
ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΦΪΣΕΩΣ ΕΓΕΙΡΟΥ ΠΡΩΙ!
’Αγάπα τήν αγροτικήν ζωήν : τερπνός κοιλάδας,

Βουνά καί δάση σύσκια, χλοώδεις πεδιάδας 

Συχνά εις τόπους διαιτώ, κα'ι μάλιστα τό Θέρος, 
"Οπου δροσώδης άνεμος προοπνέει έλευθέρως- 

Τόν ρύχκ’ άκουε έκεΐ σιγά νά κελαρύζη, 
Τήν άηδόνα παρ’ αύτόν τό άσμα νά τονίζη, 
Τήν μέλισσαν ν’ άνθολογή θεώρ’ είς τούς ανθώνας 

Και νά σκιρτά τό ποίμνιον, τ’ άθώον, είς λειμώνας.
Ώ! παρατήσει τ’ άροτρον αύτό τοϋ ζευγηλάτου : 

Πώς άφελώς εργάζεται παράγον τά καλά του.... 
Πρωί έγείρου πάντοτε! ή έγερσις εκείνη 

Ζωογονεί τόν άνθρωπον, τό πνεύμά του όίύνει, 

Τόν καθιστά φιλόπονου, εχθρόν τής οκνηρίας, 
Καί τήν ψυχήν του άπασαν πληροί πως θυμηδίας, 

Γαλήνης ιλαράς. . .

Ένώ προσβλέπει κύκλω του, όπου κ' άν στρέψη τ’ όμμα,

Παντού, κ’ είς γήν κ’ είς θάλασσαν κ' εις τ’ ουρανού τό δώμα,
Τ ής έίυπνούσης Φύσεως εικόνας ζωηρός.

Καί τούς καλλίστους στίχους του ό ποιητής ακούει 
Νά τώ έμπνέη άνωθεν φωνή τις θειοτάτη, 
Καί καλλιτέχνης σχέδια άριστων έργων πλάττει, 
Διότι είνε ή στιγμή καλλιτεχνικωτάτη, 

Τό φώς κ' ή δρόσος τής Αυγής ένώ τόν περιλούει. . .
Έγείρου πάντοτε πρωί! μικρόν τι τό νομίζεις;

Πρός πλείστοις άλλοις άγαθοΐς υγείαν θησαυρίζεις.

Φ. Α. ΟΐΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.
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0 ΝΕΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 0 ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Έν τώ Λ'. φύλλω τής άρτΐως έν ΙΙαρισίοις 

έκδοθείσης Πανεπιστημιακής Έπιθεωρήσεως Be- 
vue Universitaire κατεχωρίσθη ή πρώτη τών 
διαλέξεων, άς δ έν τώ Αυκείω Caen καθηγητής 
τής φιλοσοφίας κ. Malapert έποιήσατο κατά τό 
τέλος τού σχολικού έτους πρός τούς άπολυθέντας 
μαθητάς.

Νομίζοντες οτι αί έν τή διαλέξει ταύτη συμ- 
βουλαί περί τών καθηκόντων και ύποχρεώσεων 
τών έπιβαλλομένων τοΐς εις τόν κοινωνικόν βίου 
είσερχομένοις τό πρώτον νέοις ήθελεν είναι ώφέ- 
λιμοι καί τή ήμετέρα νεότητι καταχωρίζομεν 
μετάφρασιν ταύτης.

Έν τώ τελευταίω αύτοϋ λόγω δ κ. I. Simon 
άπεφήνατο οτι οί τής φιλοσοφίας καθηγηταί ε"- 
πρεπε νά ώσι λαϊκοί κήρυκες (predicaleui'S iai- 
ques). Τοϋτο έφάνη γενικώς είς τούς τής φιλοσο
φίας καθηγητής, εύλόγως ίσως, οτι έταπείνου τό 
αξίωμα τής έπιστήμης αύτών άλλ’ ούδείς βε
βαίως άπαξιοϊ αύτό, διότι ούδέν άλλο ύψηλότε- 
ρον ή τό νά εί’πη τις πρός νέους σπουδαίας συμ
βουλής καιν' άναπτύξη έν ταΐς ψυχαϊς αύτών 
την πρός παν καλόν κάγαθόν αγάπην καί λα
τρείαν.

Άναμφιβόλως ή έν τώ σχολείω σπουδή προ
παρασκευάζει ύμάς περισσότερον ή όσον φρονεί 
τις είς τόν ηθικόν βίον, άλλά δέν ήθελεν είναι 
τολμηρόν νά έλπίζω οτι θά άκούσητε μετ’ εύ- 
μενείας καί ώφελείας τινός τών καθηγητών λέγον- 
τος προς ύμάς λίαν απλώς άλλά καί λίαν είλι- 
κρινώς, τί άναμένωμεν παρ' ύμών καί τί πρέπει 
νά κάμητε όπως γείνητε ο,τι έπιθυμεΐτε, ωφέλι
μοι καί χρηστοί άνθρωποι.

Ό βίος δέν διδάσκεται^ έν τώ σχολείω καί 
διά παραγγελμάτων τό σχολεϊον άναμφιβόλως 
έθίζει είς τήν τάξιν καί έργασίαν, διδάσκει τήν 
άμιλλαν, τό θάρρος, τήν νομιμότητα καί τήν 
φιλίαν, πρός δέ τήν δικαιοσύνην διότι έκαστος 
κρίνεται κατά τήν επιμέλειαν καί τά αύτοϋ έργα- 
άλλά. δέν εινε δ κόσμος, είνε μέν βίος άλλά βίος 
ανάλογος πρός τήν ηλικίαν καί τήν αδυναμίαν 
τοϋ παιδός καί νεανίου. Ό αληθής βίος μανθά- 
νεται διά τής δράσεως καί δι' αύτοϋ τού βίου. 
Δύναται δ'όμως τις νά δώση είς ύμάς ηθικόν τι 
έφόδιον τοϋτο δέν άναπληροϊ τήν πραγματικό
τητα, άλλά δύναται νά προπαρασκευάση καί δι- 
ευθυνη, νά άπομακρύνη ύμάς πλανών καί αμαρ
τημάτων, δι’ ά ίσως βραούτερον θά έπάσχετε ή 
οπερ φοβερώτερον θά ήρυθριατε. ΊΙ καλλίτερα δ’ 
ήμών άμοιβή εινε νά έλπίζωμεν οτι ήμέραν τινά 
έν μια τούτων τών ηθικών κρίσεων, άς πάντες δύ-
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νασθε νά διέλθητε, λέξις τις άπαγγελθεΐσα πρό 
ύμών θά άνακληθή είς τήν μνήμην ύμών καί θά 
παρακώλυση ένοχον σκέψιν ή θά ένισχύση γεν- 
ναίαν έμπνευσιν.

'Αγνοείτε εντελώς σχεδόν τήν ζωήν, είς ήν 
ε’ισέρχεσθε μετά πεποιθήσεως καί περιέργειας. 
"Εχει το θέλγητρου τοϋ άπροόπτου καί άγνω
στου. Βλέπετε αύτήν ύπό χρώματα μειδιώντα, 
καί εύλόγως. Θά εισθε ελεύθεροι· χαίρετε δι' αύτό 
καί ύπερηφανεύεσθε. Ό έρως τής άνεξαρτησίας 
εινε έμφυτος εϊς τόν άνθρωπον, άκαταμάχητος είς 
είς τον νέον. "Αλλως τε εινε καλόν νά έπιθυμή τις 
νά ένεργή καθ' εαυτόν καί έπί ίδίω κινδύνω. 
Άλλ' ήθελεν εινε παράλειψις καθήκοντος έάν ά- 
φήσωμεν ύμάς νά πιστεύητε οτι δύνασθε νά ζήτε 
ώς άν τύχη, καί έάν μ.ή ειπωμεν οτι αύστηρά 
καθήκοντα άναμένουσιν ύμάς. Θά διευθύνητε ύ
μάς αύτούς, βαρύ έργον. Μάθετε οτι ολαι αί άλύ- 
σεις δέν θά ήνε τεθραυσμέναι όταν δέν βλέπετε 
αύτάς. Αύξανομένων τών δικαιωμάτων, αύξά- 
νονται αί ύποχρεώσεις. Όρθώς ειπον « Ή ελευ
θερία φαίνεται άνακούφισις, άληθώς είνε φορτί- 
ον. Ιδού άκριβώς τό εύγενές αύτής. Ή ελευ
θερία δεσμεύει καί; ύποχρεοΐ, αυξάνει τό ποσον 
τών συμ.βαλλομένων έκαστω αγώνων.»

Τά έτη τής σπουόής ύμών δέν πρέπει νά θεω- 
ρώνται ώς έτη μεταβατικά ή μάλλον χαμένα. 
Είνε τωόντι κρίσιμα καί όλος δ βίος ύμών θά φέ- 
ρη τόν τύπον αύτών. Ό,τι θά ήσθε νέοι, είνε βε
βαιότατου ότι τοϋτ' αύτό θά ήσθε πάντοτε. Ό 
χαρακτήρ, ή καρδία δέν μεταβάλλονται εύκόλως. 
Αί έξεις τής τιμής καί εύγενείας άς νέοι θά άπο- 
κτήσητε, θά ώσι τό αιώνιον σωσίβιον. Σκεφθήτε 
ότι ύπάρχουσι κηλΐδες ούδέποτε έντελώς πλυνόμε- 
ναι.
r. Πρώτος σκόπελος, δν πρέπει νά άποφύγητε εί
νε τό νά μή νομίζητε ότι σπουδαστής ελεύθερος εί
νε σπουδαστής μ.ή σπουδάζων. Πλήθος διασκεδά
σεων, πλήθος ήδονών, άςφαντάζεται τις τόσω θελ- 
κτικωτέρας όσω ϋλιγώτερον δοκιμάζει, είνε πειρα
σμός. Υποχωρεί είς αύτάς, είνε όλεθρος. Άλλως 
τε πιστεύει οτι δύναται νά άναπληρώση τάς 
άπολεσθείσας ώρας ή ημέρας δι' έργασίας, ήν 
φαντάζεται ότι θά είνε πυρετώδης. Άλλά τό 
συναίσθημα καί ή έξις τής οκνηρίας έρχονται τα
χέως καί ούτως άπόλλυνται καί δ χρόνος καί τό 
χρήμα, αί δυνάμεις τοϋ σώματος καί τής ψυχής, 
ή ζωτικότης τής διάνοιας καί ή δραστηριότης τοϋ 
χαρακτήρος. Αγαπάτε λοιπόν τήν σπουδήν καθ' 
έαυτήν. Έστε ευτυχείς ότι έμάθετε καί επιθυμεί
τε νά μανθάνητε άκόμη. Καλ.λιεργεϊτε τό πνεϋμ.α 
διά το πνεύμα. Φοιτάτε είς τάς παραδόσεις ούχί 
μόνον διότι επιβάλλεται, άλλά μετ’ εύχαριστή- 
σεως καί εύγνωμοσύνης. Ιίροπαρασκευάσατε τήν 
διάνοιαν^ ύμών ού μόνον δι'έν επάγγελμα άλλά 
διά τήν ζωήν.»

Ιίεριοόικόν τών Μαθητών

Ώμΐλησα περί έπαγγέλματος· ενταύθα παρα
τήρησές τις είναι άξια λόγου. Τό έπάγγελμα έπι- 
βάλλει είς τόν εισερχόμενου είς αύτό παραδόσεις 
τινάς τιμής· έυδύεταί τις ούτως ειπεΐν μετά τής 
λειτουργίας τό σύνολον τούτων τώυ ιδιοτήτων 
αΐτινες ένισχυόμεναι ύπο τής πρός τό σωματεϊον 
άγάπης (esprit de corps) μεταδίδονται ύπό 
τό όνομα ή τοϋ έπαγγέλματος τιμή (honor a bi- 
lite professionelle). Άλλ' έπιβάλλουσιν ωσ
αύτως συνήθειας είς τό άτομον, μορφοϋσιν αύτό 
κατά τό μοναδικόν πρότυπον, έμποιοϋσιν είς αύτό 
προκαταλήψεις, άναιροϋσι τήν προσωπικότητα καί 
πνίγουσι τον άνθρωπον ύπάρχει κίνδυνος, δν οέν 
πρέπει ούτε νά μεγεθύνωμεν ούτε νά περιφρονώ- 
μεν. Όθεν πρέπει νά. προλαμβάνωμεν νά άποφεύ- 
γωμεν τούτον εύρύνοντες τόν δρίζοντα αύτοϋ καί 
μή έγκλειόμενοι έντός τών ορίων τών ύποχρεωτι- 
κών σπουδών, άλλ' άποκτώντες σαφείς γνώσεις 
περί οσον τό δυνατόν πλείστων πραγμάτων. Ούτω 
δέ δέν διασπαθώμεν τάς δυνάμεις άλλ ’ έπιτηδεί- 
ως διαχειρίζομεν δέν έπιφορτίζομεν τήν διάνοιαν 
άλλά κοσμοϋμεν φιλοκάλως καί τεχνικώς, άνα- 
παυόμεθα έξ έργασίας τινός δι’ άλλας έργασίας. 
Διότι κατά ώραίαν 'Εβραϊκήν παροιμίαν λεχθεΐ- 
σαν ύπό τοϋ Renan, « Έν πίθω καρύων δύνα
ται νά είσέλθωσι πολλά μέτρα ελαίου σησάμου».

Οϋτω δέ Οά άποφύγητε τόν σχολαστικισμόν, 
όστις δέν εινε προνομίου (ορισμένων επαγγελμά
των σχολαστικός εινε έπάγγελμα μεταμεμορφω- 
μένον είς άνθρωπον.

Θά εί'πω τώρα πρός ύμάς δύο λέξεις περί τοϋ 
ζητήματος τών χρημάτων. Ή αύξησις τής εύ- 
ζωιας καί τής πολυτελείας κατέστησαν έμβλητι- 
κωτέραν τήν άνάγκην χρημάτων. Αί προσωπικά! 
δαπάναι νέου εινε άναμφιβόλως άνώτεραι τών πρό 
20 ετών. Εινε κοινωνική άνάγκη καθ’ ής ούδέν 
δυνάμεθα καί ήτις καθ' έαυτην μέν δέν είνε 
κακόν άλλά δύναται νά εχη άποτελέσματα δύσ
κολα καί έπίπονα.

Φόβος ύπάρχει μήπως τινές ύπερβώσι τά έσοδα 
άτινα δύνανται νά διαθέσωσι, φόβος ύπάρχει μή
πως άποκτήσωσιν έξεις μαλθακότητος καί ά.σω- 
τίας. Οί νέοι ών ή τιμή ύπό τινας έπόψεις είνε 
πολύ εύαίσθητος είνε ελαστικοί ώς πρός τήν σύνα - 
ψιν χρεών. Μακραί οιαμοναί έν τοΐς καφενεΐοις 
πρός άπόλαυσιν τής λεπτής ηδονής τοϋ οινοπνεύ
ματος καί καπνού. Τό παίγνιον τό δποΐον πρέπει 
ν’ άποφεύγητε ώς πάνώλην, άλλαι ήδοναί πολυ- 
δαπανώτεραι λήγουσιν είς χρέη, πληρωθησόμενα 
βραδύτερον διά τοϋ μέτριου εισοδήματος τών γο
νέων ή τής κληρονομιάς, έάν μ.ή διά τής προικός. 
Τό σπουδαιότατων πάντων είνε οτι συνειθίζει τις 
είς μέσα καί ταπεινότητας τινας δι" ών άπόλλυσι 

" ................................. λοι-
άτι- 
τούς

τήν αξιοπρέπειαν καί λεπτότητα. Άνάγκη 
πόν νά κανονίζη τάς δαπάνας κατά τά έσοδα 
να διαθέτει. Ίδια δέ έπιβάλλονται ταϋτα είς
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έχοντας γονείς ολίγον εύπορους, ι .ύλόγως ειπέ τις·

•·ζ-χ · - τ__ .». - - -<
ταν ζώσι διά τής έργασίας,..... ...............— ...
-ζχνΤΖ ·* **» ·ίΐι“τυ —n'j '
την έζ.παίόευ 7ΐν τ<

« "Οταν οί γονείς είνε πτωχοί ή ούχί εύποροι, ό
ταν ζώσι διά τής έργασίας, όταν θυσιάζωσι τά 

α καί αύτήν τήν ζωήν όπως έπαρκώσιν είς 
έκπαίδευσιν τών τέκνων των, όταν μετά κό

που περισυλλέγωσι προίκα τινα οιά τήν κόρην των
αίσχος καί χιλιάκις αίσχος είς τούς υιούς τούς αυ
ξάνοντας τήν αγίαν ταύτην πενίαν άντί νά άνα- 
κουφίσωσι, τούς έλαττοϋντας ταύτην τήν προίκα 
άντί νά αύξήσωσι, τούς διασπαθώντας τούς καρ
πούς ταύτης τής έργασίας άντί νά αύξήσωσιν. Ό 
νέος όστις διά νά εύχαριστή τάς ορέξεις του κατα
δικάζει τήν μητέρα του είς στερήσεις, και τήν α
δελφήν του είς άγαμίαν ή μέτριον γάμον, είνε ου 
μόνον αχάριστος καί ασεβής άλλά καί άνανδρος».

(G. Leguuve : Les peres et les enfants)

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΙΡΙΣ
(μύθος)

Κομπάζουσα ή Ίρις δέν ήρκεΐτο 
Τά κύκλω νέφη νά περιψρονή, 
Άλλ" άλαςών έτόλμα νά φωνή 
Καί καθ’ ήλιου, ούπερ τέκνον ήτο. . . 
’Οτι τό φώς αύτοϋ, μονόχρουν άλλως, 
Ούδέν πρός τό πολύχρουν αύτής κάλλος!.. 
Ό ήλιος ακούει τήν ΟραοεΤαν 
Καί μειδιά .. «ολίγον νά προσμείνης 
Καί βλέπεις πόσον εύμορφος οά γίνης,» 
Τή λέγει, «μέ τήν τόσην φαντασίαν!» 
Καί κρύπτει τάς άκτΤνας εις τά νέφη 
Κ' εύύύς τήν τρισαΟλίαν καταστρέφει.

Ληρυΰΰιν επ' όλε’θρω εαυτών 
Άτάρεοτοι κατά ευεργετών. 

Φ. Α. Οί.

Κ01ΆΞ ΚΑΙ ΑΛΩ1ΙΗΞ 
(|juCoc)

Δεδηλητηριασμένον κόραξ κρέας 
Άρπάσας έκαόέοΰη έπ’ ιτέας· 
Καί κάτωθεν Κερδώ αύτόν ίδοϋοσ 
Τώ λέγει, εις τήν ρίζαν προαελΟοϋοα: 
«Πτηνόν ώραϊον πόσον, φίλε, είσαι ! 
Δικαίως έπί κάλλει επαινείσαι !. .. 
Άν κατεδέ/ου πλήν και τήν φωνήν σου 
Ν' ακούσω νά u" άφήσης τήν τερπνήν σου, 
Ώ! πόσον τοϋτο Οά μέ ηύχαρίστει !» 
Κ’ έκεΐνος «ώ ~ών φίλων μου άρίστη,» 
ΈσκέφΟη : «καί φωνήν νά μή σοι κρύψω 
Καί άλλως έτι πρέπει ν’ ανταμείψω 
Τόν έπαινον σου·» κρώζει «κρά!» τέ κρέαο 
Τή ρίπτει και πέτα έκ τής ίτέος 
Τό όρμαιόντου τρώγει,πλήν...τήν τρώγει . 

δολίων φόνο? είν αύτών οί λόχοι
Φ. Α Οί.
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ΥΓΙΕΙΝΑ

ΠΕΡΙ ΟΡΑΣΕΩΣ

Έάν προς άλληλα παραβζλωμεν τά διάοοοα 
αισθητήρια όργανα, δΓών έπροίκισεν ήμάς δ δη
μιουργός εύρίσκομεν , ότι τό τής δράσεως, δ 
οφθαλμός, υπερέχει τών λοιπών ού μόνον κατά 
τό λεπτεπίλεπτον καί πολυπλοκώτατον τής υφής, 
αλλά κχί κατά τήν αξιοθαύμαστου λειτουργίαν 
δι’ ήν προώρισται. θύσεις δύναται ν’ άρνηθή. 
οτι δ οφθαλμός είνε τό χρησιμότατου, τό πολυ
τιμότατο·/ καί τό εύγενέστατον τών οργάνων, δ 
δέ πλάστης δέν ήτο δυνατόν ούτως, είπε··/, νάδω- 
ρήσηται ήμΐν τελειότερο·/ όργανο·/, όπως γνωρίσω- 
μεν τά έργα καί θαυμάσωμεν χύτου τό πάνσοφον 
κχί παντοδύναμον.
ι Ένώ οέ οιά τών λοιπών τεσσάρων αισθητη
ρίων, τού τής αφής, τής 
γεύσεως, της όσφρήσεως, 
τής άκοής, άντιλαμβα- 
νόμεθα τών περί ήμάς 
άτελώς, ούδέ δύναντχι 
ταύτα νά έπαρκέσωσιν 
είς τάς άνάγκας τού ή- 
μετέοου βίου,χί λειτουρ
γία·. άς έκτελεί δ οφθαλ
μός μεγίστη·/ κέκτηνται 
σπουδαιότητα έν τήζωή 
τού ανθρώπου, άναγ- 
καιόταται ούσαι αύτφ, 
ϊΐπως έρχηται είς συνά
φειαν μετά τού εξωτε
ρικού κόσμου, έκτιμά. τάς 
μορφάς αύτού. τάς σχέ
σεις καί τάς καλλονάς 
καί άφυπνίζη τήν φαν- 

ύ άναλόγως
, αϊτι- 

τόν

τασιαν αυ
τών έν τυπώσεων 
νες μεταδίδονται εί 
εγκέφαλον τή μεσολαβήσει ■

Είνε αληθές, ότι έφάμιλλ 
καί ή άκοή· άλλ' άν τις βαθύτερον έξετζση συν- 

λυ κχθυπερ- 
* Διό
πάντες την 
τήν μάλλον

ύγιεινήν άμα καί ώραίαν στάσιν παρίστησιν ή 
είκών Β.

Τελευτώντες λέγομεν γενικώτερον. οτι ή δρασις 
έχει ανάγκην καί άσκήσεως. Ό άνθρωπος δια- 
τελεϊ πάντοτε κατώτερος τών λοιπών ζώων, οσον 
αφορά τήν τελειότητα καί τήν λεπτότητα τών 
αισθήσεων. Όπως άρα κατορθώση νά παράσχη 
τή λειτουργία τής δράσεως εύστροφίαν καί οξύ
τητα άνάγκη νά διαπαιδαγωγήση τρόπον τινά 
αύτήν, νά ύποβάλη αύτήν εις άακηΰιν. Ε’νε δέ 

γνωστόν, οτι οί 
ναυτιλλόμενοι καί 
οί έν τοΐς άγροϊς 
συνήθως διαιτώ- 
μενοι, ιόν ή ορα- 
σις άσκεΐται έπί 
εκτεταμένων 
φύσεως 
των, 
κτώσιν 
οπτικήν οξύτητα 
κ χ τ α πλη κ τ ι κ ή ν, 
έπιτρέπουσχν αύ- 
τοίς νά έκτιμώσιν 
ασφαλώς τάς με
γάλης άποστζ- 
σεις, το σχήμα, 
τό χρώμα καί τάς 
σχέσεις τών περι- 
στοιχούντων καί 
μεμακρυσμένων 
αντικειμένων. "1- 
·/·/. λοιπον ένισχύ- 
ωσι καί στεοεώσι 
τήν εαυτών ορζ- 
σιν

ιός έκ

[χερών λειτουργία; Ό ‘Ιπποκράτης, & πατήρ 
τής ιατρικής έπιστήμης, λέγει’ βοφ&αλμοί ώς 
αν ϊβχνωβιν ούτω και γνΐον», ήτοι έν άλλοις 
λόγοις, ή δύναμις τών οφθαλμών ατόμου τίνος 
είνε ανάλογος τής τού ολου χύτου σώματος. Έκ 
τού αληθούς δέ τούτου άφορισμού καί έκ τών 
διδόμενων τής νεωτέρας έπιστήμης ποριζόμεθα, 
οτι ή τού οφθαλμού υγεία έξήρτηται ώς έπί τό 
πλεϊστον έκ τής υγιεινής καταστάσεως τού ολου 
σώματος κχί οτι, όσον είνε έπάναγκες νά φρον- 
τίζωμεν περί τών λοιπών οργάνων, ούτω κατά 
μείζονζ λόγον δέον πολλήν νά λαμβάνωμεν πρό
νοιαν περί τής ύγείας τών οφθαλμών.

Ό οφθαλμός, ώσπερ τά λοιπά τού σώματος 
όργανα, ύπόκειται είς κόπωσιν. Παραλείποντες 
τήν έξέτασιν τών παμπληθών αιτίων, άτινα δύ- 
νανται νά έπενέγκωσι μέν τόν κάματον τής δρά- 
σεως, έν τέλει δέ νά βλάψωσιν αυτήν άνεπανορ- 
θώτως, καί είς τόν κύκλον τών ήμετέρων φί
λων αναγνωστών ζποβλέποντες, χαοζσσομεν ώδε 
συντόμους ύγιεινούς κανόνας άναγομένους 

τήν άνάγνωσιν καί 
γραφήν.

Εινε ανθυγιεινόν 
νά έφαρμόζηται δ 
φθαλμος έπί πολύν χρό
νον fig την έπιοταμέ- 
νην έξέτασιν λίαν λε
πτών άντικειμένων.Ύχ 
λεπτά ταύτα αντικεί
μενα έκ μικράς άπο- 
στάσεως δρώμενα άπαι- 
τούσιν άπο τού οφθαλ
μού δύνχμιν καί προσ
πάθειαν μείζονα, ή τά 
ογκωδέστερα άντικεί- 
μενα, ζτινα δυνάμεθα 
νά βλέπωμεν άκοπώτε- 
ρον.ΌΟεν ούδέν μάλλον 
κοπιώδες κχί επιβλα
βέστερου τού νά άναγι- 

, νώσκωμεν συνεχώς βι-
χαχη. λ. , , ,

ολιον τετυπωμενον οιζ 
λίαν μικρών ή δυσδιάκριτων χαρακτήρων, ή τού 
όποιου τά γράμματα κεϊνται ύπέρ τό δέον έγγύς 
ζλλήλων. Κατά συνέπειαν χειριστή οικονομία 
εινε τό ζναγινώσκειν βιβλία κακώς τετυπωμένα, 
άλλως πρζττομεν τούτο δαπάναις καί έπί βλάβη 
τής δράσεως, ήτις δένέπανορθούται, έάν άπαξ 
σπ ου δ α ί ω ς δ ι α τ κ ρ α χ θή.

Ί’ό αύτό δυσάρεστον αποτέλεσμα επέρχεται, 
όταν ή ζνζγνωσις γίνηται ύπό φώς ανεπαρκές. 
Τούτου δ' ένεκεν ή ύπό τό λυκόφως γινόμενη ά- 
νζγνωσις είνε ιδιαίτατα επιζήμιος, καθότι τό φώς 
τήν στιγμήν ταύτην καταπίπτει ήρέμα καί 
άνεπχισθήτως, καθιστάμενο·/ ούτω ανεπαρκές πριν

συντόμους

Στάσις

τών οπτικών νεύρων, 
ος τής δράσεως εινε

άγει τό πόρισμα, ότι κχί ταύτης 
τέρα τήν χρησιμότητα υπάρχει ή δρασις 
ευλόγως τήν τύφλωσιν θεωρούμεν 
φρικωοεστζτην τών ουστυχιών κχί 
πζσης άλλης νόσου καταθλίβουσαν τήν ανθρω
πότητα.

Τοιούτος άρα ύπαρχων δ οφθαλμός δέν ε’νε 
άξιος προφυλαξεως κχί ενδελεχών φροντίδων, 
όπως διχτηρήται άλώβητος κχί ακέραιος κχί έξ- 
ασφχλίζηται ή κχνονική τών συνιστώντων χυτόν

-'»·

«« ι την

το 
ό- 
ιό-

ή ήμεϊς παρατηρήσωμεν τήν έλάττωσιν αύτού. 
Έν τούτοις ού μόνον τό ανεπαρκές φώς έπιφέρει 
τήν καταπόνησιν τού οφθαλμού, άλλά καί τό 
άπλετον ετι. Διό ϊνα οφθαλμός διατελή άπρόσ- 
βλητος καί αβλαβής δέον, όπως αί εντυπώσεις 
άς δέχεται έ’χωσι μέση·/ τινά τήν έντασιν καί 
έπαναλαμβανόμεναι μή ύπερβαίνωσι τά προσή
κοντα αύτώ ουσιολογικά. όρια. Διότι ώσπερ ή 
άφή διά τής προ ' " ” ~~ '
νων 
καί 
ριον 
έξασθενεϊ καί ά- 
πόλλυσι τήν λε
πτότητα αύτού 
διά τής έπιδρά- 
σεως οπτικών εν
τυπώσεων άγαν 
·/ - · -ΐοηρων και συ
χνότερο·/ τού δί- 
ζί-ζζ άνανεουμέ- 
νων.

Επίσης ή γρα
φή,όταν έν άρχή 
μή ύπόκηται εϊς 
τιναςύγιεινούςκα- 
νόνας , δύναται 
πλήν τής βλάβης 
τής δράσεως νά 
διόση είςτούς παΐ- 
δας έλαττωματι- 
κάς ς-ζσεις.Ούτω 
ή κεφαλή κλίνει 
ιός ές ένστικτου 
πρός τ’άριστερά 
ϊνα παρακολουθή 
τάς κινήσεις τής 
γρχφίδος, ώς δεικνύει ή εικών Λ' ·. 
τού χρόνου, ζν μή ληφθή ή δέουσα 
στάσις χύτη δύναται νζ έπιφέρη σκολίωσιν τής 
σπονδυλικής στ-ήλης. Επίσης πολλάκις έπχναλη- 
φθεΐσα ή κλίσις αύτη τής κεφαλής αποβαίνει 
έπιβλαβής είς τήν ορασιν καί συμβάλλει είς τήν 
άνάπτυξιν τής μυωπίας ιός έπιτείνουσα. τάς 
πραϋπα^είας τ».· προοαρμοβτικΰς ύννάμεως 
■zz~j ϋφθχλμού διά τής προσεγγίσεως αύτού πρός 
το αντικείμενο·/.

Δικαίως λοιπόν Γαλλίς τις περιώνυμος συγ- 
γραφεύς, ή Γεωργία Σζνδη, ειπεν αγραφη ίύ- 
ί>ει'«, χάρτης ενΐλΰς, Οώμα εΰ&ές.» Τοιαύτην δέ

στριβής καί τού χειρισμού οργζ- 
ή αντικειμένων τραχέων αμβλύνεται, ούτω 
τό αισθητή - 
τής δράσεως

τητα άνάγκη νά διχπαιδαγωγήσ·/)
...'_ I.. ..X « /ίζΙΛΖ»

Στίοις χχλή.

■ιοιζ 
τών 
ύπερ' 
πάτους 
καί τά 
σκήσεις θέλ 
ού '/.όνον

οτι
έν

ης 
δρίζόν- 

άπο- 
τέλει

γου αυ- 
βαλλ ουσι τήν δρχσιν εις 

έξέρχωνται είς περι- 
τά. όρη, τούς άγρούς 

οιαύται έκορομαί καί ά- 
— ....... :π' άγχθώ

αλλά ζαί 
τού αισθητηρίου τής δράσεως, 

............. - ----ζ-·. αρμονίας καί 
τών άλλων λειτουργιών ΐσοο-

,ί μαθητχί, οϊτινες 
άνάγκην ύ·

οε
κα·

'βολικήν εργασίαν, νά 
άνά τάς πεδιάδα 
δζση. Αί οέ τ<· 

υσιν έπιδρζσει αισίως καί έ· 
;ύ όλου έν γένει σώματος,

·*» , 
διατελή κχνονική χρήζει 
μετά

ι
τής λειτουργία'

Ανδρελϊ. Λ. Λντιπλϊ
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Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙ1Σ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[ Συνέχεια' ίδε τεύχος ιγ', σελίδα 202]

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ 1Δ1 
Τί τό πρακτέον.

Οΰτω λοιπόν, μετά μακρόν ένεκα τών νηνε
μιών διάπλουν, εΰνοηθέντα κατόπιν ύπό τοϋ βορει
ανατολικού καί νοτιανατολικοϋ άνεμου, διάπλουν 
διαρκέσαντα έβδομήκοντα τέσσαρας ήμέρας τού 
λάχιστον, τό Πιλγκρϊν έξώκειλεν έπί τής ξηρκς !

Ή κ. Βελντόν και οί σύντροφοί της ηύχαρί- 
στησαν την θείαν Πρόνοιαν διά την σωτηρίαν 
των. Ήσαν δέ ήδη έν ασφαλεία, διότι ή ξηρά 
αΰτη ήτο ήπειρος καί ούχί νήσος τις έκ τών ολέ
θριων νήσων τής Πολυνησίας. Ό έκπατρισμός 
των εις τι σημεΐον τής νοτιάς ’Αμερικανικής α
κτής δέν περεΐχε σπουδαίας δυσκολίας.

Τό Πιλ.γκρΐν άπώλετο. Έσώζετο μόνον ό σκε
λετός αύτοϋ, τοϋ δποίου ή παλίρροια μετά τινας 
ώρας θά διασκόρπιζε τά λείψανα. Ήτο αδύνατον 
νά το σώσωσιν. Άλλ’ άν δ Ντίκ-Σάντ δέν έτυχε 
τής χαράς νά έπαναφέρη τό πλοϊόν του σώον 
πρός τόν έξοπλιστήν του, τούλκχιστον έκαυχζτο, 
οτι χάρις αύτώ οί έπιβάται άπεβιβάσθησαν σώοι 
και ύγιεϊς έπί φιλόξενου ακτής καί μεταξύ τού
των ή σύζυγος καί τό τέκνον τοϋ Ίωάννου-Γου- 
λιέλαου Βελντόν

Ητο άγνωστον όμως αύτοΐς είς ποιον σημεΐον 
τής Αμερικανικής άκτής είχον έξοκείλει, καί 
περί τούτου ήδύναντο έπί μακρόν νά έρίζωσιν. 
Ησαν έκεΐόπου ύπέθεσεν δ Ντίκ-Σζντ.έπί τής πα

ραλίας δηλαδή τοϋ Περού ; Ίσως, διότι έγνώριζε, 
καί ιδίως μετά τήν άναγνώρισιν τής Νήσου τοϋ 
Πάσχα οτι τό ΙΙιλγκρίν έπλεε πρός τό βορειανα- 
τολικόν, ύπο τήν έπήρειαν τών ανέμων καί τήν 
έπίδρασιν τών ρευμάτων τής ζώνης τοϋ ισημερινού. 
Έκ τής τεσσαρακοστής τρίτης μοίρας κατά πλά
τος ήτο εύνόητον ότι ήτο δυνατόν νά φθαση μέ
χρι τής δέκατης πέμπτης.

Ήτο λοιπόν έπζναγκε: νά βεβζιωθή ώς τάχι
στα περί τοϋ σημείου, έφ ’ ού δ μυοπαρων έξώ- 
κειλε. Δοθέντος δέ οτι ήσαν έπί τής παραλίας 
τοϋ Περού, έπρεπε τότε νά ΐδωσι μέρος τι κατω- 
κημενον, καθ’ δσον ή παραλία αΰτη έχει καί 
λιμένας καί κωμοπόλεις καί χωρία. Ή παρα
λία αΰτη όμως έφαίνετο έρημος.

Ήτο ή παραλία αΰτη πετρώδης, έσπαρμ.ένη 
διά μαύρων βράχων καί κυκλουμένη περιέκλειε 
βράχον μέτριου ΰψους, ακανόνιστου σχήματος καί 
φέροντα σχισμάδας καί θραύσεις. Έδώ καί έκεΐ 

άνωφέρειαί τινες έξικνοϋντο μέχρι τής κορυφής.
Πρός βορράν, είς τριακοσίων περίπου μέτρων 

άπόστασιν άπό τοϋ τόπου τής άποβιβάσεώς των, 
ήνοίγετο τό στόμιον ποταμίου, οπερ δέν άντελή- 
φθησαν έκ τοϋ πελάγους. Παρά, ταίς όχθαις τοϋ 
ποταμίου τούτου έκυπτον άπειρίαι ριζοφόρων ή 
μαγκροβών, ούσιωδώς διαφόρων τών ’Ινδικών 
δμογενών των.

Ή κορυφή τοϋ βράχου κατείχετο ύπό πυκνού 
δάσους, τοϋ δποίου οί χλοεροί σωροί έκυμάτιζον 
ύπό τό βλέμμα καί έξετείνοντο μέχρι τών όπι
σθεν ορέων. Έκεΐ, έάν δ Κυρ-Βενέδικτος ήτο 
βοτανικός, πόσα δένδρα άγνωστα δεν Οά τώ ήγει- 
ρον τόν θαυμασμόν 1

Ήσαν έκεΐ τά γιγαντώδη βαοβάβ είς α κακώς 
ά.πέδωκαν έκτακτον μακροβιότητα καί τών ο
ποίων δ φλοιός ομοιάζει πρός τόν Αιγυπτιακόν 
συενίτην ριπιδοφοίνικες, λατανία·, βουρβονικαί, 
πεύκοι, ταμαρίνδαι, πεπερέαι καί άπειρία άλλων 
φυτών αγνώστων είς τον 'Αμερικανόν τής Βορείου 
’Αμερικής.

Άλλά, κατά σύμπτωσιν περίεργον, μεταξύ 
τόσων ποικιλιών τοϋ δάσους, οεν ευρέ που ούο' 
εν είδος τής απειραρίθμου οικογένειας τών φοινί
κων, τών όποιων τά χίλια περίπου είδη ε’ισίν έρ- 
ριμμένα δαψιλώς έφ’ όλης σχεδόν τής έπιφανείας 
τής σφαίρας.

Άνω τής παραλίας έστρέφετο μέγας άριθμός 
πτηνών φλύαρων, άνηκόντων ώς έπί το πλεΐστον 
εις διάφορα είδη χελιδόνων, μελαίνων κατά την 
πτέρωσιν. μετ' άντα.νακλάσεως χρώματος κυανού 
ώς τό τοϋ χάλυβος,καί καστανών ή ξανθών κατά 
τήν κεφαλήν. Έδώ καί έκεΐ ύψοϋντο ωσαύτως 
πέρδικες τινες μετά λαιμού φέροντος φαιόχρουν 
καί πυκνήν πτέρωσιν.

Ή κ. Βελντόν καί δ Ντίκ-Σάντ παρετήρησαν 
οτι τά πτηνά ταϋτα δέν ήσαν πολύ άγρια. Έπλη- 
σίαζον αύτούς άφόβως.Δέν έσχον λοιπόν άκόμη τήν 
δυστυχίαν νά φοβώνται τήν παρουσίαν τοϋ άνθρώ
που, καί ή άκτή αΰτη ήτο τόσον έρημος ώστε νά 
μή ήκουσάν ποτέ τόν κρότον πυροβόλου όπλου ;

Είς τάς ακρότητας τών σκοπέλων περιεπάτουν 
πελεκάνοι τινές έπησχολημένοι είς τόνάπληρώσιν 
έκ μικρών ιχθύων τον σακκον τον όποιον φέρουσι 
μεταξύ τοϋ λαιμού καί τής κάτω σιαγόνος.

Ααροι τινες μακροπτέρυγες, έκ τοϋ πέλαγους 
έρχόμενοι, περιίπταντο περί τό Πιλγκρϊν.

Άλλά τά πτηνά ταϋτα ήσαν τά μονά έμ
ψυχα όντα τά δποΐα έφαίνοντο νά έσυχνα,ον την 
άκτήν ταύτην, χωρίς νά λησμονήσωμεν, αναμ- 
Φΐβόλωο, τ’ άπειράριθμα και ενδιαφέροντα εντο- 
ό α τά δποΐα δ Κύρ-Βενέοικτος εγνωρι,ε καλώς 
? άνακαλύπτη. "Αν καί τό επραςεν δ μικρός 
Ιάκωβος, δέν ήδύναντο όμως ούτοι να ,ητησωσι 
παρά τών κατοίκων τούτων το ονομα της χωράς
καί ώφειλον κατ’ 
ανάγκην ν' άπευ- 
θυνθώσι πρός ιθα
γενή τινα.*

Τοιοϋτος όμως 
ούδαμοϋ ύπήρχεν, 
ή τούλάχις-ον ου- 
οαμοϋέβλεποντοι 
οϋτον. Ουοαμοϋ ε · 
βλεπον κατοικίαν 
τινά ή καλύβην ή 
τρώγλην οΰτεπρος 
βορράν πέραν τοϋ 
μικρού ποταμίου, 
οΰτε προς νότον, 
ούδ 'έπ 'αυτής τής 
κορυφής τού βρά
χου, έν τώ μέσω 
τών οενορων του 
πυκνού δάσους.

Ούδείς καπνός 
άνέθρωσκε πρός 
τόν άέρα. Ούδέν 
σημεΐον, ουόεν ί
χνος έδείκνυεν οτι 
ή Ζ6,?Χ αΰτη ® 
δέχθη ποτέ άν
θρώπους.

Ό Ντίκ-Σάντ 
ήτο, καί δικαίως, 
κ αταπληκτο ς.

«Πού έίμεθα : 
ή πού είναι δυνα
τόν νά ε’ίμεθα; ή 
ρώτα ούτος. Πώς! 
δμιλήσω! »

Ούδείς, τή άληθεία, ούδείς. Και εαν ητο τις, 
βεβαίως, δ Ντίγκο θά ήσθάνετο δια της οσφρη- 
σεως καί θά ύλακτει άναγγέλλων την έλευ- 
σίν του. _ ,

Ό κύων έπήγαινε καί ή,ρχετο έπι της παρα
λίας, έχων τήν ρίνα πρός τό έοαφος, τήν ουράν 
πρός τά κάτω, έμόρμυρεν ύποκώφως. παραοο,ος 
κατά τήν στάσιν, άλλά μή δεικνυων τήν προσ=γ- 
γισιν άνθοώπου τινός ούδε ζώου.

— Ντίκ, ίδε λοιπόν τόν Ντίγκο ! λέγει ή κ. 
Βελντόν. , ν .

__ Ναι ! ή στάσις του εινε παραοοςοτατη .

Έγνώριζε λοιπόν τήν άχτήν ταύτην; 

ούδείς άνθρωπος πρός δν νά

άπεκρίθη δ δόκιμος. Φαίνεται ότι ζητεί νά έπα- 
νεύρη ίχνη !

— Παραδοξοτάτη, τή. άληθεία ! » εψιθυρι- 
σεν ή κ. Βελτόν.

Κατόπιν, ΰπολαβοϋσα :
« Τί γίνεται δ Μαϋρος :
Κάμνει ότι καί δ Ντίγκο,

-Σάντ. Πηγαίνει, έρχεται I . .

ήρώτησεν αΰτη.
,, άπήντησεν δ Ντίκ 

. Άλλά τό κάτω 
τής Γραφής είνε 
ελεύθερος έδώ. Δέν 
έχω δικαίωμα νά 
τώ δώσω οιατα- 

Ή ύπηρεσία 
έληξε μετά 
είς τήν ξη- 
άποβιβάσεώς

περί εύρέσεω: 
τινός. Περί τροφών 
τί. Έκτο: 
παν ό,τι 

Ή παλίρροια είχε ρίψει

γάς
του 
της 
οάν ό

Πράγματι, δ 
Μαϋρος έγεωμέ- 
τρει τήν παρα- 
-λίαν, έστρέφετο. 
παρετήρει τήν ά
κτήν καί τόν βρά
χον, ώς άν έζή- 
τει νά άναπολή- 
οη αναμνήσεις. 
Έγνώριζε λοιπόν 
τήν άκτήν ταυ- 
την ; Έάν τον 
ήρώτων βεβαίως 
περί τούτου θά 
ήρνεΐτο άπάντη- 
σιν. Τό καλλίτε- 
οον ήτο νά μη έν 
ασχολώνται περί 
ανθρώπου όλίγι- 
στα κοινωνικού. 
Ό Ντίκ - Σάντ 
τόν είδε νά διευ
θύνεται πρός τό 
μικρόν ποτάμιον 
καί όταν ς-ραφείς 

ήφανίσθη πλέον όπισθεν τοϋ βράχου έπαυσε πλέον 
καί δ δόμικος νά σκέπτηται περί αυτου.

Ό Ντίγκο υλάκτησε πολύ, όταν δ μάγειρος 
εφθασεν είς τήν όχθην, άλλ’ έσιώπησε σχεοον 
πάραυτα. , , _ _

Έποεπεν ήδη νά φροντίσωσι περί εαυτών .α-
■ .._·. :»! «ύηίσεως καταφυγίου τίνος,

δέν είχον νά φρον- 
προϊόντων τής χώρας, 
ή τροφοδόχη τοϋ πλοί- 

ι έδώ καί έκει, εν 
διάφορα άντικειμενα. 

του συνέλεξαν ήδη 
κυτία μετ' έδωδί-

χέως καί ιδίως 
σκέπης 
τϊσωσι 
έλαβον
OU.
τώ μέσω τών σκοπέλων,
Ό Θωμάς καί οί σύντροφοί 
βαρέλια πεοιέχ.οντα οιπυρα,

των
είχεν
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μων καί κιβώτια περιέχοντζ κρέας άπεξηραμένον. 
Τό ύδωρ δέν είχεν άκόμη καταστρέψει ταύτας 
καί ούτως είχον τροφάς διά πολύν χρόνον έλπί- 
ζοντες ότι ήθελον εύρει μετ’ όλίγον χωρίον ή κω- 
μόπολίν τίνα. Τά λοιπά δέ ναυάγια έτέθησαν 
έν μέρει ά σφαλεί.

ΙΙλήν ύδωρ ειχον άφθονώτα 
τον. Κατ’ 
οακλή νά 
κοιύλας τινάς έκ 
τοΰ παρακειμένου 
ποταμίου. Άλλ' 
δ ισχυρό: μαύρος 
ήρπασε βαρέλιον 
καί τό έπανέφερε 
πλήρες δροσερού 
καί καθαρού ΰδα- 
τος ποσίμου έκ 
τοΰ ποταμίου.

Καύσιμος ύλη: 
άπειρία ξύλων 
καί κορμών δέν
δρων καταξήρων 
ύπήρχον πέριξ 
καί ρίζα·. παλαι
ών μαγκροβών 
παρεΐχον άφθο- 
νωτατην καύσι
μον ύλην. Ό γέ
ρων-Θωμάς, μα
νιώδης καπνι 
στής, ήτο έφω- 
διασμένος δι' ι
κανής ποσότητες 
άγαρικοΰ( ίσκας), 
καλώς κεκλει- 
σμένης έν κιβώ
τιο, καί διά χά- 
λυβος· τώ έλει- 
πον μόνον χάλι- 
κες, ών ή πα
ραλία ήτο πλή- 
pT,;. .

1'πελείπετο λοιπον ν άνακαλύψ 
γιόν τι έν τώ δποίφ Οά έκρύ· 
νοι έπί μίαν νύκτα προ τής πορείας.

Κζί, μά τήν άλήθειζν, δ μικρό; ’Ιάκωβος 
τόν θάλαμον τοΰ ύπνου. Κζλπάζων είς τούς 
ποδας τοϋ βράχου καί κζτζ τινα καμπήν 
καλυψεν έν σπήλαιον δμαλώ...... ......... : ----- -
καί μακράν τών κυμάτων τή; θαλασσής.

Τό μικρόν παιδίον ήτο κατζμαγευμένον. Έφώ- 
ναξετήν μητέρα του καί ρηγνύων κραυγάς χαράς 
έδείκνυε θριαμβευτικώς τήν άνακάλυψίν του.

«Καλά, 'Ιάκωβέ μου! άπεκρίθη ή κ. Βελντόν. 
Έάν ήμεθζ Ροβινσώνες προορισμένοι νά ζήσω-

■ν καί διαυγέστα-
δ Ντίκ-Σάντ έστειλε τον Ί1-

μεν έπί πολύν χρόνον έν τη παραλία 
έδϊδομεν τό όνομά σου είς τό σπήλαιον

Τό σπήλαιον είχε δέκα έως δώδεκα 
0ος καί τόσον πλάτος, άλλά πρό τών 
τοϋ μικρού Ιακώβου ήτο παμ-μέγεθες 
Ήδύνατο όμ.ως νά περιλάβη τούς 
ήτο πολύ ξηρόν—πράγμα 
ρίστησε τήν κ. Βελντόν καί

ταύτη, Οά
!»
ποδών βά- 
οφΟαλμών 
κοίλωμα, 

-ους ναυαγούς καί 
Ό οποίον κατηυχα-

Έπανάβλέποντι; τό πλοΐόν των . .

..ύψωσε κατζφυ- 
ντο άναπαυόμε-

~ήν Νανάν. Ή σε
λήνη εύρίσκετο 
εις το πρώτον τέ
ταρτον αύτήςκαί 
επομένως δέν ή- 
δύναντο νά φο- 
βώνται τάς πα
λίρροιας νάπλήτ- 
τωσι τό άντρον. 

Μετά δέκα λε
πτά πάντες έξη- 
πλώθησανέπί τοΰ 
έκ φύκων τάπη- 
τος. Καί αύτός 
δ Μαύρος ένόμισε 
καλόν νά έπα- 
νέλθη πρός τούς 
συντρόφους του 
καί νά συμμετά- 
σχη τού κοινού 
γεύματος. Άν- 
αμφιβόλως, δέν 
είχε σκεφθή νά 
περιπλανηθή ^/.ό
νος έν τώ πυκνό» 
οάσει, διά μέσου 
τού δποίου προε- 
χώρει όφιοειδώς 
τό ποτάμιον.

Ήτο ή ώρα 
πρώτη μετά με
σημβρίαν . ΙΙα- 
ρετέθησαν πρό; 
γεύμα κρέας, δί- 
πυρζ.ύδωρ γλυκύ 
κεκραμένον μετά 
ίας δ Μπάτ είχε

εύρε
πρό- 
άνε- 

ατον και κατακενον

σταγόνων ρώμης. έκ τής δποΙ 
σώσει έν βαρέλιον.

Άλλ' άν καί δ Μαύρος έλαβε μέρος είς τό 
γεύμα, δέν άνεμίχθη όμως ποσώς είς τήν συνο
μιλίαν. έν ή έξετέθησαν τά μέτρα ζτινα ή μικρά 
αποικία ώφειλε θάττον ή βράδιον νά λαβή. Ή- 
κουε λοιπόν μετά προσοχής καί έφαίνετο οτι 
ήκουε έκ τών κινήσεων άς έκαμνε ένίοτε έπιδο- 
κιμάζων ή μή τά λεγάμενα..

Κατά τον χρόνον τούτον δ Ντίγκο έφύλασσεν 
έξω τοΰ σπηλαίου Ήδύναντο λοιπόν νά ήσυχά- 
ζωσι. Ούδέν έμψυχον ον Οά έφαίνετο έπί τής πα-
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ραλίας τοΰ δποίου τήν έμφάνισιν νά μή άνήγγελ- 
λεν δ Ντίγκο.

Ή κυρία Βελντόν κρατούσα τόν Ιάκωβον 
ήμικοιμισμένον, έλαβε τόν λόγον.

«Ντΐκ—φίλε μου. λέγει αύτη, έν όνόματι πάν
των σέ εύχαριστώ δι’ ήν έδειξας άφοσίωσιν προς 
ήμάς μέχρις έδώ, άλλά δέν Οά μάς άφίσης ά
κόμη. Θά είσαι όδηγός μας είς τήν ξηράν, ώς 
ήσο πλοίαρχός μας έν τη θαλάσση. Ή έμπι- 
στοσύνη μας όλη σοί άνήκει. Όμιλε·, λοιπόν. 
Τί πρέπει νά πράξωμεν ;»

Ή κ. Βελντόν, ή γραία Νανά, δ Θωμάς 
καί οί σύντροφοί του, προσήλωσαν πάντες τούς 
οφθαλμούς των έπί τόν νεαρόν δόκιμον. Καί αύ
τός δ Μαύρος τόν παρετήρει μετά μοναδικής έ- 
πιμονής. Βεβαίως, ή άπάντησις τού Ντίκ-Σάντ 
ένδιέφεοε πάντας.

Ό Ντίκ-Σάντ, σκεφθείς έπί όλίγον, είπε : 
«Κυρία Βελντόν, κατά πρώτον άνάγκη νά 

μαΟωμεν ποϋ εϊμεΟα. Νομίζω οτι έξωκείλαμεν 
έπί τής Περουβιανής άκτής. Οί άνεμοι καί 
τά ρεύματα δυνατόν νά μάς έφεραν μέχρι τοϋ 
πλάτους αύτοΰ.

Άλλ’ εϊμεΟα άρα γε εν τινι μεσημβρινή έπαρ- 
χία τοΰ Περού, δηλαδή έν τοΐς μάλλον έρήμοις 
μέρεσι, άτινα καταλήγουσιν είς λειμώνας ; Ισως. 
Τό πιστεύω δέ μάλλον βλέπων τήν έρημον ταύ
την παραλίαν έλζχιστα συχνζζομένην.

— Αί ζαλα, τί θά κζμωμεν ; έπανέλαβεν ή 
κ. Βελντόν.

— Ή γνώμη μου,άπεκρίθη δ Ντΐκ-Σι 
νά μή έγζαταλϊπωμεν τό άντρον αύτό 
βεβαιωθώμεν περί τού · 
άνζπαυσιν μιας νυκτόι 
νά μεταβώσι προς 
ν' άπομακρυνθώσι πολύ ιθαγενείς τινάς π~* 
θά λάβωσι τάς ά.ναγζαίας πληροφορίας Δέν 
δυνατόν ή νά εύρωσί τινα έν ά.κτΐνι δέκα ή 
δέκα χιλιομέτρων.

— Νά. χωρισθώμεν ! λέγει ή κ. Βελντόν.
— Μοί φαίνεται άναγζαίον τοϋτο. έπανέλα

βεν δ δόκιμος. Έάν δέ δέν εύρωσί τινα, έάν, οπερ 
άδύνατον, ή χώρα αύτη είνε έντελώς έρημος, έ 
καλά, θά σζεφθώμεν τότε άλλως.

— Καί τις έξ ήμών θά μεταβή πρός άνίχνευ- 
σιν ; ήρώτησεν ή ζ. Βελντόν μετά στιγμήν σκέ- 
ψεως.

— Θά άποίδασίσωμεν, άπεκρίθη ό Ντίκ-Σάντ. 
Σείς, δ Ιάκωβος, δ κυρ-Βενέδικτος καί ή Νανά 
θά μείνητε έν τφ σπηλαίω. Ό Μπάτ. δ Ηρα
κλής, δ Άκταίων καί δ Αύγουστίνος θά μείνωσι 
πλ.ησίον ύμών καί δ Θωμάς καί έγώ Οά μετα- 
βώμεν πρός ζατόπτευσιν. Ό Μαύρος άναμφι
βόλως θά προτίμηση νά μείνη έδώ, προσέθηκε 
δ Ντίκ-Σάντ. πζρατηρών τόν μάγειρον.

— I Ιιθανώς, άπεκρίθη δ Μαύρος, όστις δέν
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ήτο άνθρωπος δεσμευόμενος δι’ ύποσχέσεων.

— Θά λάβωμεν τόν Ντίγκο, έπανέλαβεν δ 
δόκιμος. Θά μάς χρησιμεύση κατά τήν έξερεύ- 
νησιν ήμών. »

Ό Ντίγκο, άκούσας τό όνομά του προφερό- 
μενον, έφάνη είς τήν εϊσοοον τοΰ άντρου καί 
έδέχθη δι' υλακών φιλικών τάς 
Ντίκ-Σάντ.

Άφ' ου δ δόκιμος προέτεινε 
Βελντόν έσκέπτετο. Άπεστρέφετο πολύ τ 
ρισμόν έστω καί βραχυχρόνιον. ΙΙιΟανόν τό 
.......... ~ "·*■■—<· .«..λ/τη-Au £ίς συμμορίας

θωπείας τοϋ

ταύτα ή κ. 
όν χω- 
ναυά- 
Ίνδών 
συνη-

αντ. εινε 
'■> πριν ή 

πού ε'ίμεθζ. Αΰριον. μετά 
ίς, δύο έξ ήμών δύνανται 

άνίχνευσιν. Θά εύρωσί χωρίς 
ταρ' ών 

εινε 
δώ-

το άν

γιον νά έγένετο γνωστόν 
ληστών καί τότε έπρεπε μάλλον νά ώσι 
νωμένοι προς άμυναν.

Ή παρατήρησις αύτη ήτο όντως άξια 

°χή«· , , e
Ο Ντΐκ- Σάντ δι' επιχειρημάτων άπέόειξεν 

οτι δέν ύπήρχε τόσος κίνδυνος έκ ληστών, τούς 
όποιους δύνανται καί νά άποκρούσωσιν έκ τού 
σπηλαίου, όσος έκ τής άγνοιας τοϋ τόπου είς δν 
εύρίσκονται, καί χάριν τούτου πάσας τά; έκ του 
χωρισμού δυσχερείας πρέπει νά διέλθωσιν.

«"Αλλως τε, έπανέλαβεν δ Ντίκ-Σάντ, σκε
φΟείς, ύποθέτω ότι δ χωρισμός θά είνε βραχυχρό
νιος. Μετά δύο τό πολύ ήμέρας έάν δ Θωμάς 
ζαΐ έγώ δέν εύρομεν κατοικίαν, ούδέ άνθρωπόν 
τινζ, θά έπιστρέψωμεν είς τό άντρον. Άλλ'εινε 
άπίθανον μετά είκοσι χιλιομέτρων προς το εσω
τερικόν τής χώρας πορείαν νά μή βεβαιωθώμεν 
παοα τίνος περί τής γεωγραφικής ήμών θέσεως. 
Δυνατόν νά άπζτώμαι, άφ'ού μαλιστα μοί λεί- 
πουσι τά άστρονομικά μέσα, άλλά άπζτώμαι 
όλίγον κατά το πλάτος.

— Ναί . . . έχεις βεβαίως δίκαιον, τέκνον μου ! 
άπεκρίθη ή κ. Βελντόν, πολύ άμήχζνος.

— Καί σείς Κύρ-Βενέδικτε, ήρώτησεν δ Ντίκ- 
Σάντ, τί σκέπτεσθε έπί τοϋ άντικειμένου τούτου ;

— Έγώ ; . . . άπεκρίθη ό κυρ-Βενέδικτος.
— Ναί, ποια είνε ή γνώμη σας :
— Μ ή ζητήτε άπ' έμοϋ γνώμην, 

κυρ-Βενέδικτος. Παραδέχομαι ώς καλόν έκείν 
οποίον οί άλλοι θά 
οι άλλοι θελήσωσι. 
μίαν ήμέραν ή δύο ;
χειρισθώ τον χρόνον αυτόν εις την μεΛε.ην 
άκτή; ταύτης ύπό καθζρώς έντομολογικήν έποψιν.

— Πράξον λοιπόν κατά τήν θέλησίν σου, 
ειπεν ή κ. Βελντόν θά μεΐνωμεν έδώ, καί θά 
άνζχωρήσης μετά τοϋ γέροντο; Θωμά.

— Ούτω; έστω, λέγει δ κύρ-Βενέδικτο; ήσυ- 
χώτατα. Έγώ θά άποδώσω έπίσκεψιν είς τά 
έντομα τής ήπείρου.

— Μή άπομζκρύνεσθε, κύριε Βενέδικτε, λέγει 
δ δόκιμος. Θά σά; άναζητώμεν έπΐ πολύ !

— Μείνε ήσυχος, τέκνον μου.
— Καί πρό πάντων μή μάς φέρητε πολλάς

ποοσ-

•ούς 
τού

έκ του

άπεκρίθη δ 
ζ τό 

προτείνωσι και πράττω ο,τι 
θέλετε νά μεΐνωμεν έδώ 
δέν με πειράζει, Οά μετα- 

αύτον είς τήν μελέτην "ής
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σκνίπας ! » προσέθηκεν ό

Μετά τινα λεπτά ό 
περίεργον έκ λευκοσιδήρου 
μένον διά λωρίδος άπό τού ώμου 
το άντρον.

Σχεδόν ταύτοχρόνως 
ώσαύτως.

Άλλ' ένώ δ κυρ-Βενέδικτος έβάδιζεν ε’.ς τάς

Περιοδικόν τών Μαθητών

κόλ.πω ο>ς νεκρός, τοϊς έθλιψε τήν καρδίαν 
“Ωφειλον όμως νά έπισζεφθώσιν 

πριν ή θάλασσα τόήθελεν έξαφανίσει τελείως 
ι Ντίκ—Σάντ καί οί μαύροι εύκόλως ήδυ- 

νά εΐσελθωσιν είς τό έσωτερικόν τού 
άναρρηχθίντες έπί τοϋ καταστρώματος 
σχοινιών τών κρεμαμένων έκ τών πλευ- 
Πιλγκρίν Ένώ δ Θωμάς δ Ηρακλής, 

δ Μπάτ καί δ 
Αυγουστίνος άπέ 
συρον έκ τής τρο- 
φοδόχης παν χρή 
σιμόν καί έκ τών 
έδωδίμων καί έκ• 
τών ποτών, δ οό- 
κιμος είσηλθεν είς 
τόν θάλαμον τού 
πλοιάρχου. Χάρις 
τώ Θεώ, τό ΰδωρ 
δέν προσέβαλε τό 
μέρος τούτο τού 
πλοίου, διότι ή 
πρύμνη ήτο άνω 
τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης. 

Έκεΐ δ Ντίκ- 
εύρε τέσ- 
οπλα έν 

κατα.τζσ'ΐ

θέρων τό 
του άνηρτη- 

υ. έγκατέλιπε

ό Μαύρος άνεχώρησεν

κατωφέρειας τού 
βράχου όπως έξε- 
ρευνήση τάς ε
σχατιάς τού δά
σους,εκείνος. ς-ρα- 
φείς πρός τό πο
τάμιον, άπεμα- 
κρύνετο διά βρα 
δέων βημάτων 
καί έξηφανίσθη 
δευτέραν φοράν 
άναβαίνων παρά 
τή όχθη.

Ό Ιάκωβος έ- 
κοιμάτο πάντοτε 

11 κ. Βελντόν. 
άφίσασα αυτόν 
είς τά γόνατα 
τής Νανάς, κατ
έβη πρός τήν πα
ραλίαν. Ό Ντίκ- 
Σάντ καί οί σύν
τροφοί του τήν 
ακολούθησαν.

Ήθελον νά ί- 
δωσιν έάν ή θά
λασσα επίτρεπε 
νά μεταβώσιν είς 
τό σκάφος τού 
ΙΙιλγκρίν, οπού 
εύρίσκοντο άκόυ.η 
πολλά αντικεί
μενα χρήσιμα εις 
τήν μικράν α
ποικίαν.

Οί σκόπελοι έφ 
ήσαν ήδη γυμνοί 
παντοΐων λειψάνων 

11 καταστροφή τού πλοίου όέν έξέπλ.ηξε πολύ 
τόν δόκιμον, καθ’ όσον έγνώριζεν οτι αί πλημ- 
μύραι δέν εινε μέτριαι έν τή 'Αμερικανική άκτή 
τού Ειρηνικού

Έπαναβλέ·
καί οί 
πήραν. Ή' 
φεραν τόσο 
όψις τού άτυχούς πλοίου ήμιτεθραυσμένου. έστι 
ρημένου πλέον καί ιστών καί ί

Ό Ντίκ— 
νήθησαν 
πλοίου, 
οιά τών 
οών τού

χυριολιχτικως (οργισμένος.Ή χνρ-Βινέί.χτο; ήτο 
έξώκειλεν δ μυοπάρων 
ξηροί. Έν μέσφ τών 

ύψούτο ό σκελετός τού πλοίου, 
οφή τού πλοίου δέν έξέπλ,ηξ.

όσον έγνώρ’.ζεν οτι αί

σύντ:Γ

ών 
καί 

• I -

Σάντ
σαρα
καλή ................
— έξαίρετα Re- 
mingcton τοΰ 
έργοσασίου Pur- 
dey and Co.,— 
ζαι έκατοντζδα 
φυσιγγίων, έπι- 
μελώς κεκλεισμέ- 
νων έν τή φυσιγ
γιοθήκη. Ήρκουν 
λοιπόν ταύτα διά 
τόν οπλισμόν τής 
μικράς άποικίας 
προς άμυναν αύ
τής κατά άπροό- 

καθ' δδόν. 
καί μικρόν φανόν 

λείου τεθειμένοι έν τώ θα- 
καί καταστραφέντες ύπό τού

ποντες τό πλοϊόν των ή κ. Βελντόν 
φοί της έδοκίμαζον έντύπωσιν λυ
τό πλοϊον έφ' 
καί τόσα έπί

ού εζησαν καί ύπέ- 
πολλάς ήμέρας. Ή

·£- 
. ιστίων, έρριμμένου

πτου προσβολής τών 'Ινδών
Ό δόκιμος ελαβεν έπίσης 

άλλ’ οί χαρται τοϋ π 
λάμω τής πρώρας 
ΰδατος ήσαν άχρηστοι.

Ύπήρχον ώσαύτως. έν τή οπλοθήκη τού ΙΊιλγ- 
κρίν, στερεάI τινες μαχαιραι χρησιμεύονται διά 
τήν έκδοράν τής φαλαίνης. Ό Ντίκ-Σάντ έξέ- 
λεξεν εξ. πρός συμπλήρωσιν τού εξοπλισμού 
τών συντρόφων του' δέν έλησμόνησε δέ καί το 
μικρόν άβλαβες τουφεκάκι τού μικρού 'Ια
κώβου.

Τά δέ λοιπζ έν τώ πλοίω σκεύη ή ήσαν διε-

σπαρμένα ή άχρηστα. Άλλως τε ήτο άνωφελές 
νά έπιβαρυνθώσιν ύπερμέτρως κατά τό ολιγοή
μερον ταξείδιόν των. Ζωοτροφίας, όπλα καί πο- 
λεμεφόδια είχον άρκετά. Έν τούτοις δ Ντίκ- 
Σάντ, έκτελών τήν συμβουλήν τής κ. Βελντόν, 
έλαβε τά έν τώ πλοίω χρήματα—περίπου πεν
τακόσια δολλάρια.

Ήσαν όλίγα, τή άληθείγ.! Ή κυρία Βελντόν, 
είχε μεγαλειτίραν ποσότητα, ήτις δέν εύρέθη.

Τίς λοιπόν, έκτος τοϋ Μαύρου, μετέβη πρό 
αύτών ε’.ς τό πλοϊον καί ήρπασε τήν παρα
καταθήκην τοϋ πλοίαρχου Ίλ καί τής κ. 
Βελντόν ;

Ούδείς άλλος, βεβαίως, ήδύνατο νά εινε ύπο
πτος. Οπως δήποτε δ Ντίκ-Σάντ έδίστασεν 
έπί στιγμήν. Ένόμιζεν οτι τά πάντα ήδύναντο 
νά φοβώνται έκ τής μυστηριώδους ταύτης φύσεως 
τοϋ οποίου μόνον τά δστυχήματα τών άλλων 
άπέσπων μειδίαμα έκ τών χειλέων !

Ναι ! δ Μαϋρος ήτο κακεντρεχής, άλλά δύ- 
ναταί τις νά συμπεραίνη ότι ήτο καί κακούργο:. 
Άντέκειτο άλλως είς τόν χαρακτήρα τοϋ Ντίκ- 
Σάντ νά συμπερζνη τοιοϋτόν τι. Άλλά τίς ήτο 
λοιπον εκείνος καθ’ ού έπρεπε νά στραφώσιν αί 
ύπόνοιαι ; οί μαύρο: ; όχι ! οί γενναίοι άνδρες οέν 
άπεμακρύνθησαν καθόλου έκ τού ά.ντρου, έν ώ 
δ Μαύρος έπλανάτο έν τή παραλία. Εκείνος 
λοιπόν επόμενον ότι ήτο δ ένοχος. Ό Ντίκ-Σάντ 
άπεφάσισε /ά ένεργήση ανακρίσεις, έπεθύμει νά 
γνωρίση τούς άνθρώπους μεθ’ ών συνέζη.

Ό ήλιος έουεν. Κατά τόν χρόνον τούτον δέν 
είχεν ακόμη διέλθει τόν ισημερινόν ώστε νά είνε 
καυστικός καί πλέον φωτοβόλος είς τό βόρειον 
ήμισφαίριον, ίπλ.ησίαζεν όμως.

Επεσε λοιπον σχεδόν καθέτως προς τήν γραμ
μήν ταύτην τήν κυκλοτερή, όπου ήνούντο δ ού- 
ρανός καί ή θαλασσα. Τό λυκόφως διήρκεσεν 
όλίγον. τό σκότος έπήλθε ταχύ, — οπερ έκαμε τόν 
δόκιμον νά έννοήση ότι εύρίσκοντο έν άκτή κει- 
μένη μεταξύ τού τροπικού τοϋ Αίγόκερω καί τοϋ 
ισημερινού.
Γ Ή κ. Βελντόν, δ Ντίκ-Σάντ καί οί μαύροι 
έπανήλθον τότε είς τό άντρον, όπου θ' ζνε- 
παύοντο έπ’όλίγον.

■ι Ή νύξ θά είνε άγριωτέρα, παρετήρησεν δ 
Θωμάς δεικνυων τόν δρίζοντα κατάφορτον έζ πυ
κνών νεφών.

— Ναι, άπεκρίθη δ Ντίκ-Σζντ. θά φυσήση 
δυνατός άνεμος. Άλλά άδιζφορον τιόρα ! Το α
τυχές πλοϊόν μας έχζθη καί ή τρικυμία δέν μάς 
φοβίζει πλέον !

— Άς γίνη ή θέλησις τού Θεού» λέγει ή κ. 
Βελντόν. Επόμενον ήτο κατά τήν νύκτα ταύ
την, ήτις θά ήτο σκοτεινότατη,ότι θά έφύλασσεν 
έκαστος μαϋρος έκ διαδοχής είς τήν είσοδον τοϋ 
άντρου. Είχον όμως καί άλλον ζζλλιστον φύ

λακα, τόν Ντίγκο.
Ό κυρ-Βενέδικτος δέν έπανήλθεν όμως άκόμη.
Ό ’Ηρακλής έφώναξε δι’ όλης τής δυνάμεως 

τών πνευμόνων του, καί σχεδόν άμέσως είδον 
τόν έντομολόγον καταβαίνοντα τάς κατωφέρειας 
τοϋ βράχου μετά κινούνου πολλού.

Ό Κυρ-Βενέδικτος ήτο κυριολεκτικώς πλήρης 
οργής. Δέν εύρεν ούδ’εν έντομον νέον έν τώ δάσει, 
όχι! ούο’έν άξιον νά στολίση τήν συλλογήν του! 
Σκορπίοι, σκολ.όπενδραι καί άλλα μυριόποδα, 
άπειρα ! Γνωστόν δέ ότι δ κυρ-Βενέδικτος ούδε· 
μίαν είχε σχέσιν μετά τών μυριοπόδων.

« Δέν ήξιζε τόν κόπον, προσέθηκεν ούτος. νά 
διανύσωμεν πέντε ή έξ χιλιάδας μιλιών, νά ύπερ- 
νικήσωμεν τήν τρικυμίαν, νά έξοκείλ.ωμεν τέλος, 
καί νά μή εΰρωμεν έν μόνον έκ τών Αμερικανι
κών έξαπόδων, άτινα έμποιούσι τιμήν είς εν έν- 
τομολογικόν μουσεΐον ! Όχι ! Δέν ήξιζε. λέγω, 
τον κόπον ! »

Καί ώς συμπέρασμα δ κυρ-Βενέδικτος εζήτει 
νά. άναχωρήσωσι Δέν ήθελε ούδέ μίαν ώραν νά 
μείνωσιν είς τήν κατηραμένην αύτήν χώραν.

Ή κ. Βελντόν καθησύχασε τό μεγάλο της 
παιδί. Τώ ένέπνευσε τήν έλπισα ότι θά ήτο ευ
τυχέστερος τήν αύριον καί έπειτα πζντες μετέ- 
βησαν καί έκρύβησάν έν τώ ζντρω διά νά κοι- 
μηθώσι μέχρι τής άνατολής τού ήλιου, οτε δ 
Θωμάς παρετήρησεν ότι δ Μαϋρος δέν έπανήλθεν 
ακόμη, άν καί ή νύξ είχεν έπέλ.θει.

— Πού δύναται νά είνε: ήρώτησεν ή κ. 
Βελ.ντόν

— Άδιζφορον ! λέγει δ Βαρθολομαίος.
— Ενδιαφέρει ήμάς, άπ'εναντίας, άπεκρίθη 

ή ζ. Βελντόν. Έπεθύμουν μάλλον ν» είχον τον 
άνθρωπον αύτον πλησίον μας !

— Άναμφιβόλως. κυρία Βελντόν. άπεκρίθη δ 
Ντίκ-Σζντ, άλλ’ έφυγεν έκουσίως καί δέν βλέπω 
πώς θά δυνηθώμεν νά τόν έπανεύρωμεν τώρα. 
"Ισως άπεφζσισε νά μάς έγζζτα.λιπη δριστικως."

Καί άνεκοίνωσε τάς ύπονοίας του κατ 'ιδίαν 
είς τήν κυρίαν Βελτόν. Συνεφώνουν δέ καθ’ όλα 
έζτός τοΰ έξής :

« Ο Μαϋρος, έλεγεν ή κ. Βελ.ντόν, ο,τι έκλε
ψε θά τό έ'κρυψέ που· καί είνε περιττόν έπομένως 
νά. ένεργήσωμεν άνακρίσεις. Είνε καλλίτερον νά 
φαινώμεθα θύματα του.

Ή κ. Βελ.ντόν είνε δίκαιον, καί δ Ντίκ-Σάντ 
πζρίο'χίίη την γνοψην της.

Έν τούτοις δ Μαύρος προσεκλήθη έπανειλημ- 
μένως άλλ’ ούδεμία απάντησες. Η ήτο λοιπόν 
μακράν καί δέν ήκουεν,ή δέν ήθελε νά άκούση.

Οί μαύροι δέν έστενοχωρούντο ποσώς διά τήν 
έλλειψιν τοϋ κυρ-Μαύρου ! Πώς όμως νζ έξηγή- 
σωσιν ότι δ Μαύρος έπεθύμει νά περιπλανηθή 
μόνος είς ήπειρον άγνωστον ; Έπλανήθη λοιπόν, 
ένόμιζον, καί έζήτει άνωφελώς τήν πρός το άν-
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τριν, άγουσαν ζατά την σζςτεινην ταύτην νύκτα.
Η ζ. Βελντόν ζαί ό Ντίκ-Σάντ δέν έγνώρι- 

ζον τί νά σζεφΟώσιν. 'Όπως ζαί άν ειχεν όμως 
οέν ηούναντο νά χάσωσιν άναγζαίαν άνάπαυσιν 
διά νά περιμένωσι τόν Μαϋρον.

« Τί έχει λοιπόν δ Ντίγζο ; ήρώτησεν ή ζ 
Βελντόν.

— Άνά.γζη απόλυτος νά τό μάΟωμεν, άπε- 
ζρίθη δ δόκιμος. Ίσως έρχεται δ Μαύρος! »

ΙΙάραυτα, δ Ηρακλής, δ Μπατ, δ Αύγου- 
στΐνος ζαί δ Ντίζ· Σάντ διηυΟύνθησαν πρός τό 
στόμιον τού ποταμίου.

Άλλ' έλθόντες πρός την όχθην οϋτε εΐδον 
ούτε ηζουσαν τι. Ό Ντίγζο τότε έσώπησεν.

Ό Ντίκ-Σάντ ζαί οί μαύροι έπανηλΟον είς 
τό άντρον.

Τά στρώματα παρεσζευάσΟησαν έζ τών ενόν- 
των. "Εκαστος τών μαύρων έφύλαττεν έξ ύπ- 
αμειβης.

Άλλ'ή ζ. Βελντόν, ανήσυχος, δέν ήουνήΟη 
νά ζοιμηΟγ. Τή έφαίνετο οτι ή τόσω έπιΟυμη- 
Οεϊσα ξηρά δέν παρείχε, ώς ηλπιζεν, άσφάλειαν 
οιά τους ίδιζούς της ζαί άνάπαυσιν δι’ εκυτήν.

(επετκι συνέχεια).
(Κατά τόν Ιούλιον Βέρν).

a Tao ramaa
( Συνέχεια ΐ3ε σελ. 150 )

Λ α μ π υ ρ ΐ δ ε ς. Αί λαμπυρϊδες άνήκουσιυ 
είς τά κολεόπτερα τά έχοντα μαλακόν περί
βλημα, τά καλούμενα Μ α λ α κ ό δ ε ρ μ α.

Τό κατά τό θέρος έν νυκτ! λάμπον έντο
μον, τό γνωστόν ύπό τόνομα II υ γ ο λ. α μπίς, 
είναι άπτερος θήλεια Ααμπυρίς- όπως αΰτη 
οντω καί ή κάμπη, ασθενέστερου όμως, έχει 
άναλαμπάς φωσφορούχους Καί αυτός ύ ίίρ- 

ρηυ Ιπτάμενος μόνου τήν νύκτα, 
είναι φωτεινός άλλά τόσον 
άσθευώς. ώστε πρέπει νά του 
παρατηρήση τις μετά μεγίστης 
προσοχής όπως τόν διακρίυη. 
Έν ήμερα καί οί άρρενες καί 
οί θήλεις μέυουοι κεκρυμμένοι 
έν τή χλόη Αί κάμπαι τρέ
φονται διά χερσαίων μαλακίων 
υποτίθεται δέ ότι τά ακμαία 
τρώγουσι φυτά' τά παράγοντα

τό φώς όργανα δέν κεϊνται εις τό αύτό μέρος 
τοΰ σώματος ώς και είς τούς πυροφόρους- 
άλλ' είς τούς τρεϊς τελευταίους δακτυλίους 
τής κοιλίας.

Είχ. 60. 
Λσμπυρίς. 

άρρην χα'ι βήλεια. 
Lampyris uuc ■ 

tiluca.

Έν τή μεσημβρινή Ευρώπη υπάρχει και 
έτερον είδος Ααμπυρίδων, μικρότερων αΐ
τινες ίπτάμεναι λάμπουΟι καί έν τή σκοτία 
διασταυροΰσι τά φώτα αύτών. Κατά τήν γνώ
μην φυσιοδιφών τινων, ή φωτοβόλος αΰτη 
λάμφις χρησιμεύει όπως εύκόλως εύρίσκου- 
οιν οί άρρενες τάς θηλείας αύτών.

Οί Θρΐλοι, έτερα κολεόπτερα, πρός κατάλη- 
φιν καταλύματος, έπιχειροΰσιν άδικον έργου, 
φουεύουσι τόν κάτοικον τοΰ καταλύματος καί 
ύπό τήν στέγην αύτοΰ μεταμορφοΰνται. 'Η 
κάμπη προβάλλει τάς έλικας, κατατρώγει 
ταΰτας βαθμηδόν εισχωρεί εν τή κόγχη αυτών 
και μεταμορφοΰται.

Θανάσιμοι. Τά έντομα ταύτα ένεκα 

Ειχ. 61 θανάσιμο;.—Thanasimus.

τώυ λαμπρών αύτών χρωματισμών είναι έκ 
τών ώραιυτέρων κολεοπτέρωυ, θ α υ ά σ ι μ ο ς 
ύ τώυμυρμήκ ω ν έχει ελυτρα ερυθρά 
κατά τήν βάσιν καί έπ’ αύτών ύπολεύκους 
ταινίας- σνναιτάται έπι τών άνθέων, ένώ αί 
κάαπαι εισχωρούσα’ έυ ταίς φωλεαΐς τώυ ύμε- 
νοπτέρων, ούδεμίαυ έπιφέρουσαι είς ταΰτας 
ζημίαν, άρκούμεναι μόνου είς τό νά τρώγουσι 
τά απορρίμματα τοΰ μέλιτος ζαί τά σώματα 
τώυ θνησκουσώυ με.Ιισσώυ.

Έν τοΐς οίκήμασι καί ταίς άποθήκαις συ- 
ναντώνται και τά άκόλουθα είόη: Λυμέξυλον 
τό ναυτικόν, έντομον άτρακτοειδές, καταστρέ- 
φου σπουδαιότατα τήν οικοδομήσιμου ξυλείαν. 
Οί Ιΐτΐνοι, φοβεροί καταστροφεΐς τών συλλο
γών της φυσικής ιστορίας- βιοΰσιν έπ άπεξη- 
ραμένων ζωικών ούσιών. 11 λεγεών τών άυο- 
βίων έν οις διακρίνεται ό σάραξ διατρυπών 
διά μυριάδων όπών τά ξύλα και παράγει ξηρόν 
τινα μονότονου ήχον.

Παρ' αύτοΐς δέ τάσσεται ' Άπους ό Καπου- 
κΐνος, έντομον σφαιροειδές κεκαλυμμέυον ύπό 
έξοχων μετ' «λύτρων ερυθρών τό έντομον 
τούτο εύρίσκεται κοινώς έπι τών κορμών τών 
δένδρων. Τοσαύτη δ' είναι ή ισχύς τών σια
γόνων αύτοΰ, ώστε και όταν άκόμη ύ άνθρωπος

καλύφη έξωτερικώς τά περιέχοντα αυτό ξύλα 
διά μεταλλικής πλακάς, κατορθοϊ μετά τήν 
έκκόλαφιν νά διατρυπήση τήν μεταλλικήν 
ταύτην στέγην καί έξέλθη τής φυλακής- ούτω 
συμβαίνει στέγαι μεταλλικαί μολύβδινοι και 
στοιχεία τοπογραφικά νά εύρίσκονται διατε- 
τρυπημένα.

Σ κ ι ύ β ι ο f οί έν τώ άλεύρω σκώληκες 
δι ων οί φιλόπτηνοι τρέφουσι τάς άηδόυας 

είναι κάμπαι σκιοβίωυ. 
Εύρίσκονται έν τοΐς άρ- 
τοπωλείοις, ταίς άποθή
καις και όπου εΰρηνται 
δίπυρα και άλευρα ΆκΙς 
ή Άλγερική, ανάγεται 
έπίσης είς τούς σκιοβίους 
μεταξύ τώυ άνθικών. 
έντόμων μικρών καί 

σχήματος ωραίου ύπάρχουσί τινα έν οίς ό προ- 
θώρας είναι όλως παράδοξος. Απολήγει είς 
κέρας όριζόντειον εκτεινόμενοι' άνωθεν τής 
κεφαλής Έκ τών έντόμων τούτων τών βιούν- 
των έπι τών άνθέων άναφέρομευ τό καλού
μενου Ν ώ τ ο ξ υ ν του μουόκερων. 
(Notoxus monoceros).

Αί μεταμορφώσεις τώυ έντόμων τών ίκδο- 
δορίων, τώυ άπαρτιζόυτων τήν ομοιογένειαν 
τών Κ α υ θ α ρ ίδ ω υ έπι μακρόι χρόνον ήσαν 
άγνωστοι τοΐς φυσιοδίφαις. Καίτοι τά έντομα 
ταύτα ήσαν γνωστά άπό τώυ αρχαιότατων 

χρόνων και τότε έγί- 
νετο χρήσις αύτών.

Αί νΐιλόαι, έντομα 
παχέα, μεγάλου ανα
στήματος, άυαρριχώυ- 
ται έπι τών χόρτων 
και βαδίζουσιν έπι τής 
χλ.όης. Έκ τώυ ωών 
έκκολάπτουται μικραΐ 
κάμπαι, όμοιάζουσαι 
πρός ψύλλας. Αί κάμ- 
παι αυται πεπροικι- 

Eix. 63. Νώτοξν; μονόχερω; αμέν(α ϋβ εύσταλείας 
(Notoxus monoceros). τιι,„- άναρριχώνται έπι 

τών άνθέων, ιδίως είς τά τής οικογένειας τώυ 
συνθέτων, έκεΐ συμμαζευμέναι έν τή στεφάνη 
τοΰ άνθους άυαμένουσιν όπως ελθη ύμευό- 
πτερόν τι μελιγόυον, όπως τάς παραλαβή καί 
τάς μεταφέρη είςτήνφωλεάν τον μόλις έλθωσι 
προσκολλώνται έπί τών ποδών των τών πτε
ρύγων των, τών τριχών των έκλέγουσι τό 
κατάλληλου μέρος έπι τής ράχεως έπι τώυ 
άρθρώσεων όπως καλλίτερου έκτελέσωσι τό 
εναέριον αύτών ταξείδίου. Ενίοτε άπατώυται 
και προσκολλώνται είς τι Αίπτερου. Έν τή πε- 
ριστάσει ταύτη, ό θάνατος αύτών είναι βέ

βαιος. Άναμφιβόλως δέ όπως τά έκ τοΰ θα
νάτου τούτου αποτελέσματα άποφύγωσιν αί 
Μιλόαι τίκτουσιν άφθοι ώτατα. Τά κατατειθέ- 
μενα είς τό έδαφος ώά ανέρχονται είς τέσσαρας 
χιλιάδας. Άμα φθάση είς τήυ φωλιάν ήτις 
θά χρησιμεύση αύτή ώς λίκνου ή κάμπη έπι- 
τηρεΐ τόν τόκου, κολλάται είς έν ώόυ, δια
τρύπα τό κέλεφος και κιιτατρώγει τό περιεχο
μένου. Τής τροφής ταύτης έξαυτληθείσης, ή 
κάμπη μεταμορφοΰται είς δευτέραν καμπήν 
διαφόρου μορφής κεκυρτωμέυηυ ώς αί κάμπαι 
τών Σκαραβαίων και τυφλήν αί δεύτεραι 
αυται κάμπαι τρέφονται διά μέλιτος, μεθ' δ 
μεταμορφοΰνται είς φευ δ ο-ν ύ μ φας. ' II 
περίοδος αΰτη, καθ' ί)ν τό ζώον μένει ακίνη
του καί δέν τρέφεται διαρκει έν έτος. Τής 
φ ε υδ ο-ν ύ μ φ η ς έπεται τρίτη κάμπη, καί 
άπό τής στιγμής ταύτης, ή μεταμόρφωσις λαμ
βάνει τήν τακτικήν αύτής πορείαν, δηλαδή ή 
τρίτη αΰτη κάμπη γίνεται χρυσαλλίς και μετά 
ταύτα τέλειον έντομον.

Κατά τό έαρ καί τό φθινόπωρου εύρίσκονται 
Μιλόαι είς τούς λειμώνας. Τά ελυτρα αύτών 
είναι βραχύτερα τής κοιλίας, ήτις είς τάς θη- 
λείας μεγάλως αναπτύσσεται. Οταν συλλαμβά
νει τις Μιλόας, ύγρόν τι κίτρινου όζον έκκρί- 
νεταιέκ τών αρθρώσεων τώυ ποδών.

Είκονίζομεν Μύλωβρου τήν πολυποίκιλου, 
άυήκουσαυ είί τά έντομα τών έκδορίων καί 
βιούσαν είς τά μεσημβρινά κλίματα.

'Ευ αύταΐς τάσσεται καί ή γνωστή Κα νθα- 
ρ ί ς, τό ωραίου πράσι
νον χρυσίζον κολεόπτε- 
ρου, τό μεταμορφούμε- 
υου όπως καί αί μιλόαι, 
καί όπερ έν τϋ άκμή 
κατατρύχει λαιμάργως 
τά φύλλα τών πασχα- 
λεών.

β ρ ο ύ χ ο ι. Τά κο
λεόπτερα τής ομοιογέ
νειας ταύτης βιοΰσι
τρώγουτα φυτά. Όλίγιστα φυτά διαφεύγουσι 
τάς προσβολάς τώυ καμπών αυτών. Ρίξαι, 
βλαστοί, φύλλα, άνθη, καρποί, κατατρώγονται 
ύπ' αύτών. Οί ξηροί κόκκοι τρωγαλίζονται 
ούτως έσωτερικώς, ώστε μένει μόνον τό περί
βλημα αύτών.

Τά έντομα ταύτα εύκόλως γνωρίζονται. ΊΙ 
κεφαλή προεκτείνεται διά τίνος ρίγχους άσυνή- 
θως μακροΰ. Αί κεραΐαι, εύθεΐαι, ή άγκωνοει- 
δ'εΐς άπολήγουσιν είς ρόπαλου. Ό θώραξ είνε 
στενότερος τών έλύτρων, ών ή σύστασις είς 
τινα καθίσταται σκληροτάτη- οί ταρσοί έχουσι 
τέσσαρα άρθρα. Αί μεμβρανώδεις πτέρυγες 
συνήθως έλλείπουσιν, άλλά καί όταν ύπάρχουσί

Εϊχ- 64. ΜύΧαβρος 
ή πολυποίχιλος.

Mylabris variables.
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απανίως χρήταε τούτων τύ έντομον.

Kuril τό χρώμα ποικίλουαΓ τινά εχουοι 
χρώμα βα9ν, έτεροι τρίχας πυκνός ») λίπη « · 
τινα άνεγείρουβι.

Βροϋχοί τινες έκκρίνουβι λεπτήν κόνιν, ήτις 
έπι τον ξώντος έντόμου άναπαράγεται άφαιρε- 
&είσα. Ό άρι&μός τών εντόμων τούτων είναι 
παμμέγιβτος' πλείω τών δέκα χιλιάδων ει
δών είβΐ περιγεγραμμένα.

Οί Βροΰχοι βιοΰοιν έν τοϊς πίοοοις, τοΐς κύ
αμοι?, ταΐς φακαίς.

Οί Ρνγχΐται ίχουβι ράμφος μακρόν χρώμα 
μεταλλικόν κυανοΰν.πράβινον, πορφυρούν,χαλ- 
κόχρουν, καί καταοτρέφουοι τά ώποροφόρα 
δένδρα καί τάς άμπελον?. Ενίοτε ό τράχηλος 
κα&ίβταται άσυνή&ως μακρύς.

(ΆχλουΟεΐ)
gT. 5^ποςτολιδης

Τις εγινέ τι, εποαξε. μή μελετών έπ’ ετη ;
Διό μελέτα πάντοτε ! Τό παν, τό παν μελέτη . . . 
Κι’ ή φύσις ή δημιουργός, ώ; χαΐ εκείνη έτι 
Δεν παύει τοΰ να διορθ-,Γ ποτέ τά σφάλματά της, 
Νά βελτιοΓ τά πλάσματα, τ’ αριστουργήματα της 
Καί μελετώσα, χαλλονάς εις κάλλη νά προσθετή.

Φ. Λ. ΟΙ.

ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΑΪΤΑ
(Διήγημα χωρικόν)

— ΙΙοπώ !... oogt'j/ix μου 1... άλλοίμονον !... 
Γυναίκα,.. Δεν θά ζήσω,.. ζν τό μάθη δ βασιηάς 
θά μέ κόψη.. Θεέ μου ! τί σού έκαμα ό αμαρτω
λός έγώ. Δυστυχία μου... Γυναίκα...

— Γιώργη μου, τί έχεις : Τί έ’παθες τέτοια 
ώρα :

— Δέ στο λέω, θά τό μαρτύρησα,ς, θζ μέ κό
ψη δ βασιληάς, δέν γλυτώνω.

— Μά τί έχεις Γ,ιώργη μου ; Δέν μοΰ το 
λές ; Δέν μέ εμπιστεύεσαι; Δυστυχία μου ! Δέν 
είμαι λοιπόν έγώ γυναίκα σου ;

— Ναι- άλλ’ άν τό μαρτυρήσης ; "Ωχ δ κα
κομοίρης !

— Μπράβο· κ’ έγώ έλεγα πώς μ’ αγαπάς. 
Δέν είμαι λοιπόν πλέον ή ’Ελένη σου, τό στε
φάνι σου ;... ΓΙοΰ ειν’ οί όρκοι σου ;... Σ’ ευχαρι
στώ Γιώργη.

— Βρέ ολαύτά καλά καί άγια είναι, μά που 
θά τό μαρτυρήσης καί θά μέ κόψη δ βασιληάς.

— Δέν θά τό μαρτυρήσω, πές το μου Γιώργη 
μου.

Στη ζωή τοΰ Τάκη μας, δέν θά τό μάθη 
κανείς.

— (σιγά). Έγέννησα ένα αυγό. . . .
— Έγέννησες αυγό;! ΓΙοπώ !.. ΓΙοΰ είν’το:
— Νά το.
— (τό λαμβάνει έντός τών χειρών της). ΚΓ 

εϊν’ άκόμη ζεστό. Άκούς αυγό ! Στάσου νά τό 
ίόοϋμεν στό φως.

’Εγείρεται, τρέχει δεξιά καί αριστερά έρευ- 
νώσα, άνατρέπει τά προστυχόντα, συντρίβει αγ
γεία, πίπτει καί τραυματίζει τό γόνυ,κτυπά δυ- 
νατά όιά τής κεφαλής την θύραν είσερχομένη 
εις άλλο δωμάτιον, άλλ’ ούδένα αισθάνεται πό
νον. Ή περιέργιά της νά ίση τό αυγό στό φώς 
τής δίδει φτερά καί ώς πτηνον πετζ πανταχού· 
άλλ’ εις μάτην δ προμηθεύς σύζυγος είχε λάβει 
εγκαίρως όλα τά επίκαιρα μέτρα προς επιτυχίαν 
του διδακτικού παιγνιδιού του, ε’χεν εξαφανίσει 
καί τά δύο κουτιά τά σπίρτα, τά δποϊα την 
αυτήν εσπέραν ήγόρασαν άπο τον μπακάλην.

— Γιώργη, πού έχεις τά σπίρτα ;
— Ξέρω ’γώ πού είναι- ε”λα κοιμήσου τώρα 

καί τό πρωί τό βλέπομεν.
— Τό πρωί ! τί λές : Νά πεταχτώ μία στιγ

μή νά πάρω άπό τή συννυφάδα την Κώσταινα. 
"Λμ’έπος, ζμ’ εργον ανοίγει τήν θύραν καί τρέ- 
Χ«; . ..........................

Ο κυρ Γιώργης έγέλα εύθύμως υπο το βαρύ 
σκέπασμά του ευχαριστημένος διά τήν επιτυχίαν 
τής άρχής τού παιγνιδιού του. Ε’χεν ύπόψει 
τό «ή άρχή τό ήμισυ τοΰ όλου», καί μάλιστα 
μία τόσω καλή άρχή δέν ήδύνατο ή νά έ'χη εύ- 
ριστον καί ώφέλιμον τέλος. Μετ’ ολίγον άκούε- 
ται ή κυρά Γιώργαινα φωνάζουσα.

— Συννυφάδα Κώσταινα, έ συννυφάδα Κώ
στα ινα.

— Καλέ ποιός είναι τέτοια ώρα;
— ’Εγώ.
— Σύ ’σαι Γιώργαινα ; καλέ τί έπαθατε τέ

τοια ώρα ;
"Ελα γλίγωρ ’ άνοιξε μου.
— "Ε, τϊ θέλεις, μήπως άρρώστησε πάλι δ 

Γιώργης ;
— Όχι, δός μου δυό σπίρτα.
— (Έμπιστευτικώς). Ό Γιώργης έγέννησε 

δυό αύγά.
— Δυό αύγά ! Δόξα τω Θεώ. Θαύμα, θαύ

μα. (σταυροκοπιέται). Βόηθζ τον Παναγία μου. 
Ή κυρά Γιώργαινα λαμβάνει τά σπίρτα καί 
φεύγει ώς άστραπή, ή δέ κυρά Κώσταινα εισέρ
χεται έκπληκτος ε’ις τήν οικίαν της καί αυτο
στιγμεί διά τής οπής τού καλάμινου μεσοτοίχου 
φωνάζει τήν άδελφή της.

— Παναγιώταινα, 1 Ιαναγιώταινα ....
— Τί θέλεις ; Βρυκολάκιασες μεσάνυχτά :
— Δέν άκούς καϋμένη, δ κουνιάδος μου δ 

Γιώργης έγέννησε τέσσαρα αύγά.
— Τέσσαρ’ αύγά ! Θεέ μου ! Τί σημάδι ειν’

αύτό πάλι. Βοήθ’ Άϊ-Γιώργη μου, βοήθα. Δέν χρεώσεις, ήτο τό τρύπιο δοχεΐον τών μυστικών
των, κατευθύνεται πρός τήν βρύσιν τού χωριού. 
Ητο καλοκαίρι καί λειψυδρία, πολλαί δέ γυναί

κες μετέβαινον τά ’ξημερώματα καί έλάμβανον 
ύδωρ. Φθάσασα έκεϊ εύρεν άρκετάς· όλαι δέ μέ 
έν στόμα τήν ήρώτησαν. — Τί νέα κυρά Μα
ρουσώ ;

— Μή ’ρωτάτε. Σπουδαία. Ό κύρ Γιώργης 
ό Τσαρουχάς έγέννησε δέκα έπτά αύγά. Όλαι 
αί γυναίκες έκπληκτοι έπανέλαβον έν χορώ «17 
αύγά!». ’Ήρξαντο δέ βροχηδόν τά σταυροκοπή- 
μζτα καί αί παρακλήσεις. Λύταί αμέσως τό εί
παν εις τά σπήτιά των. Απ’ έκεί τό έίααθον αί 
γειτόνισσαι, απ’ αύτάς αί κουμπάρα·., άπό τάς 
κουμπάρας αί θεϊαι, άπό τάς θείας αί άνεψιαί 
καί οΰτω καθ’εξής. ’Εννοείται ότι έκαστη τού
των προσέθετεν ικανόν άριθμόν αυγών άναλόγως 
τού βαθμού της περιέργειας της.

Δέν ε’χεν άνατείλει είσέτι δ ήλιος καί δ ύπα- 
σπιστής τού βασιλέως (είχε, βλέπετε, δ τόπος 
εκείνος, άν καί μικρός, βασίλειον) ζητεί τήν 
άδειαν νά τόν ίδη. Ή Α. Μ. έντρομος διά τό 
ζκαιρον διατάσσει νά εΐσέλθη, μόλις δ’ άκούει 
ότι δ Γεώργιος Τσαρουχάς έγέννησεν 99 αύγά, 
(μέχρι τού ποσού τούτου είχον άναβιβασθή τά 
γεννηθέντα αύγά, ζν δέ ήτο μεγαλείτερος δ τό
πος δ Θεός γινώσκει ποσά αύγά θά ήδύνατο νά 
χωρέση ή χωρική κοιλία τού φίλου μας τού 
Τσαρουχά), ήρξατο νά σταυροκοπήται. Ηύχετο 
ϊνα τό έκ Θεού σημάδι είναι επί καλώ, άν δέ έπί 
κακώ νά μή έξέλθη τό κακόν πέραν τής καλύ- 
βης τοΰ Τσαρουχά. Διατάσσει τόν ύπασπιστήν 
του νά φέρη ένώπιόν του τόν Τσαρουχά·;, αύτός 
δέ σπεύδει νά τό είπη εις τήν βασίλισσαν. ΙΙερί- 
εργος καί αύτός, μή δυνάμενος νά τό είπη εις 
άλλον τό είπεν εις τήν βασίλισσαν.

Μετ’ ολίγον άγεται δ Τσαρουχάς μέ φαιδράν 
τήν φυσιογνωμίαν άντί έξησθενημένης ώς έκ τής 
γεννήσεως τόσων αύγών καί έρωτζται παρά τού 
βασιλέως.

— Είναι άληθές ότι ταύτην τήν νύκτα έγέν
νησες εκατόν αύγά. Προσέθεσε καί αυτός έν. 
Μήπως τάχα οέν τώ έπετρέπετο. Άνθρωπος καί 
αύτός, καί μάλιστα πολλοί τούτων περιβάλλον
ται μέ περισσοτέρας κακίας παρά ζρετάς

— Όχι μεγαλειότατε εκατό, άλλά 99, λέγει 
δ Τ σαρουχάς δειλώς.

— Ά ! ναι, ε'χης δίκηο, 99 αύγά μοί είπον 
άλλ’ έγώ έπρόσθεσα ένα άκόμη, είναι άλήθεια 
λοιπόν ; !

— At ! μεγαλειότατε. όπως σείς προσθέσατε 
ένα εις τά 99 έτσι τά 99 προσετέθησαν εις τό 
ένα αύγό πού είχα είπει εις τήν γυναίκα μου. 
Τό παιγνίδιον αύτό τό έπενόησα χάριν τής γυ- 
ναικός μου, ήτις, περίεργος ούσα, δέν ήδύνατο νά

είχε τελειώσει καί κουντά τήν δεκαπενταετή κό
ρην της παραπλεύρως κοιμωμένην βαρύν ύπνον.

— Σταματούλα, Σταματούλα, μώρ’ Στα- 
ματούλα. Δέν άκούς ; Σταματούλα.

— Τί θέλεις;
— Δέν άκούς; δ μπάρμπα σου δ Γιώργης 

έγέννησεν οκτώ αύγά ; Ή Σταματούλα ώς όξέως 
ήλεκτρισθεΐσα πηδά έξω τών στρωμάτων.

— ’Οκτώ αύγά ! ποιος το είπεν ;
— Ή κυρά Γιώργαινα ήλθε καί ’πήρε σπίρτα 

άπό τήν θειζ σου διά νά τά ιδη. Ή Σταμάτα 
ύπό δεινού κνισμού περιεργίας κυριευθεΐσα δέν 
ήδύνατο νά ήσυχάση. Σπεύδει προς τό παράθυ- 
ρον, τό άνοίγει, μεταβαίνει πρός τήν θύραν, εξέρ
χεται εις τήν αύλήν. Άκρα σιγή. Εισέρχεται 
πάλιν. Δέν ήδύνατο νά καθίση.Ήθελε νά τό είπη 
καί αυτή εις κανένα. Τέτοιο πράγμα καί νά μένη 
μυστικό. Τήν έστενοχώρει. Άπό τήν πολλή στε 
νοχώρια ϊδρώσεν. Εξέρχεται πάλι καί πλησιάζει 
τήν θύραν τής κυρά — Μαρουσώς, τής ρέπορτερ 
τού χωριού, αλλά δειλιζ νά κτυπήση. Νά τήν 
έξυπνήση τέτοια ώρα. Ήτο τρεις μετά τά μεσά- 
νυκτα. Ίσταται έπ’ ολίγον άναποφάσιστος,έπειτα 
όμως έσκέφθη ότι δέν θά τήν δυσαρεστήση άναγ- 
γέλλουσα τοιούτο νέον. Τολμά, κρούει τήν θύραν.

— Κυρά Μαρουσώ, Δέν έπρόφθασε νά φωνάξη 
καί έκ δευτέρου, διότι ή κυρά Μαρουσώ έξυπνος 
άνέμενε τήν πρωίαν όπως θέση εις κυκλοφορίαν 
οικογενειακόν τι σκάνδαλον, καί ήκούσθη ή οξεία 
τής γραίας φωνή.

— Ποιός είναι ;
— Δέν ανοίγεις κυρά Μαρουσώ. Ή κυρά Μα

ρουσώ άναγνωρίσασα τήν φωνήν τής Σταματού- 
λας, τήν όποιαν είχε βοηθόν καί μαθήτριαν εις 
τό επάγγελμα του συλλέγειν καί σπείρειν ειδή
σεις. έγείρεται καί άνοίγει.

— Κυρά Μαρουσώ, ένα σπουδαΐον πάλι νέον 
έχω νά σού εΐπώ. Ό κύρ Γιώργης έγέννησε δέκα 
αύγά καί ζεστά, μεγάλα ’σάν χηναύγουλα.

— Δέκα αύγά ! αλήθεια :
— ’Αλήθεια !
— Πότε ;
— Τώρα. Η Σταματούλα νομίσασα ότι έξε- 

τέλεσε τόν προορισμόν της έφυγε κατζλιπούσα 
τήν κυρά Μαρουσώ σταυροκοπουμένην καί ύπο- 
τονθορύζουσαν : δώδεκα αύγα ! δόξα σοι δ θεός. 
Άκούς δέκα πέντε αύγά ! Μπράβο Σταματούλα, 
ώραία εϊδησις, θά μού ’μοιάσης: Δέν έχρειάζετο 
έφημερίς μεγαλειτέρας κυκλοφορίας ϊνα το μετα- 
δώση έν άκαρεί παντού. ΤΙ κυρά. Μαρουσώ, άν 
καί συνειθισμένη άπό τοιαύτα νέα, έξεπλάγη 
ολίγον. Άνθρωπος νά γεννφ αύγά! Ενδύεται καί 
λαβούσα μικράν ύδρίαν, δέν ε’χεν ανάγκην μεγά
λης, διότι δι’ αύτήν είχον όλα τά σπήτια νερόν, 
όπου καί άν έζήτει, όλοι είχον πρός αύτήν ύπο-
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ζρατήση μυστικόν, πιστεύω οέ 
μάθηυ.α και θά ίιςρΟωθ·?,.

Το παιγνίδισν τοϋ Τσαρουχά 
ρει διά τής αυτής δδοΰ εις δλον 
την φοράν δέ έκαμε τούς ανθρώπους καί ιδίως 
τάς γυναίκας νά κοκκίνωσι διά το ελάττωμα τής 
περιέργειας. Διωρθώθησαν πολύ. "Εκτοτε κρίνουν 
και δεν λαμβάνουν ούτε σπείρουν επιπόλαιους ει
δήσεις. Εις τούτο συνέτεινε καί ό βασιλεύς, δστις 
διά καταλλήλων διατάξεων τήν περιέστειλε. Καί 
ή κυρά Μαρούσι.» παρητήθη τού προςένου κακών 
επαγγέλματος της, αφού ήκουσεν ιεροκήρυκα όμι- 
λήσαντα κατ' αύτοϋ έν τη εκκλησία.

Πιστεύω, φίλοι άναγνώσται τού «ΙΙεριοδικού 
τών μαθητών», Οτι ούδείς έξ υμών έχει ανάγκην 
τοιούτου παιγνιοίου.

ίιείόθη έν άκα
τό χωρίον, πρω

Βαχά6 . .

Π01ΗΜΑΤΙΑ ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΑ

Η ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διά τρόπων tic διδάσκει άληθώς ποικιλωτάτων 
Και διά γραπτών του λόγων καί διά προφορικών, 

Δι’ απείρων μαθημάτων 
Φιλοσόφων καί Ρητόρων, ποιητών, ιστορικών, 

Έτι καί δι’ άπλουστάτων
Μύθων μόνον κ* αινιγμάτων. . .
Πλήν δ κάλλιστοε τών τρόπων

Πρδε διάπλασιν τού ήθους καί npic μόρφωσιν άνθρώ-
[πων

Tic ; δέν είν' δ Τών ωραίων έργων καί παραδειγμά
των ; . .

Η ΕΤΓΕΝΕΣΤΑΤΗ ΦΩΝΗ

Τής καρδίας βαθύτατη
ΕΤνε τις κ’ εύγενεστάτη,
(ΰεία καθ’ αυτό φωνή,
Ήτις πόσον συγκινεί
Καί προς πάσας καί πρός ποίας 
Έίαιρέτους εϋποιιαε
Πάντα άνθρωπον κινεί . .
Δέν έμπνέ’ ήμίν θυσίας 
'Υψηλής φιλανθρωπίας 
Ή φωνή τής πρδς τούς άλλους 
Καί μικρούς, ώς καί μεγάλους 
Συμπαθίεας,
Εύσπλαγχνίας;. .

ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
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“Ανθρωπος, γυνή τήν όψιν, πρόσωπον και κεφαλήν, 
Καί πτερύγων έχω ζεύγος εις τους ώμους μου στολήν... 
Δράκων όπισθεν κ' έν μέσω χίμαιρα . . . τί απορείς ; 
'Αγνοείς λοιπόν τόν μύθον ; σ’ είν’ ή λύσις δυσχερής ; 
Αίνιγμα χ' εγώ, προβτειν’ άλλοτ' αίνιγμα δεινόν.. . 
κ Ζώον το πρωί’ τετράπουν καί τήν μεσημβρίαν δίπουν 

Καί τήν δειλήν τρίπουν όν. 
Ποιον έχ τών όντων πάντων είναι τών ύπ’ ουρανόν; » 
Καί μή λύσαντας φεΰ, πόσους έρριψα εις τόν κρημνόν, 
"Εως ού βύρέθη τέλος και χαταστροφεύς μου λύτης, 
“Αναξ ο< χτίστης,ού τό όνομ’άν άκούσης μόνον φρίττεις!...

-β>«-
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Είμαι φώς έν τώ φωτ'ι 
Καί αυτού, δ; πάντα πλάττει, 
Ίδιότης ΰπερτάτη 
Καί ποωτίστη αρετή . . . 
ΙΙαν τό Χάος δι’ εμού . . . 
Χάος παν χωρίς εμού . . . 
Καί έν τώ βαθυτάτω σκότει 
Πνεύμα παν οίχτρώς ύπνώττει.

-βχβ-
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Εϊμ* έγω τοϋ σκότους σκότος, 
Τού ταρτάρου. ζοφερόν . .. 
Μετ’ έμοΰ οΰδείς εύγλώττως 
Λέγει ... ή ουδεν λαμπρόν . . . 
Τή» αντίθετόν μου πλήν 
Κέκτησαι κ’ έμοΰ στερείσαι; 
"Εχεις δύναμιν πολλήν 
Κ' επί Γης θεοποιήσαι, 
"Εξοχον προχέων φώς 
Εις τόν Κόσμον, δ σοφός.

-8x8-
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Είμαι όν τριώνυμόν τι, τό τριπλούν δέ όνομά μου 
Τόσω, τόσω είν’ ώραίον, ώστε λέγε καύχημά μου. 
"Αλλως τό πρωί’ καλούμαι, άλλως παλιν τό έσπερας. 
Εις τών παλαιών καί νέων αστρονόμων τάς διφθέρας.

Ώς διττήν πλήν έχον φύσιν, 
Κατά μέν τήν μίαν χέω φώς γλυκύ επί την Κτίσιν, 

’Ακτινοβολώ δέ πάλιν
Ώς τού ύπβρτάτου κάλλους θέαινα, κατά τήν άλλην... 

Περί τού αινίγματος μου σέ κατέχει απορία; 
Ή τής φύσεως τό λύει κ' ή τών μύθων ιστορία.

Φ A. ΟΙ.
«—8>
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'Σαν πιθάρι Δαναΐδων δλο ένα με γεμίζεις, 
πότε πλήρες, πότε άδειο αδιάκοπα κινούμαι, 
όπου πας, όπου καθίσης, 'σ όποιο μέρος άν βαδίζης, 
δέν Βαδίζω, πλήν μαζί σου πάντα είμαι καί κινούμαι.

Μ'ένα κοφτερό μαχαίρι τό κεφάλι άν μού κόψης 
μένω τότε, όχι φεύγω, σ’ άλλας σφαίρας μεταυαίνω, 
δέν με φτάνει παρά μόνον τών 'ματιών εσού ή οψις· 
κι* απ' εχεΐ πάντα φροντίζω νά φωτίζω νά θερμαίνω.

Βαχ±δ...
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