτος.
— Καλά, δέν συγχινεϊσαι; δένσέ λυπεί δ άπαχωρισμός μας;
— Τί νά λυπηθώ; άπηντησε παί έστρεψε τό πρόσωπον,
δπως μή συγχινηθή καί χλαύση.
Πάντες τόν παρετήρουν χαί ήπόρουν έπί τή στάσει του.
— Περίεργον 1 έλεγον, ώς μεγάλος άνήρ φέρεται.
Άσπασθεΐς τέλος αυτόν
— Αί, ύγείαινε τότε, τφ λέγφ χαί ένθυμοΰ πάντοτε τούς
γονείς σου- χαί άφήχα οΰτω αυτόν είς άπραν συγπεπινημένον.
Ό Τάκης δέν ώμίλει, άλλά μόλις είτα έστρεψε τήν κεφαλήν,
8τε έκινούμήν διά. νά φύγω, δπως τελευταίου μέ ίδη, δάκρυ
έφάνη ρέον τών οφθαλμών του χαί λαδοΰσα τότε αυτόν μία
τών αδελφών τόν ώδήγησεν είς τό σχολείόν του.

Τότε άπήλθομεν έχείθεν μετά της κυρίας Λαμπίρη, . έξα·
κολουθούσης Ιτι καθ' όδόν νά δακρόη.
— Ά,Κύριε Πρίντεζη, μοί έλεγεν, άφήσαμεν τά παιδιά μας,
μόνα εδώ καί φεύγομεν, τις οίδε πότε θά τά ξαναίδωμεν χαί
πώς μετά ?ν έτος θά τά ευρωμβν.
-τ Α’, κυρία μου, τί νά γίνη, αύτά έχει ό κόσμος. Καί.
ήμείς δταν είμεθα παιδία, πολλάς πυκρίας έποτίσαμεν τούς
γονείς μας καί έκλίναμεν πρός δ,τι ή φύσις μας έρρεπε καί
ούχί πρός 8,τι αυτοί έπεθύμουν.Έτσι είναι δ κόσμος οδτος καί
είθε νά άποβή ή ένταΰθα διαμονή των διά καλόν των.
— Είθε, είθε, κύριε Πρίντεζη.
Άφοΰ δέ μετέβημεν είς τό ξενοδοχείου καί έφάγομεν, ένφ
άνεμένομεν νά μας αναγγείλουν τήν έμφάνισιν τοΰ ατμοπλοίου,
αίφνης καί παρ ’ έλπίδα έρχονται είς τό ξενοδοχείον δύο άδελφαί
μετά τοΰ Τάκη καί τών θυγατέρων της κυρίας Λαμπίρη, 8πως
καί εκ δευτέρου μας άποχαιρετίσωσιν καί μας συνοδεόσωσι
μέχρι τινός.
/
— Τί καλαί γυναίκες, άγγελοι είναι, μοί λέγει τότε η κυ
ρία Λαμπίρη. Δέν βλέπετε, ειδον, δτι ύπάρχει έτι καιρός
καί ήλθον μέ τό μειδίαμα και τους γέλωτας νά μας συνοδεύσωσιν, δπως μας παρηγορήσουν.
— Βέβαια, ώραία, λαμπρά, καί ένοοΰν κάλλιστα τόν κόσμον :
και τόκαθηκΟν των καί θέλουν έπί μάλλον νά μας εύχαριστήσουν.
Ό Τάκης ήτο ζωηρότατος καί ευθυμότατος.
— Τέλος, τφ ειπον, εκείνο τό οποίον έπεβύμιις έγινε, ιδού,
σέ άφίνω είς τό γαλλικόν εκπαιδευτήριου, νά σέ ίδω τί .θά μοΰ
γίνης, τί πράγμα θά σέ παραλάβωμεν τό ερχόμενον έτος.
— Καλά, θά ίδήτε, μοί άπήντησε λακωνικώς.
Ένώ δέ πάντες έγελώμεν καί άστειευόμεθα, αίφνης ή κυρία
Λαμπίρη ήρξατο νάκλαίη.
—Τί; έχομενκανένα άπεθαμμένον: έρωτα αίφνηςό Τάκης.
Πάντες έγέλασαν ώς καί ή κυρία Λαμπίρη τότε καί είτα τή
προτάσει μόυ έξήλθομεν πρός άναχώρησίν, διότι ητο πλέον ή
έβΒόμη ώρα της νυκτός καί έθεώρησα καλόν νά κατέλθωμεν
ενωρίς είς τόν λιμένα.
Άφοΰ δέ μας συνώδευσαν μέχρι τινός, άπεχωρίσθημεν καί
πάλιν εύθυμότεροι ή πρότερον καί έλάβομεν τήν πρός τήν
παραλίαν άγουσαν.
— Ά, κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει τότε ή κυρία Λαμπίρη,
όσον βλέπω αυτό τό κακόν, όπου πάλιν θά ύποφέρωμεν, τρέμω
σύσσωμος.
— ΤΙ νά γείνη, θά πέραση καί αύτό τή ειπον.
Κατελθόντες δ ’ ήσύχως καί πάνυ βραδέως τήν {λιποειδή ά
γουσαν πρός τόν λιμένα καί πολύ απότομον οδόν, έφθάσαμεν
τέλος σώοι καί αβλαβείς καί διηυθύνθημεν πρός μικρόν καφφε·
νεΐον, έως 8του έλθη τό ατμόπλοιου καί μας παραλαβή.
Παρεμείνάμεν έκεί μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, συζητοΰντες και
πίνοντες πότε καφφέ καί πότε διάφορα άλλα ποτά, έως 8του
τέλος έφάνη τό άτμδπλοιον, αγκυροβόλησαν και πάλιν πολύ
μακράν τοΰ λιμένος;
— Διάβολε! ειπον, τι ανυπόφορος κατάστασις, πρός βλάβην
και τών επιβατών καί τών έταιρειών. Πολλοί θά άπαξι^ΰν νά
ταξειδεύσουν διά τήν άνοικονόμητον αυτήν δυστροπίαν και ανι
κανότητα τών πλοιάρχων.
Έπιβάντες δ’ άμέσως της λέμβου, έφ’ής σωρεία επιβατών
καί αποσκευών προσετέθη καί πάλιν, έφθάσαμεν μετά μίαν ώραν
καί πλέον ευτυχώς σώοι μέν, άλλά “πολύ τεταραγμένοι είς τό
ατμόπλοιου, 8που αυθωρεί έπιβάντες άνεπνεύσαμεν έλευθεριώ
*
-ιερόν καί έτακτοποιήθημεν είς τούς κοιτώνας μας. 8που ευχα
ριστημένοι άνεπαύθημεν.
Τή επαύριον μετ’ εύχάριστον ταξείδειον έφθάσαμεν είς Σΰ·.
ρον, τήν δ’ Ιπομένην είσηρχόμην είς τό γραφείου μου μέ συν
είδησιν άυαπεπαυμένην, δτι έξετέλεσα κατά γράμμα τό πατρικόν
μοι καθήκον.
'Ροΰς
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ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΤ ΣΟΦΟΥ
Msr& 300 χαλλιτεχνιπών εΙκόνων ίν

χειμίνω

Κατά μετάψραΰτν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·
(Συνέχεια καί τέλοι
*

Γ8ε ιίροηγ. φύλλου)

Έπί τινα καιρόν οδτε ό Σάρπ, οΰτι ο Οσιπώφ ηδυνη—
Θήβαν νά ίννοήσωσι τί συνεβαινε, μολονότι ό μεν πρώτος
άντιλήφθη ταχέως, ότι το πολύεδρον βλήμα του παρηκολούθει καί έτερον ξένον αύτφ σώμα, ό δε δεύτερος συντόμως παρετήρησεν, ότι τό φέρον αυτούς ίναέριον σκάφος είχε μετα
βάλλει διευθυνσιν και ότι άκατασχέτως ίφέρετο ύπό άνωτέράς τίνος δυνάμεως.
'
■'

Μία

καρδία

Πάντες δε παρετήρουν άλλήλόυς, χωρίς οΰδεμίαν νά δύνανται νά δώσωσι θετικήν έξήνησιν.
— Τέλος πάντων, ήρώτησεν ή Σελήνη πάνυ ανήσυχος,
τί συμβαίνει; κινδυνεύομεν πάλιν ;
— Συνεκρουσθημεν προο το βλήμα τοΰ Σάρπ, αύτό μό
νον γνωρίζομιν, τί δε τώρα συμβαίνει,πώς δέν συνετρίβημεν,
ή πώς ήδη άγώμεθα, θά τό ίξετάσωμεν αμέσως.
Ένώ δε πάντες παρετήρουν μετά περιεργείας,ό Φαρενχάϊτ
ίπιπτε λυπόθυμος έπί τής έδρας.
— Τί ίχει πάλιν αυτός- ό θεότρελλος ; ήρώτησεν ή Σε
λήνη, περίτρομος.
Έν ταύτώ δε ό Όσιπώφ ύψόνων τάς χεϊρας πρός τόν
ουρανόν·
— Νίκη I νίκη ! άνέκραξεν.
— Ποδ βλέπετε τήν νίκην ; ήρώτησεν αυτόν ό Φρικουλέ,
— ’Ιδού, παρατηρήσατε όπισθεν τοΰ βλήματος. Δέν βλέ
πετε τόν συνάδελφον μου, καθήμενον έπί τοΰ πολυέδρου βλή
ματός του καί διευθυνοντα αύτό καί ημάς ;
— Μάλιστα, μάλιστα άνεκραξε πρώτος ό Γοντράν καί
ένδόξω; μάλιστα ποριυόμενον.
— Έκ τής συγκρούσίώς μας πρός το βλήμα του, ίξηκολούθησεν ό γέρων σοφός,προσεκολήθημεν πρός αύτό καί άγόμεθα ήδη ύπ’ αύτοΰ.
Μετ’ ού δέ πολύ ό Σάρπ, κύριος καί δεσπότης τοΰ όλου
έκείνου εναερίου όγκου, {πλησίασε τήν θυρίδα τοΰ βλήματος
τών πρώην συντρόφων του καί απειλών αυτούς διά τής
χειρός·
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ΗΦΥΣΙΣ
Η ΦΥΣΙΣ

— Είσβί ύποχιίριοί μου, τοΐς ιίπίν, θά σάς έχδιχηθώ.
Mi Τρίψατε U τον βλήματός «αν θά σας χαταχρημνίσω
ήδη ίκ τού βασιλιίβυ μου.
Πάντςς ίφριξαν έπΐ ταΐς λέξισι ταυταις. Ό Si γέρων
σοφός πλησιάσας αύτόν
—: Πρς χάριν τής ίπιστήμης, ι’ιπεν, φιισθήτι ημών, δπως ίφιίίθημιν τής ζωής σας.
— Τί; μι ιιρωνεύιτι άκόμη, άφού μ« ήπατήσατι καί
έπαίξιτε μι τήν ΰπαρξίν μου ;
.
— Οΰχ’ί ήμιΐς, ο Φαρίνχάϊτ, μόνος αυτός ήτο αιτία τής
πτώσιώς σας έκιίνης, ΐχομιν Si καί την έγγραφον αυτού
δήλωσιν »ί#ι τότε ό Όσιπώφ.
— Ναέ, ίγώ, ίγώ, ΙπιβοΛεΰθην την ζωήν σου, άνεχρα/ ξεν δ Φάρενχάΐτ μεσολαβών καί Θά σί πνίξω, άμα σε συλλάβω είς τάς χιΐρας μου.

.— Ά I έσύ, δεν άμφίβαλλον λοιπόν, καλώς, θά σί ίνθυμηθώ, όταν ελθη ή κατάλληλος στιγμή.
Ή Si Σελήνη μεταβάλλουσα δμιλίαν, όπως διασκιδάση
τήν περίστασιν
— Καλποΰ άγομεν τώρα ; δύνασθε νά μάς πληροφορή_ -σητες χ. Σάρπ, ήρώτησεν.
— Ευχαρίστως. Έπιστρέφομεν είς τήν γήν.
Ό γέρων έκλινε τήν κεφαλήν άποτεθαρημένος καί κατανενικημένος.
— Όχι, είπεν ειτα, δεν θά ίπιστρέψωμνν άκόμη. Είναι
ανανδρία τούτο.
— Δίν έξαρτάται από σάς, άλλ’ άπό ίμέ, άπήντησεν.
ό Σάρπ. ΕΙσθε ύπό τάς δδηγίας μου. Άλλως τε δ σκοπός
τού ταξειδίου μου συνεπληρώθη.

----- Πώς; έπεσκέφθητε τον Ποσιιδώνα, τον Ουρανόν ;
— Μάλιστα,μάλιστα καί όλους τούς πλανήτας τού ήλιακοϋ μας συστήματος.
'Ο Όσιπώφ ίφριξεν. έξ απελπισίας. Είτα Si τφ λέγει— Τό άλφα του σύμπαντος μόλις είδατε. Καί τολμάτε
νά έπιστρέψητε ήδη εις τήν'γην, ότι άπεκτήσατε' τα μέσα
να περιέλθητε άκολυτως πάντα τα ηλιακά συστήματα,
πλανήτας καί απλανείς, αστέρας και κομήτας τού σΰμπαντος; Ά! είσθε εις ουτιδανός δειλός,δολοφόνος τής ίπιστήμης.

tB
ρζ.

■5
.V
β
ΐ

Γ
ί

ρισκόμεθα ε'τι επί τού κομήτου, ήρώτησεν ό Φαρενχάϊτ.θά
ευρισκώμεθα ήδη ίπί τής γής.
— Διότι δεν ήθελον, άπεκρίθη ό γέρων σοφός. Δεν ήτο
ίτι καιρός.
— Τότε ύπέλαβεν δ Φρικουλέ, ίπιτρέψατε νά ύποβάλω μί
αν πρότασιν.
— 'Οποίαν ; ήρώτησεν ό Γοντράν, βέβαιος ών ότς αΰτη
θά έκλινε πάντοτε πρός τό συμφέρον του.
— ’Ιδού. Επειδή αί γνώμαι διίστανται, καί τινες θέλουσι νά έξακολουθήσωσι τήν πρός το άπειρον ίκδρομήν των,
τινες Si τουναντίον, νά έπιστρέψωσιν είς τήν γήν, προτείνω,
νά μεταβώμεν ε’ις τήν γήν πρώτον, νά άποβιβασθώσιν όσοι
έπιθυμοϋσιν έκεζ, οί δε λοιποί νά τραπώβι τήν πρός τό μέγα
άπειρον οδόν.
— Ή Σελήνη, ό Γοντράν καί ό Φαρενχάϊτ επιδοκίμασαν τήν
πρότασιν, συγκατανεύσαντος καί τού Φρικουλέ.
—- Αφού ή -πλειονοψηφία το απαιτεί, ίπεϊπεν ό Σάρπ,
συγκατίθεμαι χαί ίγώ.
Μείναντος Si μόνου τού Όσιπώφ·
— Τότε, ύπέλαβεν ούτος, έπειδή προμαντεύω, ότι μό
νος μετά τοΰ Σάρπ. θά έξαχολουθήσωμεν τήν πρός τό άπει
ρον έξερεύνησιν καί μοιραίως θά άποχωρισθώ τής θυγατρός
μου, τού μόνου αντικειμένου, οπερ μετά τής γης με συνδέει
ίτι, ούτως δε ή άλλως μίαν ήμέραν ό θάνατος κατ’ ανάγ
κην θά με άποχωρήσρ ταύτης, προτείνω, όπως προ τής
καθόδου μας είς τήν γήν τελεσθή ένταΰθα ό μετά τοΰ Γοντράν γάμος της καί μετά τούτο, τους άποβιβάσωμεν
έκεΐ.
— Ούρρά ! οόρρά ! ανέκραξαν πάντες, ευχαριστημένοι χαί
αποδεχόμενοι τήν πρότασιν.
— 'Ανευ (ερέως ; ήρώτησε τότε μετά λύπης ή Σελήνη.
— "Εχει δίκαιον, ίπεϊπεν ό Όσιπώφ, άνευ ίερεως ;
— Δεν είναι άνάγχη ίερέως, ΰπέλαβε τότε μετά πειστικότητος ό Σάρπ, διότι δεν άνήκομεν πλέον ε’ις τήν κυριότητα

της γης χαί τών θνησικών περιστάσεών της. Εύρισχόμεθα επί
ουρανίου σώματος, ίνθα ό θάνατος δεν κυριαρχεί χαί όπου
at κοινωνικά! συνθήχαι δεν έτίθησαν έτι. Επειδή δ’ένδέχιται νά μεγαλοποιήσωμεν βαθμηδόν τόν μικρόν μας
τούτον αστέρα, προτείνω, όπως άπό τούδε ot-έν αύτώ γ.νό»
— ’Εγώ ουτιδανός καί δολοφόνος της ίπιστήμης ; έπαμενοι γάμοι μέχρι νεωτέρας άποφάσεώς μας γίνονται Si’ α
,ν έλαβε τότε μετά θυμού ό Σάρπ, at, λοιπόν όχι, δίν θά
πλής ευχής καί χειραψίας ύπό τού πρεσβυτέρου αΰτών.
ίπιστρέψωμεν ακόμη εις τήν γην,άλλα θά μεταβώμεν ίκεΐ,
’Επειδή όμως ό πρεσβύτερος αΰτών έτύγχανε'πατήρ τής
ίχει είς τό άπειρον χάος !
νύμφης, άπεφασίσθη 0 δεύτερος τών πρεσβυτέρων νά έκτιλή
Καί μετ’ένθουσιασμοΰ τοΐς ίδείχνυε τό άπειρον, ενώ ό
τά κοινωνικά ,ταύτα χρέη ίν τοιαύτη περιπτώσει.
μεν Όσιπώφ -τον παρετήρει μετά πλήρους ηδονής, δ Si
Όμοθυμαδόν γενομένου καί τούτου δεκτού, έσημειώΦαρενχάϊτ,-δΤοντράν καί ή Σελήνη ήρξαντο νά μορμυθησαν ίν *
ροχείρφ ληξιαρχική» βιβλίιρ πάντα τά γινόμενα
ρίζωσιν.
καί μετά ταδτα ήτοιμάσθησαν Sea τδν πολυθρύλλητον γά
Ό δέ Φρικούλέ θελήσας νά συμβιβάσει τα πράγματα.
μον, όστίς κατά τήν γνώμην τοΰ Γοντράν έδει νά γένηταε
—Καί πριν ή έχκινήσωμεν διά τό άπειρον χάος, λέγει
άμέσως, όπως μή καί πάλιν ματαιωθή έκ τυχαίου τίνος
' πρός τον Σάρπ, δύνασθε’νά μάς εξηγήσητε τά μέσα τής μεταβάσεώς μας καί συντηρήσεώς μας ;
I περιστατικού.
Ήδη έπλησίαζον πάντες ευχαριστημένοι τήν γήν κηί
—Εΰχόλώτατον, άπήντησεν ο Σάρπ και ΐδού.Τό πολύεδρον
ολίγων μόνον ώρώ? άπόστασις άπιχώριζεν ίιι αΰτους άπό
τοΰτο βλήμα μου άποτελεϊται ί» τεμαχίου ,τοΟ κομήτου είς
τής ατμόσφαιρας αυτής, δτε έγερθέντος του Γοντράν·
όν έύρεθήν' έγχαταλελειμμένος, ότε μέ αφήσατε. Ή άνάγχη
•—Κύριοι βυνάδελφοι, τοΐς είπεν, είναι καιρός νά τιλεσθή.
με έκαμε νά μελετήσω έκ του συστάδην τά συστατικά αυ
ό γάμος μου, διότι άπαξ είσέλθωμεν είς τήν ατμόσφαιραν
τού, άτινα περιείχαν πάντα τά στοιχεία τής συντηρήσεώς
αυτής ύποκείμεθα είς τήν κυριότητα τής γής καί επομένως
__ της ζωής άνευ τροφής γηίνης, ώς χαί τά τής μεταφοράς
μεταβάλλονται αί συνθήκαι χαί θά εχωμεν πάλιν ανάγκην
' μόυ όπου άν βούλομαι. Ό ηλεκτρισμός ένταϋθα είναι ή.χυίερέως.
ριωτέρα δύναμις, ήν διευθύνω πνευματικώς.
— *
Εχει δίκαιον ! ίχει δίκαιον, άπήντησεν ό Σάρπ, μο
Πάντες παρετήρουν αυτόν μετ’ έκπλήξιως.
λονότι αμφιβάλλω, άν ή ατμόσφαιρα τής γης θά έπηρεάσρ
.
—Ναί,. προσέθηχε, μόλις ένόησα τούτο, άπεσΰρθην εις
τήν φυσικήν ιδιότητα τού πολυέδρου άστέρος μας.
μμίκρόν ,πεμάχιον του κομήτου, .δπερ διά τής βουλήαεώς μου
Καί ήγέρθη μακρά συζήτησις, καθ’ ήν διεκινδυνευσεν ή τέάπεχώρησα του κυρίου σώματος, χαί ίκτοτε διευθύνω αυτό
λεσις τοΰ γάμου τό γ« νύν έ’χον, 8τε παρέμβασης τής Σε
όπως χαί όπου θέλω·
λήνης πάντες εσιώπησαν.
.
’Εξαίρετα! περίφημα! άνέκραξεν δ Όσιπώφ,είναι άκρι— Ό γάμος, έξηκολουθήσε λέγουσα, είναι ή άνάπτυξις
βώ$ ή θεωρία περί κομητών, ήν ούτως πάντοτε έφανταζόμην.
τής ζωής, όπως ή ένωσις τών κοσμεκών στοιχείων ό πολ
—' Καί διατί τότε δέν μάς τήν άνεχοινώσατε, ότε ευλαπλασιασμός τών κόσμων
*
αφού δε ταύτα είς ολον τό άπει

ρον χάος γίνονται, φυσιχώς καί οί γάμος δίν πρέπει ΰπ’
ούδενός ούδαμόσε νά κωλύονται.
Καί ήτοιμάζοντο πάντες νά άποδεχθώσι τήν γνώμην της,
ότε ίγιιρομένου μετά θυμού τού Φαρενχάΐτ·
— Τί ; είπεν, ή γυνή θά άποφαίνεται περί τών ενταύθα
κοινωνικών ζητημάτων, έπειδή βιάζεται αΰτη νά ίνωθή
μετά τοΰ Γοντράν ; Λοιπόν δχι, ό γάμος δεν θά γίνη!
Ή δε Σελήνη ώς θεά τής άρχαιότητος μεγαλοπρεπώς έγερθεΐσα με οφθαλμούς άπαστράπτοντας έκ μεγαλείου καί δόξης, ίπάταξε τότε πάντας δια τοΰ έπιβλητικόΟ αυτής ύφους
καί συμπεριφοράς.
— Είμαι γυνή, είπε, αντιπροσωπεύω τό ήμισυ ανθρώπι
νον γένος καί ή ψήφος μου ισοδύναμε! πρός τάς ψήφους Ο
λων ύμών.Λοιπόν τό θέλω I το απαιτώ I ό γάμος πρέπει νά
γίνγι. άμέσως.
Ό γέρων πατήρ της, σκεφθείς τότε, ότι θέλησις γυναικός
είναι καίθέλησις Θεού, μετά δακρύων άσπαζόμενος αυτήν είς
τό μέτωπον,τήν ελαβεν άπό τής μιάς χειρός ώς καί τόν κό·
μητα άπό τής έτίρας καί όδηγ.ήσας πάντας είς τό ώραιότερον
καί ύψηλότερον μέρος τοΰ πολυέδρου άστέρος, ίν μέσφ τού
αίθέρος, ώς άπεκάλει τό βλήμα τοΰ Σάρπ όΌσιπώφ καί άφοΰ
εθετο τάς χεΐρας επί τών κεφαλών τών νεόνυμφων'
— Έχετε τήν ευχήν μου I τοΐς είπε, ζήτε ευτυχείς καί
πληθύνεσθε άνά τούς αιώνας. Σύ δε,τέκνον μου αγαπητόν,
κ. Φλαμμερμών, αντιπρόσωπε» με έφεξής ! ώς καί τό κλέος
τής αστρονομίας έπί τής γης.
ΕΙτα δε τοΰ Σάρπ' ίκτελέσαντος τά χρέη τοΰ κοινωνικού
παρ’αύτοϊς γάμου, ώς διετυπωσαν πρότερον αυτά, συνε—
χάρησαν πάντες τούς νεονύμφους, οίτινες περιχαρείς καί
περίλαμπροι μετά ταΰτα άπεσΰρθησαν είς τά ίαυτών διαμε

ρίσματα.
— Τέλος, καλά τά χατάφερες καί σε συγχαίρω, έπίδοξέ
μοε σοφέ, τφ είπεν ό Φρικουλέ, οδηγών αυτόν είς τά δω

μάτιά του.
—Πάντα άξιος, τφ άπικρίθη ό κόμης μΐιδιών καί λαμβάνων άπό τοΰ βραχίονος τήν Σελήνην, άπεσύρθη.
Μετά τινας ώρας ό πολύεδρος άστήρ ήρέμως είσήρχετο είς
τήν ατμόσφαιραν τής γής, ένφ ό. γέρων σοφός μετά τού
Σάρπ πλησίον άλλήλων χαθήμενοι καί συνδιαλεγόμενοι άνυπομόνως άνέμενον τά Ίκ τής ίπαφής τού τεμαχίου αυτού
τής ουράς τού κομήτου πρός τήν άτμόσφαιραν της γής απο
τελέσματα.
— Ε'ισερχόμεθα νψίμωί ώςίνλιμένι, Ιλιγεν b Όσιπώφ.
— Ηρεμία προ τής θυέλλης, άπεκρίνατο ό Σάρπ καί
φοβούμαι,άμα φθάσωμεν είς τά πυκνά στρώματα τής άτμοσφαίρας όπου επιπολάζει τό όξυγόνον καί άνθρακικόν όξύ,
μήπως, ΰποστώμεν θύελλαν ή ίσως εκρηξιν τού πολυέδρου
βλήματο'ς μας.
— ’Εν εϊδιι μετεώρου, ύπέλαβεν ό Όσιπώφ,άλλά μήπως
δεν είναι δυνατόν νά παίξωμεν μέρος καί διάττοντος άστέροϊ, πώς ούτοι δεν διαρρήγνυνται ;
— Διότι μέτέωρα είναι άμφότερα καί όταν μέν εύρίσκονται
είς ύψηλά στρώματα δίν διαρρήγνυνται όπως ήδη ημείς,ίνφ
όπόταν έλθουν είς έπαφήν προς τά χαμηλώτιρα . . . . . .
— Δεν. διαρρήγνυνται, προσέθηκεν ό Γοντράν, ίμφανι··
σθείς μετά τής Σελήνης τήν στιγμήν έκείνην.
Ήδη ή γή Ιμεγαλλύνετο καί βαθμηδόν διεκρίνοντο al
Ήπειραι αυτής.
— Ή Ευρώπη I ή Ευρώπη I άνέκραξεν όλως περιχαρής
δ Όσιπώφ.
—Κρίμα! ότι δεν είναι ή Αμερική, ύπέλαβεν ό Γοντράν.
Ένώ δ' έπληοίαζον, βαθμηδόν τό πολύεδρον βλήμα των
ήρξατο νά ταλαντεύητα» καί είτα νά φωτίζηται ύπό
παραδόξου αίγλης, κύκλωθεν αυτών. Έν ταύτφ δέ ίλαβε
κίνησιν δριζοντείαν ύπήκουσαν είς τήν ελξιν τής γής.
— Τετέλεσται! είπεν ό Σάρπ, ιύρισκόμεθα υπό τό κρά

τος τής γής.
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Τότε ό Γοντράν μετά τής Σελήνης {πλησίασαν τον. γέ
ροντα σοφόν καί.άφοΰ^ήσπάσθησαν τάς χεΐρας του— Είμεθα ευτυχείς,τψ ιίπον καί είτε κατέλθωμεν είς τήν
γήν, είτε σάς άκολουθήσωμεν, μάς'ειναι έξ ίσου άδιάφορον.
— Το πεπρωμένου ήδη διοικεί, άπήντησεν ό γέρων καί
σταυρώσας τάς χεΐρας άνέμενε τό άποβησόμενον.
Πλήν αίφνης Ισχυρά ίκρηξις ήχούσθη, τό πολύεδρον
βλήμα διερράγη χαί μετά τούτο έλαβε διεύθυνσιν αντίθετον
πρός τήν τής γης.
Καί τό μέν βλήμα έλευθερωθέν τών γηίνων δεσμών ήρξατο διευθυνόμενον πρός τό άπειρον χάος τών ουρανίων
κόσμων, σώμα δε μικρόν, δέμα Ικ ' σωρείας χειρογράφων
σημειώσεων άποτελούμενον κατήρχετο μετά μεγάλης ταχΰτητος πρός τήν γήν.
“Ησαν αί πολύτιμοι σημειώσεις τού Όσιπώφ^] καί τοΰ
Σάρπ, αίτινες έγένοντο κτήμα τής γής, Ινώ οί ήμέτεροι παξειδιώται διηυθύνοντσ πρός τό άπειρον χάος !
ΤΕΛΟΣ

Φρ. Πριντεζης

ΣΤΓΚΡΟΪΣΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
I
Άπ’ τό λαιμό της ωραία κόρη
Έχει κρεμάοει ενα οταυρό
θελ’ ό καϋμένος νά πλησιάοω
νά τόν φιλήσω καί δέν ’μπορώ.

Π
Γιατί ό μαύρος; τί πταίω; μήπως
κ’ εγώ δέν είμαι χριστιανός
καί τόν σταυρόν μου δέν πρέπει τάχα
νά προσκυνήσω πολύ σεμνως;

ΙΠ
Καθέύας -πρέπει σταυρόν ’σάν βλέπη
νά πλησιάζη νά προσκυνη,
χωρίς κανένας νά τόν μ αλάνη
χωρίς κανένας νά τοΟ ’μιλη,
IV
,
Τί όέ συμβαίνει; τί μ’ εμποδίζει
μετ’ εΰλαβείας νά πλησιάσω
καί τόν σταυρόν μου μ ’ αγάπην σέβας
καί προθυμίαν νά προσκυνήσω;
Άλλ’ ό ταλαίπωρος φευ! τό γνωρίζω

’σάν νέος, που είμαι θ’ άπατηθω
καί τόν σταυρόν μου δεν θά φιλήσω ειμή τόν λαιμόν της θά άσπασθω.-

VI
Κ ’ εκείνη ποϋ ’χει λαιμόν ωραΓον
καί έχει τό φόβο μή φιληθή, ·
είς τό λαιμό της σταυρό ποτέ της
άς μή κρεμάση μήν μπερδευθή,

VII
"
εΓνε- καί κρίμα κανένας θρήσκος
άπ’ τό λαιμό της νά ‘μποδι.σθή,
καί τόν σταυρόν του νά μή φιλήση
γιατ' ό καϋμενος νά κολασθή;
Γαργαλιάνοις.
..
α, ΣταθΟχουλος.

%
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GRANDE MANUFACTURE

DES
Ν. Κ. Κ ώ ν σ π ο λ ι ν, Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.
Άπόδειξις μετά παραγγελία; σας άποστέλλεται ταχυδρομικώς. —
Δ· Δ. Άλεξ ά ν δ ρ ε ι αν. Συνδρομητής ένεγράφη. Φύλλα άπεστάλησαν, χρήματά έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Σ. Κ. Κ ά ϊ ρ ο ν.
Έχει καλώς. Εύχαριστοΰμεν διά καλάς διαθέσει; σας. — Θ. Ψ.
Μυτηλίνην. 'Εχει καλώς ώ; Γράφετε. Φύλλα, απεστάλησαν.
— Α. Π. Καϊρον. Συστημένη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν — J.
Β. Β r a ί l a.
Άναμίνομεν επιστολήν σας. — Κ. 8. Θήραν.
Γράψατε μας αποτέλεσμα ενεργειών σας. — Μ. Κ., Κ. Π., καί
Ν. Π ε t ρ α ι ά. Συνδρομαί οας τρέχοντος έτους έλήφθησαν.
Εύχαριστοΰμεν. — Κ. Κ. Τ ρ ί π ο λ ι ν. Σας ενεγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν. Σειρά φύλλων άπεστάλη. — Ο. Σ. ’Οδησσόν. Βι
βλία άπεστάληταν ταχυδρομικώς έπί συστάσει. Χρήματα έλήφθη

GEO· FRANDJfiLAIDIS

Place de TOp6ra, a cftte du Grand New-H6tel
LE CAIRE (Egypte)
ΡΑΠΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

48 — Όδός Περικλεούς (όπισθεν ‘Ρόμέης)—48
ΚΟΜΨΟΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΠΣ ΕΥΘΥΜΑΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

σαν. — Κ. Φ.
Ν. *
Γό ρ χ η ν. Νέον συνδρομητήν ένεγρέψαμεν.
Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειζι; ταχυδρομικώς. — Μ. Ψ. Πετ ρ ο ύ
βο λιν. Εύχαριστοΰμεν δίά καλάς διαθέσεις ύπέρ τοΰ περιοδικού μας.

ΚΟΝΙΑΚ ΤΟΤ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ

Λ,ύβΜς τών ίν τφ ύπ’ άρεΰ. 31 αινιγμάτων.

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΩΝ

’Αριθμητικά προβλήματα.
109. Πτηνά 720.

Πώλησες χονδρική καί λιανική

Έλυσαν αυτό & κ. Ν. Παπαδύπουλος έκ Πειραιώς, δ κ.. Π.Διονυσιάδης έκ Σμύρνης καί δ κ. Μ. Σαντοριναϊος έξ ’Αθηνών.

-

CIGARETTES EGYPTIENNES

110. 'ο S40.
Έλυσαν αυτό δ κ. Ν. Παπαδύπουλος έχ Πειραιώς, δ χ. θ. θεοδώρο · έχ Πατρών και δ κ. Μ. Σαντοριναϊος έξ Αθηνών.
111 Μανδαρινια 96Χ*]2 = 48
Πορτοκάλια 12χ4
=48
Πεπόνια
12χ2
= 24
120Ϊ20
"Ελυσεν αυτό

b κ.

Σαντοριναϊος έξ Αθηνών.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
5»ά τούς νέους «ϊννδρομητάς τΛς «Φυιίεως».
Οί ίγγράφόμενοι νέοι συνδρομηταί τή; «Φύσεως» άπό -1
Ίανουαρίου 1896 λαμβάνουσς καί τήν νεωστί έκδοθείσαν
δίτομον χαι μετά 135 καλλιτεχνικότατων εικόνων χεκοσμημένην Μυθολογίαν t$g Αρχαίας Έλλ<ί8ο$.
Οί μίν τοΰ Έσωτεριχοδ άντί δρ. 15.
Οί 81 τοΰ Έξωτιριχοΰ άντί φρ. 15.
’Ελευθέραν παντός ταχ. τέλους, συμπεριλαμβανόμενός έν
τή τιμή ταύτη χαί τή; συνδρομή; τή; «Φύσεως» χαί τή;
αξία; τών δύο τευχών;

ΧΑΛΚΙΔΟΣ

zfTSAiiaomcs w him™
. ΠΑΡΑΠ^^Λ (ΟΔΟΧΟΙ %

Άθήναι, όδός.Σταδίβν ιο (έναντι Βουλής

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΔΙΤΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KAPPA
Οίνοι φυσικοί θηραϊκοί. Οινοπνεύματα. Κφνιάκ. Ρούμια,
Τάρτορα καί τρύγε;. Ποιότητο; έξαίρετοι παλαιοί χαί νέοι.
Παρακαταθήκη πλούσια. Κατασκευή οώτών ίκ γνησίου Θη
ραϊκοί οίνου.
Εύρίσκονται πάντες οί θηραϊκοί παλαιοί οίνοι όλων τών
ειδών χαί ποιοτήτων, βραβεύατε; είς όλα; τά; έκθέσει; δι’
άργυροδ καί χρυσου μεταλλείου.
Εξαγωγή χονδρικώ; εί; τό έσωτιρικόν καί έξωτερικόν.

DISTILERIE A VAPEUR DE SANTORIN
ΟέΜέΤΚΕ I. KARAS

Vine naturels- Alcools de vins Cognac. Rhums,
Tartres et Lies de vins- Essences fines et de toute
qualites.
Έξεδόθη ίσχάτως ύπό τοδ καλλίστου νέου Ίωάννου Βι·
δάλη Μηλιώρη νέα μουσική σύνθεσις ύπό τόν τίτλον
AMOUROUBLlfe

Ι· Γ· ΚΟΡΤΕΣΗ
ΣΔΡΤΟΠωΕΙΟΚ-δίδΛΙΟΠΟΑΕΙΟΙΤ’ΤΥΠΟΓΡΑ^ΪΙΟΙί
5 ύδος Σταδίου, 5.

Έχλεχτη χαι πλούσια συλλογή όλων τών ειδών τής Γραφικής,
— Βιβλία δίθακτεκά, φιλολογικά, ιστορικά, έπιστημονικά.
Έκτελειται πασα τυπογραφική εργασία.
’Εχτυπουντάι στιγμιαίε»; ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ®ι
* ευρωπαϊκών
έντελώς στοιχείων χαί δι’ ειδικού ταχυπιεστηρίου.
Έκτόπωσις τιμολογίων, πινάκων, νεχρωβίμων, Αγγελιών,
λογαριασμών, καταλόγων Χενοβοχείων κλπ.
,
Έντίλεια ίργασίαι, ταχύτης καίάκρίβεια.

Μ. X. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
16 άρεθ· — ’Οδός Άριΰτάίδον — άρεθ.

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΗΔΥΠΟΤΑ

16

Αναλαμβάνει παντός είδους βιβλιοδετικήν .έργασίαν, άπό
άπλή; συρραφή; μέχρι πολυτελέστατου δι’αίθουσας δεσίμα
τος, Δέχεται παραγγελία; κατάστιχων παντός σχεδίου καί
άγγλοαμερικανιχοϋ συστήματος.

ΜΕΤΑΞΟΤΦΑΝΤΟΤΡΓΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
O8i>s Φιλελλήνων
’Απαράμιλλα μεταξοθφή χαλλιτιχνήμασα βραόευθέντα εί;
τά; παγκοσμίου; έκθέσ«; Σικάγου καί Παρισίων. Ποικίλα
καί πολυτελή μεταξωτά υφάσματα διαφόρων ειδών. Πάντα τά
«Ιδη τής έλληνικής μεταξοϋφαντουργία; εύρίσκονται έν τφ άνωτέρφ καταστήματι εί; τιμά; μετριωτάτα;.

VALSE POUR PIANO
δπερ συνιστώμεν πάσι τοΐςφιλομούσοις. Εύρίσκεται παρά τοϊς
κ. χ. Ντιβόρτ καί Καβάδηκαί παρ’ ήμΐν καί τιμάταιδρ. 2.

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

Μ. ΠΑΝΑΓΟΥ

ΦΟΥΣΑΡΑ

ΚΑΙ
Ίδρυθεν ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ
1866
Άγγέλοκα ύδυηοτο,ν καί γευοτικώτβτον.
Ζοεμ.άΕκα <St Georges».
Βερμούτ, Άμέρ, Φερνίτ, Άφίντ.
Ηδύποτα (Liqueurs) διάφορα, μπανάνα,άνεζέτ
Μαρασκίνο, βενεδικτίνη, κακάο, ανανάς,
κέρασό βαρτρέζ, κίνα, μέντα, ροσόλοα,
τροαντάφυλλον. πεκρον κτλ. κτλ.
Μεγάλη παρακαταθήκη si όλων τών ειδών.

ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΗΛΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝΗ
Εργασία τελειβτάτη. Περιποίησι; έκτακτος. Καθαριότης
ιίς τό ίπαχρον. Προθυμία απαράμιλλος.
Τό κατάστημα οιαθέτει ειδικόν τεχνίτην ίιά τήν χομω
*
σιν τών κυριών χαί τήν χατ οίκον πιριχόσμησιν.

