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Ό Ισθμός
ά π ό Ιουνίου
•κ
τής Βαλτικής,
τού 1885 άπεό διήκων ε ί c
φάσισετήν δι. την Βορ. θά
0ρυ£ιν τοϋ Ισ
. λασααν, άρ£άθμού άπό Έλ
μενοε κατά τό
βας μέχρι Κι1887 ένεκαι έλομ. Ή διώ·
νιασθη,ώε γνω
ρυ£ αυτή έχει
στόν , τή ΐ9
σχεδόν τάς αυ
’Ιουνίου παρ
τός διαστάσεις
ελθόντος . Ή
τοδ ισθμού
καταοκευή αμ·
του. Σουέζ, ή
τη διήρκεσεν 8
τοι 65 μέτρων
περίπου έτη ,
‘πλάτος·καί8
καί τό έργον
μέτρων' κ a ί
τούτο θεωρεί
ι)α βάθος.
ται νϋν ως μίό ’
Τό έργον
έκ των μεγα
τοϋτοέέετελέλειτέρων ναυ- J
σ,θη έπίτυχώς,
τικώνέπιχειρή
ούχί όμως καί
αεων τοϋ τρέ- β
εύχερως ένεκα
Ή γέφυρα τοδ Levensatt π«ρά ti(v fKipeiov ΐάλαίσαν. · ’
χοντος αΐώνος.
τώνπαρεμόλη- :
Oi κίνδυνοι, εις ούς έ£ετίθ»το
_ ή, ναυσιπλοΐα έπΐ τών | θέντων τοπικών κάί φυοικων εμποδίων,τέσσαρες δέ σιδημερών τής Ιουτλάνδης εις τ’ απότομα ακρωτήρια τοϋ Γ ροδρομικαί γραμμαί δίαπερώσι την διώρυγα, δύο.έπί κι·.
Σκάγιεν ώς καί είς τά στενά
νητων διπλών γεφυρών καί
.τοϋ Κάτεγατ, τοϋ Σούντ,τοϋ .^^^^^^^^^^Η^^^Μ^^^^^^^^^^^^^Μ||||^Η δύο επί
γεφυρών
Μπέλτ κτλ. είχον προ πολλοί
τής ΓκρούνενΤαλ καί τής Λεγεννήοει την ανάγκην
όενσάου επί ύψους
μέτρων
τομωτέρας καί ήττον έπι-"^^^^ΜΒ^Η^^^^^^^ΗΗ||Β|^^^Κ||^^·Κ
ύπέράνω
*
τής έπιφανείαε των
κινδύνου όδού προς μετάβαϋδάτων τοϋ7 ισθμού,
-οιν από τής Βορ. θαλάσσης
'
δαπάνη έφθασε μέχ^ι
είς την Βαλτικήν . Βλέμμα
εκατομμυρίων καταόληδέ έσνρίψή τις έπί τοϋ χάρ- H||||Hra^99|^H^^^^^MB^HHgH^^HH^^H.$£vTQ0 τού ι)η ύπό της ,
του τού μέρους τούτου,κατα?
Πρωσοίας καί τοϋ ύπρλοίπού
νοεΤτήν ανάγκην τής διώρυ- SIHHg^HHM^E^^M^^^^MSH^^^B'pepoup ύπό τής Γερμανίας,
γος τούτης. ’Από τού ιδ'
Ύπό έποψιν ασφαλούς ναυαΙώνος ή ιδέα αύτη ήρζατο
οιπλοίας ή χρησιμότης του
κυοφορούμενη, τώ δέ 1770 «
I εινέ. αναμφισβήτητος · δεν
πρίγκιψ Φρειδερίκος τής Δα- ||||·|··ΕΒ9·αΚ|^Η9^Η0^^^^^^^^Ι πρέπει ναλησμονηθή.ότι έκ
νιμαρκίας εΤχεν έκτελέσει τον. ||||||||Η|!ΗΗ3|^^8·Β0·^Η|^^^^^^^^^Η^.τΰν τελευταίων στατιστικών
ισθμόν τού Έι'δερ 12 μ,πλά·
^ηκρ.ιβώθη ή απώλεια πλέον
τους από‘Ρενδισβούργου είς
των ao πλοίων κατά μήνα
Κίελον έπ^^ιτάσεως 33 χιΤοχ&γρβφ<5ώςχβρπκ τη« «ώρνγκ. ·,.
. ·
προ της έκτελέσεως τής διώλιομέτρων.Πλήν ή οδός αύτη έθεωρήθη ανεπαρκής διά | ρυγος καί ότι ή Γερμανία-μόνη άπώλεσε
ναύτας έν
τά μεγάλα πλοία καί ή γερμανική κυόέρνησις διά νόμου | διαατήματι πέντε έτών.
ι
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Έξετιρήθη δε δεόντως ή προσγινομένη διά τής διώρυ
γος ταύτε)ς οικονομία τού χρόνου, ρίκονομία, ήτις έβεβαιώθη είς αφ ώρας διά τά ατμόπλοια καί 3 ήμέραι περί
που διά τά ίοτιοφόρα, τά διαπλέοντα βιά τοϋ κύκλου.Ή
μέοη διάρκεια τής διόδου τοϋ ίοθμοΰ εινε 3 ωραι και τά
μάλλον κερδίζοντα πλοΤα είνε τά πλέοντα έξ ’Αμβούργου
καί Βρόμης είς τήν Βαλτικήν θάλασσαν.
Ύπό έποψιν εμπορίου ό Ισθμός τοϋ Κίελου δέν θεω
ρείται απολύτως γενικού ενδιαφέροντος
*
τό δέ μέλλον θά
δείξη έάν τά ευεργετήματα θά άνταποκριθώαι πρός τάς
δαπάνας. Ούχ ήττον , έλπίζεταΐ- μεγάλη έπέκτασις τοΰ
έμπορίον τοϋ ’Αμβούργου πρός δυσμάς. Φαίνεται όμως,
-ότι ή Γερμανία τόσον ευκόλως ψηφίσασα τήν δαπάνην
τών 5 εκατομμυρίων δέν έλαβε τόσον ύπ’όψιν 'τόέμπο..ρικόν,δσοντόστ-ρατηγικόνόφελος,διότικατάτηνάποπεράτωσιν τής διώρυγος ταύτης τό Κίελον καί Wilhems. haven, οί δύο μεγάλοι στρατιωτικοί λιμένες, συνδέονται
κατ' εύθεΐαν καί έυχερώς, οδέ γερμανικός στόλος δύναπαι ούτω νά μετενεχθή διά τής έσωτερικής ταύτης όδοΰ
άπό τοΰ ενός λιμένας είς τόν έτερον, χωρίς νά λάβη
ανάγκην νά διέλθη διά τοϋ Sund καί τοϋ Belt, άτινα
άνήκουσιν άλλως τε εις τήν Δανιμαρκίαν.
■ Ιδού δέ πώς εκφράζεται ό γερμανικός τύπος ύπό
στρατιωτικήν έποψιν έπί τοϋ αντικειμένου τούτου.
«Ή γερμανική ακτή εΰρίσκετο διηρημένη είς δύο κε. χωρισμένα μέρη ύπό τής Δανιμαρκίας
*
οίοοδήποτε δέ
εχθρικός στόλος θά ήδύνατο κάλλίοτα νά έμποδίοη τήν
δίοδον τών στεγών τής Δανιμαρκίας καί τής Σουτλάνδης είς τά γερμανικά πλοΤα
*
ούτω δέ αί στρατιωτικοί
δυνάμεις ημών κατ’ ανάγκην θά διεμοιράζοντο είς δύο
μέρη ήναγκαομέγα να ένεργώσι κεχωρισμένως. Τούναν- τίον σήμερον ό εχθρός ήμών δέον ν’ αντιμετώπιση ολό
κληρον τόν ήμέτερον στόλον· ή προσβολή τών άκτών
ήμών αποβαίνει πλέον «δύνατος ενώπιον στόλου ίσχυροϋ,
δυναμένοΰ κατά πάσαν στιγμήν νά έμφανιοθή τόσον είς .
τήν Βόρειον δσον καί είς τήν Βαλτικήν θάλασσαν.
Τά δύο άκρα τής διώρυγος είς Κίελον και Arunsbuttel είσίν άπηγορευμενα καί δύνανται έν ανάγκη ν’ άποκλέισθώσιν, ώστε νά μή δύναται ό έχθρός
παρατηρη
ούτε τήν είσοδον ούτε τήν έξοδον των πλοίων μας. Ή
δέ νήσος Έλιγολάνδη είνε ό πρώτος σταθμός-τής ά. μόνης, δστις δύναται νά κωλύση τάς περαιτέρω ενέρ
γειας τοΰ έχθροΰ.Ένεκα τούτου δέ ή Γερμανία δέν δια
τρέχει τόν κίνδυνόν έγκαταστάσεως ,έκεΤ ξενικού στρα
τεύματος καί ένταυτώ . δύναται νά σχηματίση σημεΤον·
αφετηρίας καί αποθήκης ανθράκων.» ’Ωστε ήδη -ή Γερ
μανία σημαντικώς ηύξησε τήν. ναυτικήν αυτής δύναμιν
*,
επειδή δέ υπήρξαν καιροί,^καθ’ ούς οί Γερμανοί άπεμι■ μοϋντο τους Γάλλους,δέν θά ήτο φρόνιμον έρωτώσιν ήδη
οί Γάλλοι, ν'άκολουθήσωοι'το παράδειγμα τών γειτόνων
των ; Πότε, έρωτώσι, θά γ,είνη ή ενωσις τής Βρέστης
.μετά τοϋ Τουλώνος ;· καί πότε έπιτευχθήσεται ό ισθμός
^ών δύο θαλασσών ;
Φ. Π.

ya

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Βγαίνουν τ' αστέρια ένα ίνα
Metf’ ’ςτό γαλάζιο ούρανό
Καϊ yi φωτίζουν λυπημένα,
’Σάν νά μαντεύουν πώς πονώ....

'

Πδγ’τά πουλιά νά κοιμηθούνε
’ΣτΛ μυρωμένη τους φωλμά,
Τρέχουν τά ταίρια τους νά 'βρούνε,
Πού τά προσμένουν μέ φιλιά.

Τ'Αρνάκια δλ'αδελφωμένα
Πάνω ςτΑ (5άχη τοΰ βουνού .
Γλυκά κοιμούνται σκεπασμένα
Άπό τό θόλο τ'ούρανού.

Κα\ ό βοσκός έκεΐ πειό πέρα
Ψάλλει τραγούδι αρμονικό
Παίζοντας τλ γλνκειά φλογέρα
Μέ τής άγάπης τό σκοπό.
Τήν &ρ’ αύτίι δλοι κοιμούνται
Κ ’ ευτυχισμένοι άμεριμνούν.
Κι’ ούτε αγάπη ένθνμούνται,
Ούτε φωνάζουν πως πονούν.
Άχ τέτοιον ύπνο πώς ζηλεύω !
Τέτοια γαλήνη πώς ποθώ !
Ποθώ, μά άδικα γυρεύω,
Σ’ αύτή τή γη ν’ άναπαυθώ !

Λουδία Τσορών»ι

3fiE®S25S52SseS25SS2S2SE52SSSES25c2S£S2iSES2S

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΝ ΤΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΙ

iv

Τά καταστήματα. αεριόφωτος
Παρισίοις παρέσχον άνεκτιμήτους ύπηρεσίας εις την στρατιωτικήν αεροπορίαν
κατά τούς ταραχώδεις έκείνους χρόνους της πολιορκίας της
πρωτευούσής της Γαλλίας. Έκεΐθεν έζώρμων καθ’έκάστην
άτρόμητοτάγγελιαφόροι,έτοιμοι νά άντιμετώπίσωσινάνευ δει
λίας τούς δεινούς κινδύνους έναερίου ταξειδίου ακριβώς ύπέρ

τάς κεφαλάς τών πολεμίων στρατιών. Όπόσοι άπέπλευσα»
ούτω προς το διάστημα, όπως μη άκουσθή τι αύθις περί
αυτών ; "Ινα τουφεκισθώσιν υπό τών Γερμανών η πνιγώσιν
ίσως εν άπομεμακρυσμένη τινί θαλάσση.... Δεν έφρόντιζον

ουδόλως περί της τύχης, ητις τούς άνέμενεν, ήρκει μόνον
διερχόμενοι ύπεράνω Γαλλικού στρατιωτικού σώματος η άπορθήτου έτι πόλεως νά κατώρθουν νά ρίψωσι» ϊνα τών
πολυτίμων σάκκων, τών περιεχόντω» επίσημα έγγραφα καί
αλληλογραφίαν είς τόπον ασφαλή.
Κατ’ έκείνάς τάς ώρας της ύψίστης κρίσεως καί δοκι
μασίας έξοχος πατριωτισμός έξηγείρετο πάντοτε, ίσος πρός
τόν κίνδυνον
*
δι' Ιν θύμα σφαγιασθέν έπί τοΰ Ιεροΰ αυτού
βωμού είκοσι» άλλοι προσεφέροντο ώς έτερα θυσία....
*
• ·
,
Περί την πρώτην πρώϊνήν ώραν ημέρας τίνος το άερόστατον ή Πολιορκία ύπερηφάνως έταλαντέύετο ύπεράνω
τοΰ έκ καλάμου και κλάδων λόγου σκάφους του έν τη κυ
*

ρία πλατεία τών εργοστασίων τοϋ αεριόφωτος. Τό εμφύσημα
έφαίνιτο σχεδόν · συμπληρωθέν, καί πολυάριθμοι ομάδες τοΰ
περιέργου δημοσίου συνεπιέζοντο πέριξ, όπως ϊδωσι την άναχώρησίν τών αεροναυτών.
.Απόσπασμα εθνοφρουρών παρίστατο ώς φρουρά. *
0 σκο
πός παρά την μεγάλην {ξώθυραν μέ ύφος μυστηριώδες και
σοβαρόν μετέδιδε διαφόρους πληροφορίας πρός τούς άνυπομόνους έξεταστάς.
.

—Τώρα θά έλθουν οί άεροναΰται;
—Μετ’ ολίγα λεπτά.
— Άπ’ έδώ θά περάσουν ;
—Βέβαια... οέν υπάρχει άλλη είσοδος...
Δύο άγυιόπαιδες έφάνησαν τότε μακρόθεν τρέχοντες, κα—
τέφθασαν ,μετ' ολίγον και κατώρθωσαν νά έκβιάσωσι διάβασιν διά μέσου τοΰ πλήθους φωνάζοντες.
—Έρχονται, έρχονται...

— Άπο ποΰ έρχονται ;
τ—Βέβαια άπό την Πλατείαν, δπου είχον μεταβη νά λάβωσι τάς τελευταίας διαταγάς της Κυβερνήσεως, άπήντη-

σεν ό φρουρός.

Ταΰτα λίγων άπεσύρθη, έτέθη έν προσοχή καί προητοιμάσθη νά παρουσίαση όπλα, ενφ δύτ μικραΐ άμαξα
*
συρό

•

*μενα ύπό ίππων Ισχνών καί ίξησθίνημένων έπεφαίνοντο
κάμπτουσαι την γωνίαν της όδοΰ. ’Εντός τής πρώτης ίξ
αυτών ήσαν οί δύο άεροναΰται καί οί κλωβοί τών περιστι- .
θών, έν δ» τή δίυτίρη καί άνωθι άμφοτίρων οί πολύτιμοι

τών Ιπντημμων έγγραφων σάκκοι.
*0t« «σήλθον πλίον ιΐζ την *φ
ριπ
π
ραγμίνην

πλατίΐαν

τών Εργοστασίων τοΰ άιριόφωτος, ό φρουρός ίφιρ
*
παρά
πόδας τό όπλον, είτα άπώθησί τούς μάλλον περιέργους τών
θεατών διά τοΰ οπισθίου μέρους τοΰ όπλου του καί αί Ερω
τήσεις ίρξαντο έκ νέου.
—Γνωρίζεις αυτούς τούς δύο ’ποΰ ήλθον ;
—Ναί...'Ο πρεσβύτερος ’ποΰ έχει τά όμματογυάλχα καί
γενειάδα ξανθήν, εινε ό Πικάρδος, ό όποιος siv
*
πρόθυμος
πάντοτε δι’ δ,τι δήποτε...
—Παληοκουκκουβάγια 1 ίφώνησεν άγιιόπαις,

— Ό άλλος, ό νεώπρος, εινε δ Πέτρος Μτλανσε, χη
*μικός άλλά καί αυτός δέν «Γε δειλός. Είναι, όλος πνεύμα
καί άπόφασις ώς μεσα ’ςτό κόκκαλο... Μέ λίγα λόγια, καί
οί δύο τους είναι πρώτης τάξιως, τέτοιοι ’ποΰ χρειάζονται
*ςτά( περιστάσεις αύιάς ’ποΰ περνούμε τώρα.... Μπορούνε
νά πάνε έμπρές νά περάσουνε καί άπό μέσα σέ τοίχο μαρ
μάρινο, ίάν ήτο ανάγκη....
Οί λόγοι ούτοι έγένοντο δεκτοί μετά χαράς ύπό τοΰ πλή
θους, όπερ πρός στιγμήν έτήρησε σιγήν έξ ύποληψεως καί
σεβασμού, παρατηρούν τήν ίντασιν τής σφαίρας διά ριεσου
τής ομιχλώδους ατμόσφαιρας, ήτις. τήν περιεβαλλε.
Οι δύο άεροναΰται κατελαβον ή η τάς θέσεις των καί
ίκάθησαν άντικρύζοντες ό είς τόν άλλον έν τφ σκάφ». Παρ’1
αύτοίς ύπήρχον οί σάκκοι τής έπισήμου αλληλογραφίας·
ύπό τά καθίσματα ήσαν οί κάλαθοι μέ τάς τροφάς τωνίξωθι

έκρέμαντο οί κλωβοί τών περιστερών, άλλοι σάκκοι με έγ
γραφα, al άγκυραι καί τό σχοινίον, όπερ κατά τόν πρός
terrain finnam κάθοδον θα έχρησίμιυε πρός υπολογισμόν
τής άποστάσεως, ήτις άπεχώριζε τό άιρόστατον έκ τοΰ ίδάφους καί έλάττωσιν τοΰ κάτά τήν άφιξιν τιναγμού.
Αιφνιδίως είς τήν φωνήν τοΰ Πικάρδου
*

—Λύσατε.

Ή Πολιορκία
•~

άνυψώθη μεγαλοπρεπώς είς τόν άέρά έν
τφ μέσφ τών μεγαλοφώνων ζητωκραυγών τών θεατών.

Έν τφ ύπολεύκφ φωτί τής ήοΰς όΠικάρδος καί ό Μπλανσί
ύπερηφάνως άεροπόρουν ύπεράνω τών Πρωσσικώνγραμμών,
οπότε ό πρεσβύτερος τών ταξειδιωτών αιφνιδίως άνεφώνησε.'

— Δεν έπείραξις τό σχοινίον τοΰ- έπεστομίου, Μπλανσέ ;
τό ίτράβηξες·;
—Όχι, όχι. Βλέπεις, τό κάτω άκρον εύρισκεται ακόμη
. προφδείεμενον έκεΐ ύψηλά... Καί όρθιος εάν ημην δέν θά
έδυνάμην νά τό φθκσω... Μά διατι έρωτφς ‘,
— Διότε μοί φαίνεται δτι κατερχόμιθα...

—Τότε θα μά; έκφεύγρ τό αέριον...
— Δέν υπάρχει αμφιβολία.

— Συμφορά I Αύτό θά μάς καταστρίψη I Δεν θά ίπεράσαμεν ακόμη τό στρατόπεδον τοΰ έχθροΰ, καίτοι ευτυχώς
ή πυκνότης τής Ομίχλης μάς προστατεύει άπό πάσης ένο-

χλητίκής παρατηρήσεως.
Άς ίκρίψωμεν έρμα... “Ακουσον αυτόν τόν σαλπισμόν I
—Βεβαίως δεν είνε ό ηχοςΓαλλικής σάλπιγγρς.Όχι,δχι I
Δέν είνε τι πλέον ή ίλαττον άπό τό Γερμανικόν εγερτήριον. '
—Έξω λοιπόν σαβούρα... Νά... Νά...
Καί έξέρρεψαν δύο σάκκους έρματος,τόν ένα μετά τόν άλλον,

—Έάν πράγματι κατερχόμιθα, θά ύπάρχη

τότε ρήγμα

είς το

ύφασμα τής σφαίρας...
'Ο Μπλανσέ,οστις ήτο τά μάλιστα ευκίνητος καί ταχύς,

τό Ιπί τής σφαίρας

άνερριχήθη είς
δικτυώτόν καί μετά όλιγόστιγμον έπισχόπηβίν, ήτις έφάνη είς τόν Πικάρδον ώς έπί
αιώνα όλον διαρκέσασα, έπανέλαβε τή» έν τφ σκάφει θέσιν
του, λίγων άρός. τόν συνταξειδιώτην του·
<
— Ναί, ύπάρχει |ήγμα ... καί * μέγα μάλιστα. Και
ομως 'δέν έπρεπε νά κατέλθωμεν έπί τινας είσέτι ώράς,ίπόταν θά εχώμεν διίλθει έντελώς τά κυριιυθεντα μέρη. ‘Τπέ -

'

σχέθημεν νά παραδώσωμιν τά έγγραφα είς Γαλλικάς μό

νον χεΐρας καί μέ κίνδυνον έτι τής ζωής μας. Νομίζω δτι
συνεφωνήσαμιν. περί, τούτου, Πικάρδε, καί πέποιθα, ότι θά
κρατήσωμίν τόν λόγον μας...
—Βεβαίως., άλλά διατι τό λέγεις;
~
—Όταν καί ό τελευταίος σάκκος έρματος Ιχριφθΐ), έάν
έξακολουθώμιν νά κατερχώμεθα, τοΰθ’ όπερ είνε βέβαιον
ότι θά επακολουθήσω, εις έξ ήμών πρέπει νά θυσιασθή καί...
καταπεστ)...., ούτως ώστε νά καταστήστ) ικανόν τόν άλλον
νά .φέρη είς πέρας τό σκοπούμενον. ’Εγώ...
— Όχε, άπήντησε» ό Πικάρδος σταθερώς καί ήρεμος.
Έγώ είμαι ό πρεσβύτερος. ’Εγώ είμαι 0 αρχηγός έδώ, καί

σέ διατάσσω νά μείνης εν τφ σκάψει.

Έχεις σύζυγον καί

τέκνα....
— Ό πατρίς των θά τούς άποζημιώση....
— Είνε δυνατόν νά άποζημιωθή σύζυγος διά τήν απώ
λειαν τοΰ συζύγου,, ή. τέκνα διά τόν θάνατον τοΰ πατρός
των; Έγώ-δεν έχω ούτε σύζυγον, ούτε τέκνα, ούτε άλλο τι

παρά τό ... καθήκον μου. Έκριπτόμενος είς τό διάστημα
άπλώς υπακούω άνωτέρας διαταγάς.. Τό θεωρώ χρέος....
δικαίωμα. Άφες με να πράξώ κατά τάς πεποιθήσεις μουί

Ή Πολιορκία

Ή ομίχλη είχε διαλυθή ολίγο»..
ίξηκολούθει είσέτι κατερχομένη άνεπαισθήτως πρός τό έδαφος. Υπήρχε
δάσος εγγύς. Τό κρεμάμενον σχοινίον άνελιχθίν καθ’ολον
τό μήκος σχεδόν προσήγγιζε τάς κορυφάς τών δένδρων.'

./

Έάν τις τών τοΰ · πολεμίου φρουρών κατώπτευιν έκεΐ, θά
ειδοποιεί περί τοΰ αεροστάτου, αμέσως θά διεσχίζε,το. τούτο
υπό σφαίρας, καί οί άεροναΰται μετά τών σάκκων τής έπι
σήμου αλληλογραφίας θα ήχμαλωτίζοντο.
Άστραπιαίως άπάσαί αόται αί σκέψεις ήκολούθησαν ή

μία τήν άλλην έν τφ ίγκεφάλφ.τοΰ ΙΙικάρδου. Ό’γέρων
τότε συνεκέντρωσεν απαν αύτοΰ τό θάρρος καί τήν άπόφασιν, όλην τήν φυσικήν του ίσχύν, καί άναγινώσκων έν τφ
προσώπω τοΰ Μπλανσέ διαλογισμόν, όστις πιθανώς προσο

μοίαζε πρός τόν ίδικόν του, άπεφάσισε νά προβή αμέσως είς

έκτέλεσιν τών πεποιθήσιών τουι... καί σώσή τόν νεώτερον
φίλον του.
—Χαίρε, Μπλανσέ, άνεφώνησε, καί Σύ Γαλλία χαϊρι... ■ διά παντόςχαΐρε....
:

Καί άνελθών είς τό χείλος τοΰ σκάφους έρρίφθή. είς τό
κενόν. Ούτως άνακουφισθεν τό άερόστάτον ήρεμα άνυψώθη
εις τόν αέρα, καί μετ’όλίγας ώρας άφικνιϊτο εί; φιλικόν
έδαφος άνευ άλλής τίνος βλάβης ή απευκταίου.
■
*
■
■ * Μ
·

Ό Πικάρδος δεν ίπισε θύμα τοΰ ήρώ’ίσμοΰ του. Κατά
•τήν στιγμήν τής πτώσεως του τό άερόστάτον δεν. εύρίσκεάο
άνωθι τών δένδρων ijXiov τών εξ πήχεων, τό μήκος δηλ.
ακριβώς τοΰ κρεμαμένου σχοινιού. *Αν»υ σχεδόν αναπνοής
μέ τά ίνδύμάτα καί τό δέρμα του κατεσχισμένον.έκ τής πρός
τούς κλάδους προστριβής του, μιμωλωπισμένος.καί άνευ δυ
νάμεων ύ Πικάρδος μετά τινας· στιγμάς αναισθησίας συνήλ

Πολιορκίαν

τό δέ άιρόστατον ούτως έλαφρυνθέν ήρξατο άνυψούμΙνον αύθις.
Έν τέταρτον τής ώρας κατόπιν, οπότε' ή ομίχλη είχε

θε» ακριβώς έν καιρφ,όπως ίδη τήν
μενη» ιίς τό' άκρον τοΰ όρίζόντος.

καταστή lit πυκνότερα— Μπλανσέ, έφώνησεν ό Πικάρδος, όπόσον καθαρώς α

Μετά τινα ετη έν τινι φαιδρφ·: οίκογε»ειακφ συμποσίφ,
ό Πικάρδος προ πολλοΰ έπιστρέψας έκ σκληρά; ΐν ΠρωΦ-

κούω τούς ήχους άπό κάτω μας ΙΙΙιστιύεις, ότι πάλιν κατερχόμεθα; ’

σίγ αιχμαλωσίας έκάθητο έναντι τοΰ φίλου του Μπλανσέ',
.
καί έν φαιδρότη.τι άνικάλουν είς τήν μνήμην τά δεινά, ά-. '

'

εξαφανιζό
»

\
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Σέ πλάνεψε ψεύτικη, ξένη έλπίδα,
Σέ πλάνεψε ψεύτικη, ξένη χαρά,
Άχ . . , δόλια ’μμάτχα σοϋ ρίξαν αχτίδα,
Άξέγνοιαστη πήρε© ’© τά στήθη πυρά.

χάριδπερ
τος

—Δύναμαι άληθώς ναι εϊπω, ότι iv ετει
όκταχοσιοστφ εβδομηκοστή ίξετέλεσα πήδημα,

ieixtvtevov.

χιλιοστφ
δύναταί

τι; Γσως να όνομάση
—Τί νά σας *πώ, άπήντησεν ό Μπλανσέ, Ιγώ νομίζω
πώς ήτο ιΓς έκ τών τρόπων, δι’ ου μηχανικό; δύναται να

Τού© πόνου© μου ξέχαοε© . . . τού© όρκου© άκόμα
Τό κΰμα έπήρε μαζί τοϋ ’γιαλού,
Άν εΐχε© και βράχου καρδχά εί© τό σώμα,
Τού© πόθου© μου θάνοιωθε© σκληρά προ πολλοϋ.

έκτίλέση γεωμετρίαν έν τφ διαστήματι......
(Έκτου Άγγλικοΰ.)
Γουλείλ. Α· ΊωαννέΒ^φ.
eft ο

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

Όπόταν μχά νύχτα, θυμδο’, έκ καρδίας
Ελπίδα μοϋ έδιδε©, φώς μου, χρυσή,
Όποια© ήσδάνθην στιγμά© θεοίιέοιβ©, ' ’ '
’Εγώ δέν τό λέγω . . .τό ξεύρεί© Έού.

’ '

’Σαν ρόδο π' ανοίγει μι’αύγή τοϋ 'Απρίλη
Άμύριοτ’ ακόμη μ' αγκάθι πυκνό,
’Ομοίαζε©, φίλη· τά ρόδινα χείλη ·
Τό γέλοχο * ποΰ μούδιοαν ήταν πικρό.

’Σ τά στήθη μου έννοιωσα, ’© τή δόλια καρδχά μου
Τό αίμα νά οφύζη μέ μύρχου© παλμού©,
’Αναίσθητο© ήμην ’σάν σ'εΐδον ’μπροστά μου,
Πλήν μάναψε©. μαύρου© φριχτού© στεναγμού©.

Σκληρά . .. τή© καρδιά© μου μοϋ έλεγε© ταίρι
Σιζεϊσαι μονάχο, αγάπη μου, Σύ. . ■
* ως μάρτυε, μονάχο τής νύχτα© τ’ αστέρι
Κι
Σοϋ έρριπτε τρέμον αχτίδα χρυσή.
Άκομα τό κϋμα *©τό όράχο νά σπάζη,
Όπόταν ακούω, μέ πόνου© θρηνώ
Καί γέρνω., . . θαρρεί©.ή σκιά σου μέ κράζει,
Πλήν μάτην στενάζω, πλήν μάτην πονώ.

Άκ-τή τοΰ Φαλήρου . , . Άφρόπλαστο κΰμα
Άχ . ·. . *πέ© της ποσάκι© δέν πήρε© μαζύ
Τό 'δάκρυ, ποΰ έχυνα τή© πλάνη© τό θύμα
* αγάπη ό δόλχο© γλυκεγά περισσή.
Μ

Τ’ ώχρό ρώτ’ άκόμα -τό φώ© ΐήί Σελήνη©,··"·''
’Οπόταν. ’©τού© βράχου© μονάχο© γυρνώ,
Ποχά έ|νε ή φλόγα τή© πρώτη© μ’όδύνης. .
Ποιά θλϊψι© με κάνει φρικτά νά πονώ.
Άγάπι/ περίσσχα άν εΐχε© γχά μένα,
Σ’αναίσθητα στήθη ονείρου σκιά,
Δέν θάχες ’c τό νοϋ σου φιλήματα ξένα,
:
©ά σ’ ηύφραινε μχά μου καί - μόνη > ’μ μ ατχά.

— Βεβαιότατα, άπήντησεν δ Φρικουλέ· προβλεψαμέν
περί όλων. Κατά δί τήν θεωρίαν τοΰ κ. Όσιπώφ θά τυρωμεν έκεϊ ατμόσφαιραν κατάλληλον ·διά τούς ανθρωπίνους
πνεύμονας. Έν τούτοι; ό κ. φλαμμερμόν συνφδά ταϊς όδηγίαις τοϋ. γεροντό; σοφού Εχει κατασκευάσει έξ πλήρη άέρος
μηχανήματα, δι’ ών νά δυνάμιθα ίλευθέρω; να διάγωμεν έν

— Εις ίργον,είς ίργον,κύριοι, άνεφώνησεν αίφνης; ό Όσιπώφ.Δότε μοι τήν κλείδα, διά νά ίδωμεν ποΰ ιύρισκόμιθα.

κανός.Βεβαίως θά Ιχή
Ιχγ) ήδη
ήδά αΰξηθή
αΰξηθη άπό τή; ώρας
ώρα; της άνα ·

t

άτμοσφαίρφ (στερημένη άέρος ή και Ελαττωματική.
—Ήθελόν νά έβλεπον τήν σελήνην, ύάίλαβεν ό Άμερι-

χωρήσεώ; μας.

— Σβέσατε τά; λυχνία; 1 διεταξεν δ γέρων.
Γινομένου δέ σκότους άνεφώνησεν δ ’Οσιπώφ.
— θρίαμβος, θρίαμβος I έφΰγαμεν άπό τήν γην καί διατρέχομεν -ίό κενόν.
,
■
*0 δέ Φαρενχάϊτ διακόψας αυτόν.
Πώς- {νοήσατε τοϋτο, άφοΰ οόδέν διακρίνετε έξω
ή σκότος βαθύ ;
— Άπάτάσθε, τφ άπήντησεν άμέσω; ό γέρων. Παρα
τηρήσατε καλώς καί θά ίδητε τού; αστερισμούς σπινθηροβολοΰντας, ώς μικρούς άδάμαντας ίπί βελούδινης στέγης.
— Καί νομίζετε, ύπίλαβιν δ Φρικουλέ, ότι ή προωστική
δύναμι; θά εινε έπαρκής, διά νά μάς μεταφέρω μέχρι τής
Ελκτική; ζώνη; τή; σελήνης ; ■
έλκτική;

ιι iiwosoi nrutmu
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 χαλλιπεχνιχ&ν εικόνων iv τ& χειμίνφ.
ΥμτΙχ

■· ■

βλήματος καί «πλησίασε τό πρόσωπον πρός τήν υιλον. Ταν
τοχρόνως δέ ό Φρικουλέ μετά τοϋ Γοντράν Ιπραξαν τό αυτό
άνοίξαντες καί τάς τρεις {τέρας θυρίδας.

19
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■

■— Δέν έχει τίποτε, τή άπήντησεν Α Φρικουλέ. θ’ «ναλάβη καί αυτός ταχέως.
Καί όντως μετ ’ ολίγον ήγείρετο καί θ σοφός γέρων συν
ερχόμενο; βαθμηδόν.
■
— Εύγε, εύγε, άνεφώνησε τότε ό Φρικουλέ τρίβων τάς
χεϊρας. Πάντες σφοι καί αβλαβείς. Άναμφιβόλως δεν ίπίστιυον, ότι ή άπό τοϋ κρατηρος {κσφενδόνησίς μας θά ήτο
τόσον άκίνδυνος.

Ό Φρικουλέ άνοίξα; έρμάριον ίλαβεν άγγλικήν τινα
κλείδα, ήν λαβών αυθωρεί ό γέρων ήνοιξε μίαν θυρίδα τοϋ

’Αργά θά τό νοιώση© . . . σ’ ολόμαυρο μνήμα
Άν μεύρη©, τό δάκρυ μή χύση© πικρά,
Λησμονεί . . . ευδαίμων . . . πώ© έγεινα θύμα
Τήί δόλια© σου πλάνη© . . . Ώ Λήθη σκληρά.
Πειραιεύς
Λ. Χταματόπουλος.

Σέ εΐδον τό πρώτον σεμνήν ώς τό ίου,
Μορφήν είχες φίλη καί 'ρόδου χροιάν,
Φαιδρά χρυσαλίζ^ χαρωπή ύ© παιδίον
Αγγέλου διέχεες πέριέ χαράν.
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τινα ύπέστησαν χαί
περιπέτειας κατά τούς χρόνους ίχείνους. Kai είπε τότε ό Πιχάρδος.
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— Βεβαίως, άπήντησεν δ Φρικουλέ
Ιδού πλησιάσατ
καί ϊδετε.
— Ή σελήνη, ή σελήνη, άνέκραξεν έξαλλος δ ’Αμε
ρικανός. Τί μεγάλη που φαίνεται τώρα ! δεν βλέπω τήν
ώραν νά φθάσωμεν έκεϊ.
*0 γέρων {φαίνετο προσηλωμένος είς έξέτασιν τών δια»
τρεχόντων έκτος τοΰ βλήματος. Ή δέ Σελήνη πλησιάσασα τότε τόν Φρικουλέ, τφ εΐπεν'
— Επειδή iνδέχεται 6 πατήρ μου νά κάμη δύσκολους

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

Ό Μεχαέιλ Όόχπώή» όνναντφ έν τφ κενφ
τόν τέως όννάδελ^όν τον τϋς Ακαδημίας
τών Έηκίτηγιών.
(Συνέχεια, ιδέ προηγούμ. ψύλλον).
Ένφ έν τφ νέωκόσμφσυνεπείφ της .τρομερά; έκρήξεως

επιστημονικά; ερωτήσεις τφ κ, Γοντράν, · δέν μάς έζηγήτε
ήδη, οτε ευρίσκεταί άπησχολημένος, τήν θίσιν μα; απέναντι
τοΰ κενοΰ καί τών αστερισμών, πρός ου; διευθυνόμιθα ;

φοβεραί ειχον έπέλθει καταστροφαί, ώ; έν4 τφ προηγουμένφ
κεφαλαίφ ειποιεεν, έν τφ έσωτερικφ τοΰ βλήματος άκρα έπε χράτει ησυχία ά»ευ οΰοενός θορύβου και οΰδεμιά; ταραχή;.

Σκιά καί σιγή θανάτου.,
Μετά τήν πρώτην αυγκίνησιν·
— Είμιθα όλοι ζώντες ; ήρώτησεν ό Φρικουλέ Εγειρό
— θά ίδωμεν, άπεχρίθη ξηρώς ό γέρων σοφόςί
?■-.
— Δεν άνοίγομεν, εΐπε τότε ό Γοντράν εΐ; τόν φίλον

μενος.
■ — Διάβολε I άπεχρίθη απαθώς ό 1 Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ

επίσης {γειρόμενος. Άφοϋ ήμεΐς ζώμέν χαί οί άλλοι δέν

>

ακούονται, φυσικώς θά έπάθον.
Παγετώδης ίδρώς κατέλαβεν εν τφ άμα τά μέλη τοϋ Φρι-

? .
Γ·

κόπου χατώρθωσε νά
■ συνέλθη, έσπευσε προς τον γνώμονα τοΰ ηλεκτρικού φωτός,
δν άμέσω; μετεκίνησε χαί αί λυχνίαι ηναψαν,φώς δέ άπλε
του διεδόθη έν τή αιθούση.
κβυλε,

όστις μόλις μετά μεγάλου

. Ό Γοντράν, δ Μιχαήλ^Όσιπώφ και η Σελήνή ίκειντο
έπι τοϋ δαπέδου ακίνητοι.
— Πάντες νεαροί J άνεφώνησεν έκπληκτος ό Φαρενχάϊτ.
: Ό δε Φρικουλέ σπεύσας έλαβε δύο φιαλίδια Ικ τοϋ ίρμα; ρίον, άτινα άνοιξα; άμέσω; επλησίασεν αυτά πρός την ^ίνα

του, τάς ύελίνου; θυρίδας, διά ν’άναπνεύσωμεν ολίγον άέρα;

— ’Ανόητε, τφ άπήντησεν ούτος, .ταπεινή τή φωνή.,
, Πλέομεν 4ν τφ
— Έν τφ κενω ίπάνέλαβεν ό κόμης μετ’ απορίας, καί

κεν^>. ·

διήλθομεν ήδη άπασαν την γήϊνον ατμόσφαιραν ;
— Ναι πρός 2Γ καί 30“.
— Καί ποΰ εύρισκόμεθα ήδη ; ήρώτησεν δ Γοντράν.
— Εύρισκόμεθα ήδη iv τφ χενφ τφ πεπληρωμένφ ύπο-

τοΰ λεγομένου αίθέρος, τοϋ όποιου -ή πυκνότη; παρίστησι τό ύπό τών -πνευματικών αντλιών παριστώμενον άπώτατον κενόν ώστε, ώς βλέπεις, εΐνε απολύτως άδύνατον
ν ’ άνοίξωμεν τάς θυρίδας καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ τα-

τών κατακειμενων. Ό Γοντράν άνέλαβε πρώτος.

ξειδίου μας,

Δέν έννοιωσες ποια αγάπη ’© τά στήθη
*Γχά σένα ό τάλα© έκράτουν έγώ,.
Ή κάθε έλπί© ω© σκιά διελύθη
Καί τώρα μακράν σοϋ . . . στενάζω, πονώ.

— Ή Σελήνη, τί γίνεται ή Σελήνη; ήρώτησεν άμε σως ούτος, στρεφόμενος προς αυτήν,
— Κοιμάται άπήντησεν απαθώς ό Φαρενχάϊτ.
— Ό ύπνο; αυτός μέ τρομάζει, ΰπέλαβεν δ Γοντράν.

αέρα ένταϋθα, τούναντίον θ’ άπολέσωμεν τόν ολίγον υπάρ
χοντα ενταύθα. ’Αλλά προσπάθηοον τοιαύτην στοιχειώδη

Εί© άλλην άγκάλην σέ βλέπω γυρμένην,
Εί© άλλον να δίδη© χιλίάδες’φιλιά,
Γχά άλλον οέ νοιώθω πικρά δακρυσμένην,
Πνιγμένην νά έχη© ’© τά στήθη μιλχά.

την και διά διαφόρων άναπνευστικών μέσων κατώρθωσαν
νά τήν ίπαναφέρωσιν εί; τήν ζωήν.

Ό Φρικουλέ μετά τοϋ χόμητος {πλησίασαν άμεσως ταύ

— Ό πατήρ μου,
έξαλλος.

δ πατήρ μου άνεφώνησεν

αότη

διότι

άντί

νά

εισαγάγωμεν

άναπνεύσιμον

άγνοιαν τοιούτων έπιστημονικών όρων νά μή έπιδεικνυης
ένώπιον τοϋ γέροντος, διότι ουτω θά στείλη; είς κόρακας
τόν μετά τής Σελήνη; προσδοκώμενον γάμον σου.
— ’Αλλά ύπέλαβεν ό Φαρενχάϊτ, δστι; μόνος ειχεν ακού
σει τ’ άνωτέρω, ίάν ή ίπιφάνεια τής σελήνης, ώς μερικοί
διατείνονται εΐν * έστερημένη άερος,πώς θ ’άναπνεύσωμεν έκεϊ;
Έχετε αρκετά; άποθήκας άίρος μαζί σας ;

— Ευχαρίστως, άπήντησεν ό Φρικουλέ
*
ιδού· έν πρώτοι;
δεν υπάρχουν αστερισμοί, άλλό^ ή θέσι; τής γης iv τφ άπείρφ μάς κάμνει νά έκλαμβάνωμεν τού; άστέρας, οϊτινες

άνήκουσιν εις < διάφορά συστήματα άπομεμακρυσμένοι οί
μέν τών δέ καί δι
* Απεριορίστων αποστάσεων, ώς ηνωμένους;
’Εάν εΰρισκώμεθα έν έτέρφ τινι πλανήτη,ή θέα τοΰ ούρανοϋ
θά μετιβάλλετο καθ’δλοκληρίαν άπό τοΰ σημείου τή; παρά-
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τηρήσεως, διότι πάντες ούτοι οί άστέφεςίΟΰς βλέπομεν μαρ-

μαίροντας,

είν’ {σπαρμένοι κατά τύχην έν τφ άπείρφ,ώστε
έπάναλαμβάνω, ότι ήάπλή παρατήρησις γεννφτούς αστε
ρισμούς, έκτος δέ τούτου πάντες ούτοι έχουσιν ίδίαν.κίνησιν.

— “Ωστε ίάν μετά 50 χιλιάδας ίτών έπανέλθωμεν έν. ταδθα-. . . ή δψις'τοΰ ούρανοϋ' θέλει έντελώς μεταβληθή

μεγάλη

Οδτώς'ή
άρπτορ θά
θά μετατραπή καί οί
φαίνονται μέχρι τοδδε έν συντροφίφ πορευόμενοι, θά λάβωσιν ίλως αντιθέτους διευθύνσεις.
Ό νέο.ς μηχανικός {σιώπησε καί μετά τινας στιγμάς.
— Τά πάντα έν τφ σύμπάντ» μεταβάλλονται, έπανέλαβε, χαί συ
*επεέφ
τής διηνεκούς ταύτης κινήσεως ή ζωή
παγκόσμίώς αναπτύσσεται έπί τών σφαιρών τούτων καί ό
θάνατος ουδέποτε θά -συνηθή νά βασιλεύση Ιφ’ δλον τόν κό

' διά τούς κατοίκους

τής γης.

τ$εΐ$

μεταβληθή,τά'^ρμα τοϋ

Βαβιλεΐς, οϊτινες

άφοδ καί πάλιν ίφαγον καλώς, {πλησίασαν πάντες τάς θυ
ρίδας παρατηροΰντες to άπέραντον χάος. Ούδέν δέ προ
αύτών ίβλιπον παρά την Σελήνήν, τούς αστέρας, κομήτας.
καί'τον ουρανόν στίλβοντα.
.’Εν τούτοις ή πρόοδος τού βλήμματος ίβαινεν έξαισίως έν
άσφαλείφ χαί ταχύτητι.Εΐς διάστημα 48 ωρών είχον διανύσει
168,700 χιλιόμετρα, ένφ ό Όσιπώφ ήλπιζεν είς τεσσαρά
κοντα ώρας νά φθάσουν την έλχτικήν ζώνην κεεμένην είς
78, 500 λευγών άπό της γής.
Ό Γοντράν τη βοηθείφ τηλεσκοπίουπαρετήρ'ΐ την έπιφάνιιαν της Σελήνης, ην ίχάλυπτεν άμυδρά λάμψις, πέριξ.
της όποιας διέκρινε κηλΐδας θαλάσσης χαί φωτεινά ttva
σημεία, άτινα έξέλαβιν ώς ήφαίστειον ίν έπρηξε».

— Την
δτε είχον

βάν

της άναγωρήσεώς των
λευγών, έπήλθε συμ
έκ τών σοβαροτάτων, Ένφ ό Γοντράν παρετήρει την
τετάρτην ημέραν άπό
διανύσει μέγα ποσόν

σμον τοδ άπειρου !
Ό Γοντράν όμως θέσας τήν χείρα έπί τοϋ ώμου αυτού,
τφ είπε μεθ ’ ύφους σοβαρού.
— Φίλε μου, δέν είσαι καλός διδάσκαλος, διότι αντί νά
μέ μάθής ν’ άναγινώσκω, μοί απαγγέλλεις λογίδρια. Όμίλη-

σελήνήν άφήκε κραυγήν, ήτες προσείλχυσε ταχύτερον τον·
Φρικουλέ προς αυτόν.
— Τι τρέχει; ήρώτησεν αυτόν ό μηχανικός.
' — ’Ιδού, παρατηρώ δορυφόρον τής σελήνης·

σόν μοι μάλλον περί τής σελήνης,
—Ό Φαρενχάϊτ όμως, όστι'ς δέν έπεθύμει ποσώς νά μάθη

— Είσαι τρελλός, τφ λέγει τότε ό Φρικουλέ
*
ή σελήνη
δέν έχει δορυφόρους, καί άνακάλεσον, δ,τι είπες, διότι άν σέ·

αστρονομίαν, έχασμήθη αίφνης καί κατεκλίθη έπί τοϋ άνακλίντρου.Ή δέ Σελήνη τοΐς ηύχήθη καλάς προόδους καί άπε-

άκούση ό γέρων ...
— Έλθέ καί ίδέ διέχοψεν ό Γοντράν
έχω δίκαιον.

-σύρθη είς

τό διαμέρισμά της, διότι ητο ίνδεκάτη ώρα τής

νυκτός.
Τήν έπαύριον ζωηρά λάμψις φωτός αφύπνισε πάντας.
— Ειμεθα- μακράν τής γης ; ήρώτησεν ό Φαρενχάϊτ.
—Έχομεν διανύσει 10 ωρών δρόμον, άπήντησεν δ Φρι-

. κουλέ, συμβουλευθείς τό ώρολόγιόν του.
— Αισθάνομαι βάρος εις την κεφαλήν, ύπέλαβε τότε ό
Γοντράν.
— Μήπως διατρέχομεν τόν κίνδυνον νά άσθενήσωμεν *,

— Δέν πιστεύω· «Ινε απλή κακοδιαθεσία έκ τής μετά- .
βολής τής ατμόσφαιρας, άπήντησεν ήσύχως ύ Όσιπώφ.
— Κ’ έγώ αισθάνομαι τό αυτό, προσέθηκε τότε ό Φριχουλέ, πλήν σάς βεβαιώ ίτι τό κακόν προέρχεται έκ τής
μή άνανεώσεως τού ένταΰθα άέρος; ό χώρος έπληρώθη ήδη
^νθρακιχοϋ οξέος καί εΤνε ανάγκη νά τόν καθαρίσωμεν.

χαί θά Ιδης άν·

Πλησιάσας δέ τότε ό μηχανικός άφήκε καί οΰτος κραυ
γήν έκπλήξεως.
Ό Όσιπώφ έπλησίασεν άμέσως αυτούς.
— Τί τρέχει, τί τρέχει ; ήρώτησε.
— Όντως ό Γοντράν άνεκάλυψε iv σώμα, είς το όποιον
δεν δύναμαι νά δώσω όνομα, διότι μοί φαίνεται άκινητοϋν·
πέριξ τής σελήνης. '

Ό γέρων χωρίς νά άπαντήση «πλησίασε τό πρόσωπον
προς την θυρίδα καί έμεινεν έχει έπί τινα λεπτά έντελώς
ακίνητος. Λαμβάνων δε άπό τής χειρός τδν κόμητα τφ
λίγ.11’
’Αγαπητέ μοι Γοντράν . . . τέχνον μου'. . . είσαι μέγας άνήρ.
Καί έν ταύτφ δάκρυα χαράς έρρεον έκ τών οφθαλμών»
τοϋ γέροντος.
-ί- Άνεκάλυψας, νέον μικρόν πλανήτην, τον όποιον άπσ

— Τένι. τρόπφ.;
— ’Απλούστατα, είπεν ό Φρικουλέ.

όνομά σου ηλκνήτηξ

Καί εξαγαγών ίκ τίνος ερμαρίου φιάλην περιέχουσαν
λευκά κρύσταλλα, έξήγαγί τινα καί έθηκεν έπί τενος πινα
κίου· μετά τούτο έκλεισε τήν οπήν, δι’ ής έξήρχετο τό
διά τήν αναπνοήν άναγκαιοϋν καθαρόν δξυγόνον.

τοϋδε βαπτίζω με τό
Φλαμμερμόε».
Η Σελήνη τότε έσπευσε θερμώς νά συγχαρή 'τόν φίλον
της, ό δέ ’Αμερικανός προέτεινε νά πίωσι πάντες είς ύγίειαν.

Μετά πέντε λεπτά τά κρύσταλλα, άτινα δέν ήσαν παρά

δέ παρατηρήσεις ό Φρικουλέ έκαμε τήν εξής

καυστική πότασσα, άπερροφησαν Ινςελώς τό ανθρακικόν οξύ

μέταβληθέντα είς ανθρακικήν πάτασσαν. Τούτου γινομένου
άφήκένίκ νέου έλευθέραν τήν έξοδον τοδ οξυγόνου,

— Ήδη πώς είσθεήρώτησε τότε ό Φρικουλέ.
— *Α 1 άναπνέομεν ώς έν άκτή θαλάσσης, άπήντησεν
ό Γοντράν.
Μετ’ ολίγον ή Σελήνη ήτοίμασε τήν τράπεζαν καί έλα-

βον πάντες μέρος εις τό πρόγευμα.
— Πίνω, εις ύγίειαν τής Σελήνης, άνέκραξε τότε δ ’Αμε
ρικανός·. .Ουδέποτε έν τή ζήίή μου έφαγον χαλλίτερον ή τήν
στιγμήν ταύίην.

Ή Σελήνη

εινε ένταϋθα

είς

λαμπρός

θησαυρός.
— Σάς ευχαριστώ, άπήντησεν ή Σελήνη, καί εύχομαι
μέ τοιαύτην ΰγί«αν νά συλλάβητε τόν έχθρόν σας. Σάρπ·
—■ Godern ι ύπέλαβεν ό Φαρενχάϊτ {γερθείς,
“Αμα τόν φέρω είς αυτά τά δάκτυλα θα ίδητε πώς θά τόν
καταξεσχίσω.
’. Μετάτό πρόγευμα ό Όσιπώφ μέ τόν Γοντράν καί Φρι-

• κουλέ κατέστρωσαν σημειώσεις τοδ δρομολογίου των, ή
Σελήνη λάβοϋσα βιβλίον έκάθησε παρά τήν τράπεζαν, όπως
«οιέλθη άνετως

τάς ώρας

τοϋ ταξειδίου. Τήν

μεσημβρίαν

ΗΦίΡνίΧ

•

τοϋ χόμητος.
Μετά τινας
δήλωσιν.

—Νά τον έκδικηθώμεν, νά τονίκδικηθώμεν, άνεφώνησεν
ό. ’Αμερικανός.
— Ναι, αλλά πώς άκόμη εύρίσκεται καθ’όδόν ; ήρώτησεν.

-ό-Φρικουλέ, άφοδ άνεχώρησε τήν 24 Φεβρουάριου, ένφ ήμεϊς
προ ολίγων ήμερων καί τόν έφθάσαμεν ;
— 'Απλούστατα, άπήντησεν ύ γέρων. Διότι ή δύναμις
τοδ τηλεβόλου ή τής σεληνίτιδος ύπήρξεν Ανεπαρκής διά
νά μεταφέρη τήν βολίία μέχρι τής έλκτικής· ζώνης καί ήδη
εύρίσκεται μεταξύ γης καί σελήνης κρατουμένη είς το ουδέ
-τερον σημεΐον, χωρίς νά δύνάται νά τό διέλθη Καί πέστρ είτε

■έπί τής γής είτε έπί τής σελήνης.
— Και θά μένη πάντοτε έχει; ήρώτησεν ύ Γοντράν.
—Ένόσφ έτέρα τίς αιτία δεν μεταβάλλη τήν κατάστασιν
'έκεϊ θά μένη.
.
.
—■ Όποια αιτίά νά έπέλθή ;
— Δηλαδή ή ελξις έτέρου τίνος σώματος κυκλοφοροδντος
έν τφ κένφ, τό όποιον διά τής διαβάσεώς του νά τό μέτα-

κινήση,
Ένφ ταϋτα έλενοντο, ό ’Αμερικανός παρετήριι διά τής
—Νά τον τόν κακοϋργον, ανεκράξε'ίδού τόν τον βλέπω,
άλλά δέν δύναμαι νά τόν συλλάβω.

— Το πράγμα εινε σοβαρόν, ύπέλαβεν ό γέρων, διότι
διευθυνόμεθα πρός αύτήν. καί άν τά πράγματα δέν μετά-βληθώσιν ή θα συγκρουσθώμεν ή θά διίλθωμεν πολύ πλησίον
•καί θά γίνωμεν αφορμή νά φέρωμεν κατόπιν μας είς τήν
σελήνην καί τόν άθλιον αυτόν μετά τής βολίδος του.
— Περίεργον πράγμα, ανέκραξε τότε'ό Γοντράν, έάν ή
'βόλίς έκείνη θά φέρεται πέριξ ήμών; ημείς πέριξ τής σιίλήνης, ή σελήνη πέριξ τής γής, ή γή πέριξ τοδ ήλιου

κάί ό ήλιος... καί- έσιώπησε μή δυεηθείς νά εύρη τήν
κατάλληλον λέξιν.
— Ακριβώς, επεϊπεν δ Φρικουλέ. Πλήν ό Σάρπ,δέν θά
•στρέφηται

πέριξ ημών, άλλά θά μάς άκολουθή.

— Καί χάριν ημών, ύπέλαβεν ό Όσιπώφ μετ’ άγανακτήσεως, θά έλθη είς τήν σελήνην δ άθλιος αυτός,
— Δέν δυνάμεθα διά μιάς τορπίλης νά τόν καταστρέ•ψωμεν εντεύθεν ; ήρώτησεν· ό ’Αμερικανός.
Μετ’ ολίγον επελθούσης τής νυκτός, ταραχή κατέλαβε
πάντας έπί τφ φόβφ συγκρούσεως,περί τήν 5ην δε ώραν τής .
πρωίας αί δύο βολίδες δέν άπεϊχον άλλήλων ή 100 ώς
έγγιστα μέτρα καί ήδη διά τών θυρίδων διεκρίνοντο αί
κεφαλαί τών δύο άσπονδων έχθρών, παρατηρούντων μετά
λύσσης άλλήλους.

— Δέν φαίνεται νά εινε πλανήτης αλλά μάλλον βολές,,
τεμάχιον κομήτου, -ή παμμεγέθης βράχος έκσφενδονισθείς.
ύπό τίνος σεληνιακού ηφαιστείου δι’ άνεπαρχοϋς δυνάμεως,.

όπως φθάση Τήν. μεταξύ γης καί σελήνης έλχτικήν ζώνην.,

— Όχι όχι, διέχοψεν ό Γοντράν, εινε άλλο ft.
— Βολίς, βόλίς, ύπέλαβεν ό Όσιπώφ· δεν έχει οΰτω α
γαπητέ μοι Γοντράν;
Καί μετά στιγμήν σιωπής.
— Καί έάν ήτο ό Σάρπ μεσά της βολίδος του ; είπε,

ένφ πάντες κατελήφθησαν ύπό φρίκης χαΐ απελπισίας.
Μετ’ολίγον ή φέρουσα τούς ήμετέρους ταξειδιώτας βο
λίς ήρξατο έλαττοΰσα τήν πρώτην αυτής ταχύτητα καί φυσικώς, διότι τά ήφαιστειώδη αέρια τοδ Κοτοπάξη ήρξαντο·
έλαττούμενα.
Περί το μεσονύκτιον

ή ξένη βολίς διέκρινετο · καλλίτερο»
καί διά γυμνού οφθαλμού, ό δέ γέρων έψιθύρισε μεταξύ τών
όδόντων.
— Ναι αυτή εινε, διακρίνω καλώς τήν ύπ’ έμοδ έφιυρεθείσαν βολίδα
*
έντος αυτής βεβαίως αυτός ό διάβολος ό
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— Μετά τινας στιγμάς ή βολίς τοδ Σάρπ ήκολούθει τούς
•ήμετέρους ταξειδιώτας, ό δέ Φαρενχάϊτ έχάρη ΰπερμέτρως
•διό ιι

ούτως ιίχεν είς τήν διάκρισίν

του τόν φοβερόν άρ-

παγα.
,.
— Ήδη ό ’Αμερικανός διέκρινε καλώς τδν έχθρόν του
καί τφ ύπεδείκνυι τούς γρόνθους του, ένφ ό Σάρπ περιωρί-ζετο φρικωδώς νά γελφ.
— Αίφνης ό μηχανικός έξέβαλε φωνήν φρίκης.

— Ή κατηραμέη αυτή βολίς άνέκραξεν
τής όδοϋ μας.

μάς έξέκλινε

— Καί έν τοιαύτη περιπτώσει τί άποβήσεται; ήρώτησεν
ή Σελήνη.
— Έν τοιαύτη περιπτώσει άπήντησεν δ Φρικουλέ μετά
■μεγάλης ψυχραιμίας, δεν θά πε'σωμεν επί τής σελήνης, άλλά

-θά φερώμεθα πέριξ αυτής
άπείρφ.

μέχρις -ότου χαθώμέν

έν τφ

Ό κ.Μπινέ, διευθυντής της φυσιολογικής ψυχολογίας έν τή
Σορβόννη τών Παρισίων, έποιήσατο άπό κοινού μετά τοδ
κ . Κουρτιέ μελετάς- περί σήμειώσεως τής έπί κλεςδοχυμβάλου κρουομένη; μουσικής. Λέγοντες σήμειώσεως έννοοδμεν
το νά σημειώνται έπί περιστρεφόμενου κυλίνδρου πάντες οι
φθόγγοι, οΰς δύναται νά δώση πό κλειδοκύμβαλου.

Διά τοδ ύπό τών’προμνησθέντων έπινοηθέντος συστήματος
δύνάταί τις νά ίδη τούς φθόγγους σημειουμένους έν όσφ

έκπέμπονται ύπό τών χορδών τοϋ κλειδοκυμβάλου καί νά
άντιληφθή τής έντασεως,. τής διάρκειας καί τών λεπτομε
ρειών τής έκτελέσεως αυτών.
Το ύπο τών κ. κ. ·Μπινε καί 'Κουρτιέ επινοηθέν ευφυές
σύστημα είνε ή έφαρμογή τής γραφικής μεθόδου, ήν έτελ«οποίησεν δ κ.Μαρέυ, πρόεδρος τής’Ακαδημείας τών ίπιστημών, εχει δέ ούσιωδώς ώδε: Σώλήν έξ (λάστιχού κόμμεως το
ποθετείται έν καταλλήλφ θέσει ύπό τά πλήκτρα τοδ κλειδοκυμβάλου. Πληττομένου ένός τών πλήκτρων, ό σωλήν
πιέζεται, οΰτω δε έν τφ έσωτερικφ αύτοδ παράγεται ωθη-

σις τοϋ αέρος’ το οΰτω παραγόμενον άέρινον κδμα άπαντφ
τύμπανου,ού ή έξ έλαστικοδ κόμμεως μεμβράνη ένοϋται πρός
γραφίδα,ήτις σημειοϊ τας κενήσεις τής μεμβράνης άναπτυσσουσα ταύτας. Έξετάζοντες τάς ούτως έπί ήθαλωμένου,
χάρτου σημειουμένας γραμμάς, βλέπομεν ότι τό δργανον
τούτο είνε τοσοδτον' τέλειον, ώστε δι’ αύτοϋ δυνάμεθ.α νά

πκρακολουθήσωμεν άπαόαν τήν μυωνικήν έργασίαν, ήν'έκτελοϋσιν έπί τών πλήκτρων ot δάκτυλοι τοϋ κλείδοκυμβαλιστοΰ.

Το όργανον τοδτό δύναται νά χρησεμιύση πρός μελέτην τών
ζητημάτων τοδ χρόνου, τοδ βυθμοΰ κτλ. ίτι δέ χάριν τών
διδασκόντων τό χλειδοκύμβαλον, όπως, κάλλιον άντιλαμβα-

έκ· τών σημειουμέ^ων γραμμών τών άτελειών
τής 'έκτελέσεως, - έφιστώσι-τήν προσοχήν τοϋ μανθάνοντος
έπί τών διορθωτέων, έπί τών λεπτομερειών τοϋ χρωματι
νόμενοι

σμού, τής έντάσεως κτλ., άς τό ους πολλάχΐς δεν δύναται
νά διακρίνή'. ·
_

άπό

. Τά μικρόβια χρονολογούνται
,παμπαλαίων χρόνων
καί εϊνε τόσον άρχαΐα, όσον καί ό άνθρωπος. Ή τελευταία

άνθρωπον

έπί γής έμφανίσεως τοδ
καί ίβριθον ίξ αυτών
οί οργανισμοί τών τότε άλλοκότων ζφων τής υδρογείου.,·Οί
•δε κόπρόλιθκ εΐνφ περιττώματα-/,πρϊστορικών. ζφων, προ- .

σκολληθέντα καί άπολιθωθέντα έπί σχιστόλιθων.

■ *
Φαίνεται ,ώρισμένον γενικώς, ότι ή ζωή τής γυναικός εινε
αρκούντως μακροτέρα τής τοδ άνδρος.
Άπό Ο μέχρις 1 έτους ή θνησιμότης τών θηλεων εινε κα
τά τι κατωτέρα τών άρρένων. Άπό τοϋ 5 έτους οί όροι
αντιστρέφονται; Ή θνησιμοτης εινε κατά τό δωδέκατον ίτρς
. 3,56 διά τά άρρενα καί 4,28 διά τά θήλεα καί άπό τοδ
δεκάσου έκτου 1,18 δώ τά θήλεα, 1,68 διά τά άρρενα.
Άπό τοϋ 16 μέχρι τοϋ 20 καί πάλιν οί Spoi Αντιστρέ

*φονται 1,70 είς 1, 000 διά τάς γυναίκας, 2,21 διά τούς
άνδρας. Κατά τό 46 έτος έπικρατεϊ έν τή θνησιμότητι τών

11,11 έπί . .1.,· 000 κατ’ έτος.
Μετά δέ τήν κρίσιμονπερίοδον τών . γυναικών άπό τοϋ 55 ;

ί

μέχρι τοϋ 60, ότε ή θνησιμότης

των εινε μεγαλύτερα τής

άνδρών, ύπερτεροϋσιν ώρισμένως έν τή μακροβιότητι.
Άπό άρχαιοτάτων -χρόνων συμβαίνει τό αύτό. Έπί 100
άτόμων άτινα ίφθασαν είς ηλικίαν 120 ετών ύπήρχον πλέον
τών 60 γυναικών <
Πρων·
6
*
φ·
'

Σάρπ εύρίσκεται.

ι

I

ύ

μάλιστα άνακάλυψις τών κ. κ. Ρενώλ καί Βερτράν, απο
δεικνύει ότι .εινε κατά πολύ προγενέστερα, τοϋ Ανθρώπου
*
. Οί δύο ούτοι Γάλ.λοι παλαιοντολόγοι άνεκάλυψαν βακτηρίδιον πρϊστορικον ίντός κοπρολίθων τής Πιρμιανής έποχής.
Τά-μικρόβια λοιπόν ΰπήρχον πολλάς -χιλιετηρίδας προ τής-

φύλων πλήρης ίσότης.
τών

(“Επεται συνέχεια^)
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΟΗ ΠΜΑΓΚΙΟΗ

40. Αίνιγμα
Είς τα πτη»ά θά εύρεθώ,
&ν. ω φίλβ, μέ ζητήβνμ·.
άν 8ε. διχοτομηθώ
καί τό δεύτερόν μού λ4βγι<,
θέλει προκόψει τολμηρός
έχθρών Έλλάδος αρχηγός.

ΖΑΓΟΡΑΣ

, 41. Αίνιγμά
"Ιίως εν των παμμεγίστων
χ' έγώ είμαι πτερωτών,
"Αν εύθέως με χωρίσης,
δύο δντα θ’άπαντήτης,
τό μέν πρώτον πτερωτόν,
τό δέ άλλο φορτηγϊν.

42. ’Βρώτηοες
Τί μέρος της ’Ελλάδος όμοιάζει χκί κατά τό δνομα καί «ατά τήν
άρχαίαν δράσιν πρός όιομχστόν τέρας ;
48. 'Βρώτησις
Το σμήνος τών μελισσών μέ πόσας μέλισσας Ισοδύναμοι;

Λ.ώβπες

πεώνίντώβωςρύλλφ atiwypMXTOV.
80 Αίνιγμα. 'Αόρατος—"Αρατος— Άρτος

-Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς ΜελπομίνηΡίζου έχ Πειραιώς, ό χ.;
Διον. Μωράχης έχ Κρήτης, ό χ. Σ· Διαμαντόπρυλος έχ Πειραιώς,
χαί δ χ. Δημ. Φαρμαχόπουλος έξ ’Αθηνών..
' 31. Αίνιγμα. Καπνός
Έλυσαν αυτό δ χ. Διον. Μωράχης έχ Κρήτης,, ή Δεσποινίς
-Μελπ. Ρίζου έχ Πειραιώς,δ χ. Κ. Παταχιάς έξ 'Αθηνών, χαί δ
χ. Δημ. φαρμαχόπουλος έξ ’Αθηνών.

32 Αίνιγμα. Αρΰς—«Λς
"Ελυσαν αύτδ δ χ. Κ. Άργϋρόπουλος έξ ’Αθηνών, ή Δεσποινίς
Σοφ Πετροπούλου έξ.'Αθηνών, δ χ H. Δωδόηουλος έχ Ναυπλίου,
δ χ. Κ. Παταχιάς έξ ’Αθηνών χαί δ χ. flip.1 Σαράντης έχ Σμύρνης.

Κ. Τ. Έ ρ ζ ε ρ ο ύ μ. Ζητούμενα φύλλα σάς άπε'στείλαμεν.—
Κ. Κ. Κά ϊρο ν ’Επιστολή χαί Τοκομερίδια έλήφθησαν. Εόχαρι-;
στουμεν^ Έγράψιμεν. X. Α; Φ. Γ α ρ γ α λ ιά ν ο υ ς. Έπιστολή έλήψθη. Πονηματών σας έδημοσιεύθη. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν· σημειώσατέ μας τί φύλλα σάς λείπουν. —-Λ. Ν., Κ. Τ σ t σμέ· επιστολή χαι χρήμχτα έλήρθησαν εύχαριστουμεν; ταχυδρομι
κών σάς 'έγράψαμιν αυτόθι χαί αΛεστείλαμεννέας αποδείξεις. Άνα-·
μένομεν ταχέως νίωτέραν σας. — 1. Β. Π t ιρ α ι ά χρήματα έλή<
φθησαν, εΰχάριστοδμεν πολύ.—Α. Γ. Ν άξ ον.επιστολή καί περιεχόμενα έλήφθησαν εΰχαριστοΰμεν πολύ.—Ξ.Κ.έν ’Αθηναίο. Τδ ον
«δημοσιεύθη καί διά τδ έτερον συμμορφωθησόμεθα__ N.l.B. Ν ά·
ξο ν επιστολή χαέ περιεχόμενα έλήφθησαν εΰχάριστοδμεν πολύ
άλλα θά μάς έπιτρέψητε νά μή διαχόψωμεν τήν άπιστολήν τοϋ
φύλλου.— Π. Κ. Λευκωσίαν Κύπρο υ. 'Επιστολή σας. χαί
φρ. Μ έλήφθησαν. -Εΰχαριστοϋμον πολύ. -Διά λιξιχαίχειχαλώς.
, Διά παραγγελίαν’ σας θέλομιν φροντίσει.—Τ. Λ. "Τδρ α ν. Τρεις
συνδρομαί έλήφθησαν, εΰχαζίστοΰμεν πολύ.—Π. X, Γ. Γ, Ν. Β.
Ύδρα.ν. Συνδρομαί σας έλήφθησαν, εΰχάριστοδμεν πολύ. Σ. Ο.
Σπ έτ σα ς.Δολτάρίον όλήφθη'άναμένομςν άφιύχτως είτε ύμάς «ίτι
επιστολήν σας.—I. I. Unqvar. Δύο έβιστολ'αί σας έλήφθησαν χαί
δύο φιορίνια. ’Εγράψαμιν ταχυδρομιχώς. Άναμίνδμέν νεωτέραν σας.
—Ν. Τ. Πάτρας. Συνδρομήν σας ελήφθη
*.
*
εΰχάριστοδμεν
αριθμός λαχείου σας· δ έ* δεξιών άπβδείξεώς’σας αριθμός. —Σ. Ν. Πά
τρας. Άντίτιμον ημερολογίων ελήφθη
*
εΰχάριστοδμεν. — Κ. Κ.
X αν ιά. Συνβστημένήέλήφθη. Πέντε τόμους χρυσοδέτους σάς άπε·
. στείλαμεν ταχ. έπί συστάσ« χαί έγράψαμον.

ΔΗ ΛΩΣ IX
"Οσοι, έχ τών χ.χ. συνδρομητών-τής «Φυσεως» στερ&Ονται φύλλων παρελθόντων έτών χαί έπιθυμούσι νά
συμπληρώσωσιν «ύτά, - π«ρ«καλοΟνται νά δηλώσωσι
τοΟτο έγκαίρως είς τήν διεύθυνσή,1 καθόσον έτοιμάζομίνων ήδη τών τευχών καί το© λήξαντος 5ου ΐτους,
Αποβαίνει ανέφικτος' πδσα περαιτέρω παραγγελία.

Πχρά τάς ανατολικές πλευράς τοϋ Πηλίου κατάσχιος έν
μέσφ δασών και πλουσίων ΰδάτων εΰρίσκεται ή Ζαγορά, έπισημοτάτη τών άλλων κωμοπόλεων κατά τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν. Είς τά εύγενή και φιλοπάτριδά αισθήματα τής οικογένειας
Κασσαύέτη χρεωστεΐ τήν έίρυσιν καί συντήρη«ν του Κασσαύβτείου Παρθεναγωγείου. Τά αποτελέσματαίτών εργασιών, ώς
μας άναγγέλλουσιν, υπήρξαν άριστα όσον ουδέποτε πριν.
Μετά τάς προήγηθείσας εξετάσεις τών δύο άνωτέρων Ελλη
νικών τάξεων, κατά πρώτην φοράν καθιερώθη νά τελήται εορ
τή τών εξετάσεων είς μνήμην τοϋ δωρητοδ, τή είσηγήσει τοϋ·
διδάξαντος Κρητός Δαμόουνέλη. Παρεστάθη ή τελευταίαπρδξις. τής Μερόπης έν αρχαία άμφιέσει μετ’ επιτυχίας ανέλπι
στου, έν ή διεκρίθησαν at δεσποινίδες μαθήτρια! "Ολγα Σαμσαρέλου ώς Μερδπη, καί "Ολγα Παππαδοπούλου ώς Ευρυδίκη,
μία πραξις έκ τοϋ Ύψηλάντου καί διάφορα ποιήματα. Κατά
διαλείμματα αί μαθήτρια! μετ’ αξιέπαινου άκριύείας και γλυ—
‘χύτ^τσς .έψαλλον έν τριφωνία μίαν προσευχήν Δονιζέττη καί
^αεμάΤα είρΐς τήν πάτριδα και τήν ελευθερίάν, τόν Έθνοφύλάκα.
Παριζίνη, τήν Καταδίκην τοϋ κλέφτου, τί Μεσολόγγι, τήν Τυ
φλήν άνθοπώλιδα, καί άλλα. Πολλούς επαίνους επίσης έκ- φράζουσι πρός τε τήν διευθύνουσαν κ.· Παγκάλου και τάς διδαν σκαλίσσάς δεσποινίδας Δούκα καί άδελφάς θεοδοσιάδου, διά τόν. ζήλον καί τήν φιλοπονίαν αυτών.
Πρ'ο όκτώ ήμερων έφαμίλλως επίσης είχε τελεσθή ή έορτή
τοϋ Κρητσκείου Έλλ. Σχολείου, έν ή έκτος της απαγγελίας
_ εισήχθη κατά πρώτον ή διδασκαλία τής Μουσικής καί Γυμνα
στικής ύπό τοϋ ίδίου κ.Δαμύουνέλη,Σχολάρχόυ,έξ αυθορμήτου
έρωτος πρός τήν τελείαν μόρφωσιν τής νεότητος. At δύο αδται
έορταί, εφάμιλλοι πρός τάς τών έξεχόντων παιδευτηρίων έν
Άθήναις,. έξήγειραν τήν, αγάπην καί τόν θαυμασμόν μαί κατέλιπον τάς ώραιοτέρίς· αναμνήσεις .όλης τής Ζαγοράς καί τών
παρεπιδήμων έξ '’Αλεξανδρείας οικογενειών. Τήν τοιαύτην έκπαίδεύσιν, συνδέουσαν τόν πλουτισμόν τώύ γνώσεων πρός τήν
μόρφωσήν τών εύγενών αισθημάτων τά όποΤα έξαίρ.ει ή μουσική
. καί ή ποίησις, χαιρετίζομεν μετ’ ένθερμου χαράς και εγκαρδίου
άγάπης. Καί τί ώραιότερον τοιαύτης μορφώσεως, διά τής όποι
ας ή μεν ποίησις εξευγενίζει τό αίσθημα καί τήν αγάπην τής
πατρίδας καί τής ελευθερίας, ή μίμησις κά: ή απαγγελία καλ
λύνει τήν φωνήν καί τό λεκτικόν, ή δέ μουσική έξευγενίζει
καί πραΰνει 8λην τήν νεανικήύ τραχύτητα και ορμήν; Όταν
έπί τοΐούτου προγράμματος^ βαινή ό διδάσκαλος, ύστατα! υψηλά
και δέν έχει χρείαν τών τετριμμένων- επαίνων, διότι άναύοα.
υπέρ αύτοϋ τό αποτέλεσμα. Είμεθα περίεργοι νά ίδωμεν μέ
ποίαν αμοιβήν ηθικήν θά πληρωθή ό τόσος μόχθος καί ένθουσιώδης ζήλος, εκείνων οί οποίοι τόσον έμόχθησαν.
·Φ·Φ
*
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ΩΡΟΛ

ΠΑΝΑΓΙΛΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
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Μεταξύ Καπνικαρέας καί Ωραίας-’Ελλάδος
Εις τό Κατάστημα τοϋ κ. Τσάμη, τό τόσον έπαξίως
τή φιλοκαλϊφ' αφιερωμένον, εύρίσχονται ωρολόγια έχ τών
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Εΰρώπνι καταστημάτων, περί
τής στερεότητος, χαί άκριβιίας τών όποιων άρχει μόνον ή
ίγγυησις τών ονομάτων αυτών. Εργασία ίφάμιλλος τή εόρωπαϊκή. ’Εγγύησις άΰτής καί στεριότης.
Οί μέλλοντες νά προσίλθωσιν {στωσαν βίζαιοι, ότι εύχαριστηθήσονται ίιά τήν στερεότητα, κομψότητα, τό μέτριον
τών τιμών καί τήν άχριβή έκπλήρωσίν πάσης παραγγελίας.

ΕΚ TON KATASTHMATON ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΤ

