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Τϊ> έπ'ι τή$ δίοΰ Νίκης παράρτημα τον γραφείου τής 
«Φύσεωςη μετηνεχ&η προβαριν&ς τό έπι τήρ δίοΰ Κν- 
νοβάργονς κεντρικόν Γραφεΐον. Ούχ’ ήττον οί βονλόμενοι 
δύνανται ν’ άποτείνωνται δι' οιανδήποτε πληροφορίαν, εις 
τον ίπϊ τής δδοϊ> Νίκης, &ρ. 2 (τέως γραφείου τής «Φύ~ 
tfewg») ήδη διαμίνοντα κ. Γεώργ. Εύβτα&ιάδην.

0 ΝΕΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Οί άναγνώσται τής· «Φύσεως», όσοι 
άρέσκονται νά ένδιατρίβωσι ολίγον καί 
εις τήν σπουδήν τής 'Αστρονομίας, 
τής θείας τοΰ ούρανοΰ επιστήμης, 
γνωρίζουσι' ή μάλλον,έγνώριέον, ότι 
ο πλανήτης Ζεύς είχε τέσσαρας δο
ρυφόρους· οί δορυφόροι ουτοι τοΰ 
Διδς φέρουσι τά έ£ής ονόματα, δο- 
θέντα αύτοΐς ύπό τοΰ Σίμωνος Μά
ριου- άκολουθοΰσι δέ τήν σειράν τού
την άνσλόγως τής άποστάοεως.

α'.) Ίώ· ανακαλυφθείς ύπό τοΰ 
Γαλιλαίου τήν 7ην Ίανουαρίου ιόιο.

β'.^Εύρώπη' ανακαλυφθείς ύπό τοΰ
Σίμωνος Μάριου τήν 8ην τοΰ αύτοΰ μηνός τοΰ έτους 
ιόιο.

γ'.) Γανυμήδης' ανακαλυφθείς ύπό τοΰ Γαλιλαίου τήν 
7ην ΊανΟυαρίου τού αύτοΰ έτους, καίύ πό τοΰ Σίμωνος 
Μαρίου τήν 8ην, ■

δ* 1 ) Καλλιβζώ' ανακαλυφθείς ύπό τοΰ Γαλιλαίου τήν 
αυτήν ημέραν, ήτοι τήν 71*  ’Ιανουάριου ι6ιό.

Ό Σίμων Μάριος είδε, καθώς ό Γαλιλαίος τούς δο
ρυφόρους τούτους, τήν πρώτην φοράν, καθ’ ήν διηύθυ-, 
νε προς τόν Δία τήν διόπτραν, κατασκευασθεΤσαν ύπ’ 
αύτοΰ τοΰ ίδιου, καί σχεδόν κατά τήν αύτήν στιγμήν 
εάν παρετήρεί αύτόν κατά τήν 6ην ’Ιανουάριου, ήτοι 
μίαν ημέραν πρότερον, θά έβλεπε τούς δορυφόρους αύ
τοΰ πρό τοΰ Γαλιλαίου· εάν δέ πάλιν παρετήρεί αύτούς 
τήν 8ην ’Ιανουάριου, θά άφηνεν εις τον Γαλιλαίον τήν 
δόξαν νά σημείωση καί τούς τέσσαρας τοΰ Διός δορυ
φόρους· καί άκόμη δεν είναι βέβαιον, ότι οί δύο ουτοι 
περίδοξοι παρατηρηταί έκαμον καί τάς τέσσαρας αυτών 
παρατηρήσεις συγχρόνως· είναι όμως βεβαιότατον, ότι 
τάς παρατηρήσεις αύτών τάς εκαμον χωριστά.

Ποσάκις άπό τής εποχής εκείνης έστράφησαν τά τη
λεσκόπια προς τούς δορυφόρους τούτους, .καί μάλιστα 
τηλεσκόπια τελειότερα, ,μεγαλητέρας δυνάμεως, ποσάκις 
τό μέρος τοΰτο τοΰ ούρανοΰ έξηρευνήθη καί όμως ού- 
δέν νεώτερον άνεκαλύφθη ώς πρός τό . σύστημα τοΰ 
Διός μετά των δορυφόρων αύτοΰ ! ή δόξα όμως έμεινε 
διά τόν Άγγλον Βαρνάρδ Ό αστρονόμος ούτος έγνω- 
οτοποίηοεν, ότι τήν 9 Σεπτεμβρίου 1892 άνεκάλυψε 
νέον τοΰ Διός δορυφόρον, ελάχιστου, λίαν πλησίον τοΰ 
δίσκου τοΰ πλανήτου τούτου καί κεκρυμμένον έντός των 
φωτεινών αύτοΰ άκτίνων, δι’ δ δυσδιάκριτος διά τά πλεΐ- 
οτα τών οπτικών οργάνων.

Τό σύνολον δέ τών μικρομετρικών παρατηρήσεων, 
τών γενομένων ύπό τοΰ έφευρέτου διά τού μεγάλου ιση
μερινού τηλεσκοπίου τής Lick, εκαμεν αυτόν νά έία- 
γάγη τά επόμενα συμπεράσματα.

" μιλιά χιλιόμετρα 
Πολική διάμετρος τοΰ Διός ...... .36.084 = 84,000=135,646 
ίαημερινή . » » »  .........38.382=89,790 = 143,670
άπομακρυναις άνατ. τού δορυφ.......... 48,089=112,500=181,000

» δυτική ν » ........47,621=111,410=179,260
ώρ. ”

περίοδος 11, 57’ 23" 06.

Ή Χαβαίη.
Ή ώριαία κίνησις τοϋ νέου δορυφόρου είναι 3ο®, 111 

καί ή ταχύτης επί τής τροχιάς του 26,400 μέτρα καθ’ 
έκαστον οευτερόλεπτον είναι δέ ή τροχιά αυτή Ι2κις 
τοΰ Φόβου, του πρώτου δορυφόρου τοΰ Άρεως.

Ή όριξοντία αύτοΰ παράλλαίις τοΰ ίσημερινοΰ εΤνε 
21®,5ι, ή δέ άπόσταοις αύτοΰ άπό τής επιφάνειας τοΰ 
δίσκου τοΰ Διός 6700ο μέτρα ή ιο8οοο χιλιόμετρα,
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καί φαίνεται διά τής αύτής λάμψεων πρδς δυομάκ καί 
πρδς άνατολάς τοΰ δίσκου. Ούδεμία μεγέθυναις επιτυγ
χάνεται δι’ αυτόν, άλλά φαίνεται ώς λάμπαν άμυδρδν 
σημείου, ελάχιστος άστερίσκος, ου ή σκιά δέν δύναται 
νά παρατηρηθή.

Δέν άπομακρύνεται ώς έπί τδ πλεϊστον εί μή ί 
38" έκ τοΰ ανατολικού ή δυτικού μέρους τού πλανήσου 
δήλα δή τά δύο τρίτα περίπου τής διαμέτρου τοΰ Διός.

Οί κ. Common και Taylor έν τούτοις παρετήρηοαν 
αύτδν τή βοήθεια τού μεγάλου τηλεσκοπίου των 6 πο
δών τοΰ’Αστεροσκοπείου τής πόλεως Ealing καί ό κ. 
Young διά τού ισημερινού τηλεσκοπίου τών α3 δακτύ
λων τής πόλεως Princeton, ό δέ κ. Hough τδν παρετή- 
ρησε διά τών ι8 δ καί ήμίσεως τής Dearnborn κατά 
πρόσωπόν τοΰ Διός. Τδν εύρε διά παρατηρήσεως λίαν 
επιπόνου ή τους Ariel καί Umbriel, τους δύο έσωτερι· 
κούς του Ούρανοϋ δορυφόρους.

Ο! επόμενοι αριθμοί δεικνύουσιν, άφ’ ένδς μέν τάς 
περιόδους, άφ’ ετέρου δέ τάς αποστάσεις είς ήμιδιαμέ- 
τρους τού πλανήτου Διός είς χιλιόμετρα.

Ίσημερΐνή διάμετρος τοϋ Διός. .
χιλώμ.

.143,000 άποστ. είς αχτίνα

απόστααις πρώτου δορυφόρου... .. .180,000
τής σελήνης.

2,52
- δευτέρου β ... . 430,000 » 5,93
» τρίτου » . . . ..682,000 β 9,44
» τετάρτου » ... .1,088,000 » 15,06
β πέμπτου » .1,914,000 β 26,49

Γ. λίχρ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ

Τή 12 π. Ιουνίου άπέπλευσεν ί*  Χριστιανίας ό χ.Νάν
σεν έπιβαίνων τοϋ ατμόπλοιου σ.Φραμι», καί πρμτιθέμςνος 
νά προχωρήση μέχρι τοϋ βορείου πόλου, ήτοι νά πραγμα
τοποίηση έκεΐνο, όπερ άπό τών αρχών τσϋ παρόντος αϊώ- 
νος πολλοί θαλασσοπόροι έπεδίωξαν βες μάτην, τινών μχ- 
λιστα έξ αυτών εύρόντων τόν θάνατον έν μέσφ τών πα- 
γώνων καί τών παγερών πολικών θαλασσών. ’Εκτός όμως 
τοΰ ένδιαφέροντος, οπερ προκαλοΰσι τοιαΰται ίν ταΐς πολι- 
καΐ; ίρήμοις άπόπειραι, ή αποστολή αύτη τοΰ κ. Νάνσεν 
έχει καί πρωτοτυπίαν τινά, προσδίδουσαν τή επιχειρήσει 
ταύτρ όλως ίδιάζον ίνδιαφέρον. Πράγματι ή ίκδρομή αύ
τη είναι πρωτότυπος καί ώς πρός τό σχήμα τοΰ πλοίου 
καί ώς πρός τό ίκλεχΟέν δρομολόγιου, ίδίιρ όμως ώς πρός 
τάς θεωρητικά; ιδέας, ίξ ών όρμώμενος ό κ. Νάνσεν ζη
τεί νά προβή μέχρι τοΰ βορείου πόλου· διόπερ καταλ- 
ληλότατον θεωροΰμι> νά παραΟεσωμεν καί ένταΰθα ούσιώ 
δεις τινας λεπτομέρειας περί τής αποστολής ταύτης.

Ιδού ίκ ποιων γεγονότων έξήχθη ή θεωρία,τήν ίφαρμο- 
γήν τής όποιας αποπειράται σήμερον ό κ. Νάνσεν. Κατά 
τ· 1876 έπί τοΰ πλοίου Alerte, ό πλοίαρχος Μάρκχαμ, 
προχωρήσας διά τής Βαφφινείου θαλάσσης καί τοΰ πορθ
μού τοΰ Σμίθ, μεταξύ τής χώρας τοΰ Γκρίννελ καί τής 
Γροιλανδίας, μέχρις 82ο, 28ο βορείου πλάτους, ήτοι είς 
άπόστασιν 500 χιλιαμέτρων άπό τοϋ πόλου, παρετήρησε 
μετ’ ακρίβειας ότι αί ΰπερμεγέθεις ίπιπλέουσαι παγοσιιραί 
διήυθύνοντο προς νότον. "Αλλως τε ήδη τώ 1827 ό Πάρ- 
ρου είχε παρατηρήσει τό αύτό πρός βορράν τής Σπιτσβεο- 
γης. Άφ’ ετέρου ή ύπό τόν Τέγκετχοφ αυστριακή αποστο
λή ίμελέτησε κατά τδ 1872 κίνησιν τών πάγων πρός Β. 
καί τά ΒΑ. μεταξύ τής Νέας Ζεμβλας καί τής ανατολικής 
άκτής τής Σπιτσβέργης. Τφ 1881'οί ναυαγοί τής Jean
nette, είσελθόντες έν τφ Βορείφ παγωμένφ ώκεανφ διά τοΰ 
Βεριγγείου πορθμού, παρισύρθησαν ΰπο τών παγόβουνών 

πρός βορράν, μετά μεγίστας δέ μόνον προσπάθειας ήδυνήθη- 
σαν νά έπανακάμψωσι πρδς νότον. Πρδς δέ περί τά 58 
αντικείμενα, άναγνωρισθένα βραδύτερου, ώ; αύτοϊς' τοΐς 
ίδίοις άνήκοντα, ίπανευρέθησαν ίπί τών άκτών τής Γροι
λανδίας. Έπί τών ένδείξεων τούτων βασιζόμενος ό κ. 
Mohn, ό σοφός διευθυντής τοΰ αστεροσκοπείου τής XpiaTt- 
ανίας, ίξήγαγε τήν διάσημον αύτοΰ θεωρίαν περί τής πιθα- 
νότητος τής ύπάρξεως ρευμάτων έν τφ κέντρφ τής πολικής 
θαλάσσης. Τά ρεύματα ταΰτα, λαμβάνοντα πιθανώς τήν 
άρχήν αύτών έκ τής βορείου παραλίας τής Σιβηρίας,, δια- 
πλέουσιν ύπό τούς πάγους τήν παλαιοκρυσταλλικήν θάλασ
σαν, διερχόμενα ουτω περί τδν μαθηματικόν πόλον καί κα- 
τιρχόμενα ειτα κατά μήκος τών άκτών τής Γροιλανδίας. 
Άλλως τε άπό πολλοΰ παρετηρήθη ή ΰπαρξις αύτών, προ
εκτεινόμενων μέχρι τών άμερικανικών άκτών ύπδ τό όνομα 
«ρεΰμα τής Λαβραδωρίδος». Αίτια τής πολικής ταύτης κυ
κλοφορίας είναι κατά τόν Μών διττή, πρώτον μέν ή δια
φορά τοΰ βαθμοΰ τής άλμυρότητος, προερχόμενη έκ τοΰ πο
σού τοΰ ύπό τών πολλών καί πλουσίων είς ύδατα ποταμών 
τής Σιβηρίας είς τήν θάλασσαν εισβαλλόμενου γλυκέος ΰ- 
δατος, δεύτερον δέ ή διαφορά τής θερμοκρασίας, προερχό
μενη ίκ τών χλιαρών σχετικώς ύδάτων τοϋ Μεξικανικοΰ 
ρεύματος.

Ο κ. Φρίτγιοφ Νάνσεν ένθουσιά ίπί τής καθ’ ύπόθεσιν 
ταύτης θεωρίας τοΰ συμπατριώτου αύτοΰ, άπιφάσισε δέ νά 
ίφαρμόση ταύτην καί πρακτικώς. Σκοπός αύτοΰ είναι νά 
ακολουθήση τάς άκτάς τής Σιβηρίας μέχρι τής γής τοΰ 
Βάγκελ, πρός βορράν τοΰ Βεριγγείου πορθμού, έπαναλαμ- 
βάνων ειτα τό δρομολόγιον τοΰ Νορδινσκιόλδ. Είτα θά ά- 
φεθή όπως παρασυρθή έπί τών πάγων πρός βορράν, ίλπίζει 
δέ νά έπαναχθή είς τήν θάλασσαν τής Γροιλανδίας ή εις 
τά υδατα τοΰ Βαφφινείου κόλπου.

Λαμβάνων ύπ’δψει τήν μακράν ταύτην ίπί τών παγώ» 
νων διαμονήν ό κ. Νάνσεν ίνήργησε τήν κατασκευήν πλοίου 
ειδικόν σχήμα έχοντος. Τό «Φράμ», ούτινος ή κατασκευή 
προ τριών έτών ήρ;ατο και τήν ίπετήρηοιν τής διευθετή- 
σεως του όποιου είς ούδένα ένεπιστεύθη ό Νάνσεν, είναι 
σκάφος, έχον σχήμα σφαιρικόν, ίπομένως δε ύπό τή» ενέρ
γειαν τών πάγων δέν θά συμπιέζηται άλλά θά άνυψώται 
βαθμηδόν έπί τής ίμφανίσεως τών παγώνων. Ή τοιαύτη 
διιυθέτησις είναι νεωτερισμός ίν τή ναυπηγική τέχνη.

Ο κ. Νάνσεν αυτός ούτβς έστρατολόγησε τό μικρόν μέν 
άλλ ανδρεΐον αύτοΰ πλήρωμα, φέρει δέ μεθ’ έαυτοΰ άνθρα
κας καί προμήθειας διά τρία έτη. Προσθετέον, ότι ό Νάν
σεν η το ύπέρ πάντα άλλον προπαρασκευασμενος διά τήν 
μακράν καί κινδυνώδη εκδρομήν ήν άνέλαβε. Βεβαίως δέν 
ελησμονήθη ή πρό τίνος ύπ’ αύτοΰ γενομένη έξερεύνησις 
τής Γροιλλανδίας,'αύτοΰ πρώτου διατρέξαντος καθ’δλον τό 
μήκος ίκ δυσμών πρός άνατολάς ΤΟ ’Ινλασή, άχανή παγώ- 
να, πλεΐον τών 100 χμ. μήκος έχοντα καί καλύπτοντα ά- 
παν τό ενδότερον τής χώρας ταύτης. Ή έκδρομή εκείνη άν 
καί ολίγα μόνον έπωφελή αποτελέσματα παρέσχε, κατα
δεικνύει όμως τήν θαυμασίαν ηθικήν δραστηριότητα τοΰ 
κ. Νάνσεν, αποτελεί δέ άμα καί αίσιον οιωνόν ύπέρ τής ί- 
πιτυχίας τής νΰν ίπεχειρουμένης εκδρομής.

Φρεκ.

Παρακαλοννται οί όφείλοντες τήν βννδρομήν των τοΰ 
τρί'χοντος έτους τής -'ΦνΊεως» ώ$ καί πάντες οίήμέτεροι 
άνταποκριταί, νά απευβωβι ν’ άποβτείλωβι ταχέως τά 6· 
φειλόμενα ήμίν, διότι έπειγόμε&α νά κανονίβωμεν τά βι
βλία μας βνμφώνως πρδς τήν μέλλονβαν έκκύβενβιν των 
λαχείων τής «Φύδεως» τον Λ · ήδη διανυομε'νου έτον$·

Οί κα&ν^τερονντες τήν βννδρομήν των κκ. ΰννδρόμη- 
ταί μας & άποκλεΐΰ&&>βι τα>ν ύπδ τής «Φύνεως» παρεχό
μενων δωρε&ν και λαχείων.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩΤΑΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΛΑΚΑΟΥΑ

I
Δι’ ήμϊς καί δια τους άλλους.—Οί Έλληνες τής Ωκεανίας καί ό 

Τάνταλος τής άρχαιότητος. — Ή πιρόγα καί ή γραφίς.—Περίεργα 
ονόματα.—Έχτασίί, πληθυσμός καί κλίμα.—Ή χολέρα καί αί 
Μάουναι.—Ταρί καί Σάνταλ.—Οικόπεδα χάρισμα.—’«αγενείς καί 
Ευρωπαίοι.

Όταν οί έν Ευρώπη συνάδελφοί μας —διά τδν λόγον οτι είνε 
καί εκείνοι λευκοί—όμολογοΰσιν δτι έλαχίστας έχουσι γνώσεις 
περί Ωκεανίας, ήμεΐς βεβαίως οί έντελώς αγεωγράφητοι δέν 
μένει νά εϊπωμεν άλλο τι ή δτι οί οφθαλμοί μας σκοτίζονται είς 
τόσφ μεγάλας αποστάσεις .και διά τοΰτο άγνοοΰμεν και τήν υ- 
παρξιν ακόμη τών χωρών τούτων. Καί όντως ουδεν άλλο γνω- 
ρίζομεν περί τής χώρας τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ σάνταλ, παρ’ οτι 
έν τινι αυτής πόλει, τφ Σόδνεϋ, —οπερ σημειωτέαν, δτι δεν 
ανήκει είς τήν κυρίως Ωκεανίαν, αλλ’εϊς την Αυστραλίαν,— 
τό όποιον γνωρίζομεν, οτι ανήκει εΐς τούς Άγγλους.............
διότι φέρει αγγλικόν όνομα, άλλ’ εύρίσκονται καί μερικοί 
ομογενείς μας ζώντες ώς πλανήτες έμποροι μικροτεχνη
μάτων ή πωληταί φιστικιών καί λοιπών εγχωρίων καρπών, 
καίτοι μετέβησαν έκεΐ μέ τήν πεποίθησιν, οτι θά μετεβάλλοντο 
είς Κροισους εντός ολίγων εβδομάδων, βυθιζόμενοι μέχρις άπο- 
πνιγμοΰ έν τοϊς χρυσωρυχείου, άτινα, κατά κακήν των τύχην 
ήρξαντο έκτοτε στηρευοντα καί υπεδέχθησαν αυτούς ώς οί βότρυς 
τοΰ Σαντάλου τό στόμα τό κεχηνός...... Ούδεΐς δύναται νά ίσχυ-
ρισθή ότι γνωρίζει τι πλειότερον περί τών άπομεμακρυσμένων 
εκείνων τόπων ή ότι έφροντισέ ποτέ να μαθη, καίτοι ή ιστορική 
καί γεωγραφική αύτών περιγραφή δέν έχει ολίγον τό ενδιαφέρον.

Ένταΰθα προσφέρομεν τοϊς φιλαναγνώσταις άμυδρόν μόνον 
σκιαγράφημα τοΰ βασιλείου τής Ο ό α χ ο ό η ς, προειδοποιοΰντες 
αύτούς οτι δέν έχομεν νά διατρέξωμεν κίνδυνους διασχίζοντες 
τά άφεστώτα έκεϊνα πελάγη διά μιας πιρόγας τών αγρίων ή καί 
διά πλοίου τών χωρών μας, ώς έπραξαν μερικοί τρελλοί τής 
φυλής μας, ό Κούκ έν παραδείγματι ή ό Λαπερούς’ όί κίνδυνοι 
έκείνων συνετέλεσαν πρός τό ν’ άρκώσιν ήμϊν τώρα μία γραφές 
καί τεμάχιον χάρτου διά τάς κινδυνωδεστέράς τών έκδρομ.ών.. 
. Μεταξύ ’Ασίας καί ’Αμερικής, είς τό μέσον περίπου τής άπό 
Χόγγ-Κόγγ είς Άγιον Φραγκίσκον άγούσης, έν τφ μέσφ τοΰ 
Ειρηνικού, καί κατά συνέπειαν μ.εταξυ τής 157° καί 161° Δυτ. 
Μ. καί 17° καί 23° Βορ. Π·, πρός έπιστημονικώτερον άφο- 
ρεσμόν τής θέσέως, εκτείνεται σύμπλεγμα έκ δώδεκα νήσων, τό 
καλούμενου Σανδβίχιον ή Χαδαιΐκόν αρχιπέλαγος, 
οπερ ίδιον αποτελεί ανεξάρτητον βασίλειον. Έπισημότεραι τών 
νήσων τούτων είνε... —ακούσατε ολίγα αλλόκοτα ονόματα — , ή 
Χα&αίη, ή Ούοαχοΰ, ή Μοούη, ή Μοροτόη, ή Ρανάη, ή Όνι- 
χοΰ καί ή Άτοόη’ ή μείζων πασών X αβ α ί η έχει έκτασιν 
11,200 τετρ. χιλμ. περίπου, ήτοι, διά νά εϊμεθα εύληπτότεροι, 
είνε κατά τό 1|3 μεγαλητέρα τής Κρήτης,, καί ολαι όμοΰ 16, 
946 τετρ. χιλμ., ήτοι ισαι περίπου πρός τά 5|6 τής ήμετέρας 
Πελοποννήσου, κατοικοΰνται δέ υπό 70,000 κατοίκων κατά τούς 
πιθανοτέρους υπολογισμούς.

Μεταξύ τών ’Αντιλλών καί τών νήσων τούτων υπάρχει με
γίστη κλιματολογική σχέσις, μέ μόνην διαφοράν ότι αί δεύτεραι 
είσίν όλιγώτερον ευπρόσβλητοι ΰπό τών μάστιζόντων τας Άν- 
τίλλας φοβερών άνεμων τών καλούμενων Ούραγκάν τό θερμό
μετρου έυταΰθα ούδέποτε κατέρχεται κάτω τοΰ 65ου καί ούδέ
ποτε ύψοΰται άνω τοΰ 90οΰ βαθμοΰ Fahrenheit. Θέρος καί 
χειμών έχουυ τήν αύτήν σχεδόν θερμοκρασίαν, διό καί πολλοί, 
ιδίως έξ ’Αμερικής, μεταδαίνουσιν έκεϊσε πρός παραχείμασιν, 
καθότι έκεϊνοι οίτινες έν Άγίφ Φραγκίσκφ π. χ. θά ήναγκά- 
ζοντο νά κλεισθώσιν είς τά δωμάτιά των πρός αποφυγήν τών 
ρευματισμών καί τής βρογχίτιδος, ένταΰθα δύνανται να κοιμώνται 
άμερίμνως μέ θύρας καί παράθυρα ανοικτά. Καί ίσως τοΰ θείου 
των κλίματος συνέπεια εινε καί τό εύνοϊκόν φαινόμεν ότι ή τόσον 
άπηνώς μαστίζουσα συχνότατα τας ήμετέρας χώρας χολέρα ού
δέποτε έπεσκέφθη τάς νήσους τών Κ α ν ά κ ω ν (οΰτω καλείται 
ό ιθαγενής πληθυσμός) καί ίσως ούδέποτε θα τας επισκεφθή.

Δύο ύπερύψηλοι κορυφαί, άντίθεσιν άποτελοΰσαι απότομον 
πρός τήν μικράν τών νήσων έκτασιν, η Μαουνα-Κέα και ή 
Μάουνα-Λόα (13,600 πόδ·), κρατήρες ηφαιστείων ενεργών, δε- 
σπόζουσι τοΰ εύφορωτάτου εδάφους τής Χαβαίης. Ή πλούσια 

είς προϊόντα γή των παράγει έν αφθονία βανάνας, κοκκοφοίνικας, 
άρτοκάρπους, γεώμηλα, ζαχαροκαλάμους παντός είδους, ίγνα- 
μον, τα^ί (α), συκάμινα, σάνταλον (6) καί έτερα έβενοειδή. 
Άλλά τα μάλιστα έπιδίδοντα είς τάς νήσους ταύτας προϊόντα 
είνε ό καφφές και τό τεΐον' ή καλλιέγειά των όμως εινε πα- 
ραμεμελημένη ώς απαιτούσα μεγάλας δαπανας.

Πολύ άστεϊαι θά φωνώσιν εΐς ήμας, τούς συνειθισμένους νά- 
θεωρώμεν πολύτιμον καί ένα πόδα γής νά τοκίζωμεν δέ τά χρή
ματά μας πρός 200 τοϊς°/0, αί έν τφ άρχιπελάγει τοϋτφ τιμαο 
τών γαιών, αίτινες έντός μέν τής πρωτευοόσης Ονολουλοΰ 
ανέρχονται εις ποσά οπωσδήποτε υποφερτά, ώς θά έλέγομεν ήμεΐς 
έν τή έμπορική μας φρασεολογία, τοΰ τετραγωνικού πλέθρου 
πωλουμένου-άντί 2,000 δολαρίων (10,000 φρ.), μακράν όμως, 
τής πόλεως ή εΰθυνία καταντά· σχεδόν άπίστευτος, καθότι μόλις 
τιμάται ενός δολαρίου (5 φρ.) τό πλέθρου.

Ή ΰπαρξις τοΰ άρχιπελάγους τών Μάουνα έγνώσθη τό πρώ
τον έν έτει 1541, άλλά μόλις τό 1778 ό μέγας θαλασσοπόρος 
Κούκ κατέπλευσεν είς αύτάς καί ταΐς έδωκε τό όνομα Σ α ν δ- 
βίχαι έκ τοΰ λόρδου Σάνδβιχ, πρώτου Λόρδου Ναυάρχου.

Οί Ευρωπαίοι οτε πρώτον εθηκαν τόν πόδα έπί τών νήσων· 
τούτων, εύρον έν αύταΐς ποιαν τινα βιομηχανίαν. ’Έκτοτε ό ευ
ρωπαϊκός πολιτισμός έκαμε καταπληκτικάς προόδους εν αύταΐς. 
Οί ιθαγενείς είνε λίαν εύπροσήγοροι καί εύγενεΐς, αγαπώσι δε 
σφόδρα τήν μουσικήν καί έχουσιν ωραιότατα έγχώρια. άσματα. 
Αύτός ό πρό μικροΰ άποθανών βασιλεύς Καλακαούα, περί ού 
τόσα έγράφησαν καί είς τάς ίδικάς μας (!) έφημερίδας, διότι 
πάντοτε καί ήμεΐς κατορθώνομεν νά γνωρίσωμεν την ΰπαρ- 
ξίν τίνος.... μετά τόν θάνατόν του, ητο μανιώδης εραστής τής 
μουσικής, ή δέ αδελφή αύτοΰ, ή ήδη βασιλεύουσα, έχει συν
θέσει ώραϊα άσματα.

II
θρησκεία καί ιεραπίστολοι.—θρησκευτική συναδέλφωσή,—Κάμε- 

χαμεχα καί Μεθοδισταί—Τ® Ταμπού καί αί φαλα·νο9ηρίδεζ,— 
’Εμπόρων και στρατός.—“Ελλειψις εγκληματιών.—Ή πύλη τής 
Χχβαίας.—Έορταί καί κοινοθούλιον.—Βουλευτικά προσόντα.— 
Όνολουλου χαί αστυνομία.—θύραι χωρίς κλιιθρα.—·Έφημερίΐες 
χαί περιοδικά.

■< Τεραπόστολοι προτεστάνται καί καθολικοί έν βραχεί χρόνφ 
διέδωκαν παρά τώ' δεισιδαίμονι- καί ειδωλολάτρη λαφ τόν χρι
στιανισμόν, όστις ήδη κατέστη ή μόνιμος'τοΰ κράτους θρησκεία, 
καίτοι οί αύτόκλοτοι γεωγράφοι μας έν συναυλία έπαναλαμβά- 
νοοσιν, ώς απήχησή τών ιδίων των φράσεων, οτι οί χριστιανοί 
κάτοικοι έλαττοΰνται άδιαλείπτως, άκολουθοΰντες φαίνεται τάς 
γεωγραφικας τούτων γνώσεις. Καί παράδοξον τή άληθεία, αλλ’ 
άκριβέστατον. απόλυτος θρησκευτική ομόνοια βασιλεύει είς τάς 
νήσους ταύτας. ’Εκεί προτεστάνται καί καθολικοί κοινωνοΰσι 
φιλίας πρός αλλήλους καί ό καθολικός επίσκοπος θλίβει έγκαρ
δίως τήν χείρα τών προτεσταντών ιερέων ή τοΰ άγγλικανοΰ έπι- 
σκόπου.... Καί τό θαυμασιώτερον όλων, έν ταΐς έπισήμοις κη- 
δείαις,—ώς έν τή τής μητρός τής πρφην βασιλίσσης Έμμας 
καί τή τής πριγκιπήσσης Ρούθ Κεέλικολάνι, (αδελφής τών βα
σιλέων Καμεχαμεχά Δ’· καί Ε’.), αίτινες άμφότεραι έζησαν 
καί άπέθανον οπαδοί τοΰ προτεσταντισμού,—βλέπει τις παρα- 
κολουθοΰντα πάντα τόν καθολικόν κλήρον άναμίξ μετά τοΰ προ- 
τεσταντικοΰ καί αύτοΰ έτι τοΰ ‘Εβραίου Ραβδινου Δέν έρ
χονται καί απ ’ εδώ να ίδου.ν εις πόσας φιλικας σχέσεις εύρι- 
σκεται ό ρωμηός Ηγούμενος μετά τοΰ καθολικού επισκόπου 
καί τοΰ Χόντζα, άν καί υπό τό,ράσον κρύπτει πολλάκις αλη
θή καλοθρεμμένου χόντζαν.

Καμεχαμεχά οΆ’., Οστις έδασίλευσε.ν άπό τοΰ 1784 μέχρι 
τοΰ 1819, υπέταξε πάσας τάς γειτονικάς νήσους, άνακηρύξας 
πρωτεύουσαν τοΰ βασιλείου την έπι τής νήσου Ούαχοΰ η Ούοα
χοΰ κειμένην Όνολουλου καί έφάνη εΰνους πρός τόν πολιτισμόν. 
Ό διάδοχος αύτοΰ Καμεχαμεχά ό Β'. ' προσηλυτίσθη ύπό τών 
Μ ε θ ο δ ι σ τ ώ ν (6) καί άπηγόρευσε τήν είδωλολατρείαν καί

(α) Ποτόν ήδύτατον αλκοολικόν χατασκευαζόμενον έξ ιδιάζοντο; 
χυμοΰ κοκκοφοίνικοο.— (6) Δένδρο» ευώδες έχ τών χρησίμων πρός 
βαφήν, φυόμενο» πρό πάντων είς τας ’Ινδίας.·

(β) Προτεσταντική αίρεσις ίδρυθεΐσα έν ’Οξφόρδη τής ’Αγγλίας
τώ 1720 ύπό Ίωάννου χαί Καρόλου Ούέσλεΰ. Τό δνομα Μεθο-
δ ι σ τ α I τοΐς έδόθη έχ τοΰ ταχτικού βίου 8ν διήγον, πρεσβεύοντες
ότι δέον »ά έξηγώνται κατά γράμμα χαί νχ φυλάσσωνται επακρι
βώς τα παραγγέλματα τοΰ Ευαγγελίου.
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τό ταμπού, δεισιμαϊμον έθος διαδεδομένου άνά πάσας τάς 
νήσους της Πολυνησίας καί συνιστάμενον είς είδός τι θρησκευ- 
νικης απαγορεύσεως έκφερομένης ύπό τών ίερίων η τών φυλάρ
χων. Πανταχοδ σχεδόν ή υπέρτατη τιμωρία ητο τό ταμπού, δ 
υποβαλλόμενος είς τούτο εθεωρεϊτο άνθρωπος άφωρισμένος, ον 
ού μόνον δέν ήδύνατο τις νά έγγίση, άλλά. ούδέ νά ρίψη έπ ’ 
αΰτοδ τό βλέμμα έπετρέπετο. Ή παράβασίς δέ τούτων συνεπη- 
γετο τας απανθρωποτέρας τών ποινών και πολλάκις αύτόν τόν

■ θανατον. Το βάρβαρον τοΰτο έθος από τής έκεϊσε έγκαταστά- 
σεως τών Ευρωπαίων καί της, ής έμνήσθημεν, άναρρήσεως είς 
τόν θρόνον τής Όαχού- 
ης Καμεχαμεχά τοΰ Β'. 
ήρξαντο καταλυόμενον I 
μικρόν κατά μικρόν,ώστε I 
ηδη ουδαμοΰ σχεδόν ΰφί- I 
σταται. Άλλ’ έντός ό- Β 
λίγου ό βασιλεύς ούτος I 
καθηρέθη ύπό τοΰ δυσα- I 
ρεστηθέντος λαοΰ καί Β 
μετέβη ν’ άφήση τά κώ- I 
λα έν Λονδίνφ τφ 1824. Β

Μετά τινα- έτη, τώ Β 
1843, ή Χαβαίη χατε- Η 
λήφθη υπό τίνος άξιω- Β 
ματικοΰ του αγγλικού Β 
ναυτικού, άλλ’ ή πρά- Β 
ξες αυτή έχαρακτηρίσθη Β 
ανόσιος τότε (ήδη βέ- S 
6ata δέν θά συνέβαινε τό Β 
αύτό) καί άπεδοκιμάσθη, Β 
καίτοι ή αποικιακή ,πο- Μ 
λιτικη . τής πολυναύτι- · Β 
δος Άλβιώνος δεν φέρει Β 
ολίγα τοιαδτα στίγματα, Β 
άλλά τί πειράζει όταν. Β 
όλα γίνονται χάριν.... Β 

' του πολιτισμού !.. Οϋτω Β 
δέ ή Χαβαίη άφέθη αύ- Β 
θις έλευθέρα. Β
ΈκτΟτε αποτελεί μετά Β

τών λοιπών 11 νήσων Β
τοΰ αρχιπελάγους μ.ι- Β
κρόν συνταγματικόν βα- ■
σίλειον, οπερ έντός’όλί- Η
γου κάτέστη κέντρον ση- Η
μαντικού εμπορίου, πολύ Η
έλαττωθέντος δυστύχώς Η
από τής έξαφανησεως Η
τ ώ ν φαλαινοθηρίδων. Μ
Άλλοτε ό λιμήν τής Μ
Όνόλουλοδ μόνον έξώ- Η
πλιζεν όντως μέγαν ά- ^Β
ριθμόν έκ τών πλοίων Ι^Β
τούτων, είς Sv προσέτι- ^Β
θεντο περί τά 600 έτη- . Η 
σίίς. "Ηδη όμως, τής Η
ναυτιλίας καταπεσού - Β|
σης, παρήκμασε, φυσικώ ga
τώ λογφ, καί τό έμπό- IBB
ριον. Ούχ’ ηττον, καί 
τό ηδη υφιστάμενον τοδ 
ζακχαροκαλάμου κ α ί 
τών κτηνώνάρκετά εισ
κομίζει, κεφάλαια. ’Επίσης δ ’ εξάγονται δΓ άγιον Φραγκίσκον 
πορτοκάλια καί βανάναι μικρας σχετικής αξίας. Όσον δ ’ άφορα 
το εσωτερικόν εμπόριον, δύναται τις νά εϊπη οτι έν Όνολουλοΰ 
ευρίσκονται τά πάντα, ώς έν Παρισίοις ή έν Αονδίνφ, — δέν δυ- 
ναμεθα βέβαια νά ειπωμεν τό αυτό καί περί.... Αθηνών.— 
Κατ’ έπισήμους στατιστικός πληροφορίας ή εισαγωγή ανέρχε
ται εις 26,000,000 ή δέ έξαγωγή είς 44,000,000 φρ. Καί 

- ταϋτα έπί πληθυσμού 70,000 ψυχών.... Καί ονομάζεται εμπο
ρική καχεξία τοΰτο έκει... τί θά έλέγομεν ήμεΐς;

Ό στρατός τής χώρας, κατ’- άντίθεσιν πρός τό έμπόριον, ά- 
ριθμεϊ.... εξήκοντα ά νδ ρ α ς ώπλισμένους διά πυροβόλων τών 
τελευταίων πάντοτε συστημάτων καί σχηματίζει την βασιλικήν

φρουράν,^ήτις εινε ώργανωμένη ’ κατά το πρωσσικον σύστημα. 
Και, πράγμα απιστευτον, οί εξήκοντα αυτοί άρκούσι προς δια- 
τηρησιν της τάξεως έν χώρα, οπού το έγκλημα σχεδόν αγνοείται 
η ,απαντα ενιαχού μονον παρά τοϊς· ξένοις «ποίζοις καί πρό 
πάντων τοϊς Κινέζοις.

Η Αυλή της Χαδαιας εινε άπλουστάτη. ' Πρό τοδ είς Εύρώ- 
πην(1881) ταξειδίον του, ό εσχάτως τελευτησας βασιλεύς Κα- 
λακουα ό Α ην ό άπλούστερος άνθρωπος τοδ βασιλείου του, 
καί, ώς έκ τούτου, δημοτικότατος. Άλλ ’ ό Χαβαϊκός λαός οΰ- 
δαμώς φαίνεται ηυχαριστηθη εκ της περιηγησεως ταύτης τοδ 

άρχοντός του. At έφη- 
μερίδες, — διότι ΰπάρ- 

Β χουν και έν Όνόλουλοδ 
I εφημερίδες,— κατέκρι- 
I νον δριμέως τά παράλο-

I γα έξοδα, τάς γελοίας
I άδυναμίας τών μ ε γ α-
I λειοτητων καί τάς
I αλόγους δαπάνας' άς οί
I τοιοδτοι περίπατοι συνε-
I πάγονταΓ η γλώσσα’των
I ητο καυστικωτάτη ώς
I πρός την«κωμφδίαν της
I στέψεως» τοδ Φεδρουα-
I ρίευ τοδ 1874,ήτις πολύ
I έστοίχισεν είς την χώ

ραν, διότι ό τύπος έν 
Όνολονοδ χαίρει από
λυτον ελευθερίαν, καί, 

. —πρέπει νά τό όμολο- 
■ γησωμεν ήμεΐς οί βρεν- 

θυόμ.ενοι έπί έλευθερίοις 
θεσμοϊς, — της ελευθε
ρίας ταότης γνωρίζει νά 
ποιηται έν *αιρφ  εύρεϊ- 
αν χρησιν.
Ό βασιλεύς ουτος ου

δέποτε σχεδόν έδωκεν 
έορτάς, καθότι ή βασί
λισσα Καπίολάνι δέν ώ- 

■ μίλει την αγγλικήν, ο
περ απαραίτητον διά την 
πρό τοδ Χαδαϊκοδ πλη
θυσμού παρουσίαν της, 
έν ω πρωτεύει τό αμε
ρικανικόν στοιχείου. Άπ ’ 
εναντίας οί δύο προκά- 
τοχοί του ησαν λίαν φι- 
λέορτοι,· έκάστοτε σχε
δόν διοργανοδντες πα- 
νηγύρεις. Τοδ βασιλέως 

I ή έτησία έπ-ιχορηγησις 
είνε 40, 000 δολάρια 
(200,000 φρ.).

Τό Κοινοδούλιον του 
κράτους συγκαλεΐται 
κατά διετίαν καί σύγκει- 
τκι εκ της Βουλής τών 
Εύγενών αριθμούσης 20 

, - μέλη διοριζόμενα ύπό
’Ροοερτος Πήλ. _ τοΰΣτέμματος, καί της

τοΰ I©'. αίώνος). ' τών αντιπροσώπων, ά-
ριθμουσης τουλάχιστον 

24 μέλη. "Οπως έκλεχθη τις βουλευτής δέον νά εχη ετήσιον 
εισόδημα 250 τουλάχιστον δολαρίων (1,250 φρ.) καί ί’να έκ- 
λέξη, όχι όλιγώτερα τών 75 δολαρίων (375 φρ.) έτησίως.

Τό Νομοθετικόν σώμα εινε έμμισθον, έξοδευομένων δι’ ετή
σιας αντιμισθίας αύτοδ 15,000 δολ. (75,000) περίπου. Τό ανα
κτοβουλίου σύγκει'ταί έ*  τριών Υπουργών ονομαζομένων ύπό 
τοδ βασιλέως’ τών ’Εσωτερικών τών Οικονομικών καί τών Εξω
τερικών. Τόν Υπουργόν της Δικαιοσύνης άναπληροΐ ό Γενικός 
δικηγόρος η Νομικός Σύμβουλος της επικράτειας, είς την δι
καιοδοσίαν τοδ οποίου υπάγονται πασαι αί υποθέσεις τοΰ Κράτους. 

|αΕ·ιεται τό τέλος) Ή.Ι. Οι*.

<*ί
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ΙΖΤΟ1ΊΚΟΧΤ

(Σννέχεια' ϊδε προηγούμενου φύλλου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'.

Ή Μαίρη «ρό τον πεπρωμένου αντίές.

Τήν έπομένην ή Μαίρη ήγίρθη λίαν περίλυπος καί σκε
πτική. Περίεργόν τι δνιιρον τήν είχε έντελώς μεταβάλει 
καί μεταφέρει είς κόσμους άλλοπότους. Είχεν όνειρευθή, ότι 
ευρέθη είς άγνωστόν τινα τόπον, πλήρη μαγείας καί καλ
λονής, ήσυχον, γαλήνιον, φαντασιώδη καί ακατανόητου, 
«νθα ούτε θόρυβος, ούτε ανησυχία ή αταραξία τες ψυχική 
επικρατεί, όπου οΰδέν πάθος ήσθάνετο, καί τά πάντα ίκι- 
νοϋντο και διήγον άθορόβως, μηχανικώς καί ήοεμως. Έβλεπε 
πρόσωπα συνήθη μέν άλλ’ άγνωστα, κίνησιν οργανικήν, 

■ όμοίαν προς τήν τοΰ κόσμου τούτου, άλλ’ όπου αί αίσθήσιις 
δεν έλειτούργουν, καί ή ίνόργανος φύσις ΰφίστατο χωρίς 
νά φαίνηται, ότι ύπόκιιται είς νόμους αναγκαστικούς. 
Συνέζη δε καί αύτη εκεί μετ’ αυτών καί έν μεσφ αυτών 
αύτοβόύλως, δπως ήθελε καί ήρέσκετο, άνευ κόπου, σωμα
τικής στενοχώριας ή καί διανοητικής έξαντλήσεως. Ή ύλη 
έφωράτο μεσολαβούσα μόνον φαινομινεκώς, αλλ ουδαμοΰ 
αΰτη ύπίπιπτεν είς τήν αϊσθησιν. Όρασις καί διάνοια 
ήσαν τά μόνα απτά συστατικά στοιχεία τοΰ τόπου εκεί
νου, ένθα ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε βριζών, ούτε έδαφος, 
ούτε ίκτασιςςουτι περιορισμός ΐφαίνετο οΰδαμοΰ υπάρχων..

«Περίεργον ! τί μέρος ήτο αύτό όπου εΰρισκόμην, διελο- 
γίζετο ή Μαίρη. Ούτε κόσμος γνωστός ήτο, άλλ’ ούτε 
καί άγνωστος, άλλ’ έν τούτοις ώραιος, ευχάριστος, ιδανικός, 
απαθής, πλήρεις γοήτρου καί φαντασίας! Νά ήναι άρά γε ό 
άγνωστος ήμΐν έκεΐνος έπουράνιος κόσμος,είς δν μετά θάνατον 
μιταβάίνομεν;Ά, ίσως, διότι άφοΰ άφήσωμεν ενταύθα τό ε
λεεινόν σαρκών,όπερ διά νά ζήση καί συντηρηθή ενταύθα υπο
βάλλεται είς τόσους κόπους καί θυσίας καί αγώνας, καί άσθε- 
νιίας καί πάθη,μιταβαίνομεν διά μόνης τής διανοίας,φεροΰσης 
τήν σωματικήν μας μορφήν, είς τόν άλλον τόν άνευ έκτάσεως 
και περιορισμού κόσμον.Ά, ναί, αυτός πρέπει νά ηναι, ;ναί, 
ίκεΐ ή μέλλοοσα ζωή. Τό δνετρόν μου αυτό δέν είναι δυνατόν 
νά μή ίχΐ οΰδεμίαν έννοιαν. Ή διάνοιά μου. μετεφέρθη 
ίκεΐ, ώ ναί, έκεΐ, είς τόν κόσμον, τόν όποιον έφανταζόμην, 
καί. όπου δύναται τις νά ζήση ανεξαρτήτως καί αΰτοβούλως, 
χωρίς νά ίχη ανάγκην χρημάτων, ίνδυμάτων, κατοικίας, 
θερμότητος καί ψύχους, τροφής καί κλίνης, καί τό κάλλε- 
στον πάντων, χωρίς νά ύποβάλληται είς τάς άφορήτΰυς μα— 
ταίας καί γελοίας ταύτας κοινωνικας συνθήκας. Ουδιμία 
άνάγκη ύφίσταται έκεϊ νά Ιπικαλήσαι τόν θάνατον διά νά 
σέ άπαλλάξη τών δεινών τοΰ κόσμου αυτού, ούτε διατρέχεις 
τόν κίνδυνον νά στενοχωρηθής 8ε*  οΰδεμίαν ελλειψιν. Εκεί 
δύνασαι ν’ αγαπάς αιωνίως χωρίς ν*  άνησυχή τις καί χωρίς 
νά σέ διαταράξη οΰδείς κίνδυνος, οΰδεν κώλυμα. Φραγμός, 
άντίστασις καί περιορισμός δέν εΰρίσκουσιν ηχώ είς το αχανές. 
Ναί, αυτός είναι ό μέλλων κόσμος ... τόν εΐδον, καί έκεΐ θά 
μεταβώ ταχέως».

Καταληφθεισα δέ ΰπό μικρας μελαγχολίας έσιώπησεν. 
«Όλίγαι είναι αί ήμι'ραι μου ίνταΰθα, έξηκολούθησε, τό 
γνωρίζω πρό πολλοΰ, καί δέν είχον ανάγκην νά τό μάθω 
τώρα άπό τό γραίδιον έκεΐνο. Θ’ άποθάνώ, τό βλέπω, θά 
φύγω άπό τόν κόσμον αΰτόν, όπου δέν δύναμαι πλέον νά 
ζήσω, καί όπου ή φαντασία μου δέν χωρεΐ πλέον. Ό 
κόσμος ουτος iivat ήδη άχθος,άφόρητον δι’’ έμέ.Νά καταπνίξω 
τώρα πλέον, τόν Ιρωτά μου,όστις έφθασε είς το άπροχώρητον, 

εϊναι άκατόρθωτον πράγμα- νά λησμονήσω καί νάλησμονηθώ 
αδύνατον, άρα θ’άποθάνω καί θ’ άποθάνω ταχέως . . . . 
Άλλ’ ό Μιχαήλ πρέπει ν ’ άγνοή τοΰτο. Αύτός πρέπει θά 
ζήση. Αυτός δέν μοί έπταισι ιίς οΰδεν β .

Καί ίξηκολούθησεν επί μακρόν σκεπτομενη οΰτω, μόνη 
εν τφ δωματίφ της,ότε στινοχωρηθιίσα έκ τοΰ καύσωνος καί 
τής θλίψεως, ήνοιξε τό παράθυρον τοΰ δωματίου της καί οί 
οφθαλμοί της άντίκρυσαν αμέσως τήν Άκρόπολιν.

Αίφνης τή έπήλθιν άπαισία τις σκέψις. Διελογίσθη παρα- 
χρήμα ν’άνέλθη έπί τοΰ Παρθενώνος καί ώς άλλος Αίγιύς, 
ώς άλλη Σαπφώ νά κατακρημνισθή έκεΐθεν έπί τών βράχων 
καί νάδώση οΰτω τέρμα είς τήν άφόρητον ζωήν της,’Αλλά 
δύο Τινά άνεχαίτισαν τήν όρμήν της.Τό έγκλημα καί ό ερως. 
«Ή αύτοκτονία, είπε καθ’ εάυτήν, είναι έγκλημα, ό δέ έ
ρως είναι β δεσμός τοΰ κόσμου ό συνδέων τό πνεύμα προς 
τήν ΰλην. Μοί είναι έπιτετραμμένον ν’ασεβήσω πρός τόν 
Πλάστην καί νά διαρρήξω τά δεσμά, άτινα μέ συνδέουσι 
πρός τήν γήν ;»

Δέν ίβράδυνε νά εύρη τήν λύσιν τού φοβερού τούτου δι
λήμματος.«Ό εκτιθέμενος, ειπεν, είς τό ψύχος,είς τούς άνέ- 
μους,ειςτήν πυράν,«’ς τήν διάκρισιν τών κυμάτων,«’ς τό ίγκλη-

Το ίνδνεν

μα τέλος καί τούς κινδύνους άκουσίως εαυτού,άλλά μόνον κα 
μόνον,διότι ή ψυχική του διάθεσις φέρει τό σαρκίον του προς 
αΰτοΰς, χωρίς νά τό έννοήση ναί ιίτα τό θανατόνει, είναι 
άράγε ένοχος ; *0  σφοδρώς έρών, ακριβώς διότι ή ψυχική 
διάθεσις,ή κλίσις τής καρδίας του τόν άγει είς τοΰςκρημνούς, 
είς τόν βωμόν τοΰ έρωτος,χωρίς ό τάλας νά τό θέλη καί χω
ρίς νά τό έννοήση, είναι ένοχος ;*Ο  πτωχός ναύτης, διότι ό 
πρός τήν έξηγριωμενην θάλασσαν έρως του φέρει αυτόν καί 
τόν θάπτει είς τό αχανές, εις τούς κόλπους τών πελωρίων 
κυμάτων, είναι καί αύτός ίγκληματίας : ’Εγκληματώ λοιπόν 
καί ίγώ, διότι ή πτωχή καί ορφανή μου καρδία μέ έ
φεραν είς συνάντησιν πρός νέον, άκουσίως καί ίμοΰ καί αυ
τού, μεθ’ οΰ άνήλθον είς τόν Γολγοθά τοΰ δεσμού; 
έγκληματώ διότι αγαπώ ; εγκληματώ διότι μέχρι τρύ
γος θέλω νά πιω τό ποτήριον τής συμπάθειας ; ίγ- 
κληματώ διότι ήσπάσθην τό έργον τού Πλάστου ; καί δι-
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ότι άφικόμην είζ τό έσχατον σημεΐον καί όρων τοΰ καθήκον
τος ; . . . . Ά, δχι, ό θεΟς είναι ό πατήρ μου καί θά μέ 
συγχωρήβγι. Τις δέ οίδεν, άν έκεϊνος' δέν μέ ώθή προς τήν 

, τολμηρόν άπόφασίν μου καί δεν έστειλε την μητέρα μου ί- 
κιί ί·κά'ΚΛ ΐΐς τόν Παρθενώνα νά με περιμίνο, νά με έν- 
■θαρρύντ) Η« τό διάβημά μου, αυτή πρώτη νά ώθηση τό 
σώμα μου πρός τούς βράχους καί αύτη νά παραλάβη την 
ψυχήν μου καί νά μέ όδηγηση είτα προ των ποοών έκείνου, 
τόν όποιον τρέμομεν όταν συλλογιζώμεθα εις παρόμοιας περι
στάσεις··. Ναι, ή μήτηρ μου θά στρωννΰγι ηδη τό έδαφος με 
άνθη, μέ χλόην καί μαλακά υφάσματα, διά νά μη κτυπή- 
σω, νά μη χαλάσω τό πρόσωπόν μου, νά μη αισθανθώ πό
σον όταν πέσω έκεΐ ίπί τών σκληρών έκείνων βράχων. . . . 
”Α I νά την, την βλέπω, μέ περιμένει 1 , .. νά την, είναι 
ή μητηρ μου, ητις ίσταται ηδη ,έπί τοΰ Παρθενώνος,... νά 
την, ’ιδού, αύτη είναι, κρατεί ιίς χεΐράς της άνθη πολλά, 
τάπητα, σινδόνην, καί ένα σταυρόν. . ... Στάοου, μητερ, έρ
χομαι, εφθασα.

Καί εσπευσε νά φορέβη τόν πΐλόν της διά νά έξελθη,.ότε 
έλαφρός τις κρότος ήκούσθη εις την θύραν.

— Τις είναι ; άνέκραξεν ή Μαίρη.
— ’Εγώ, άνοιξον, αγαπητή μου, ίγώ είμαι, σοί φέρω 

κάτι τι καλόν, ηκούσθη φωνή τις έξωθεν.
Ήτο ή μις θόρπ.
— Σοί φέρω, έξηκολούθησε μειδιώσα καί μετά ζωηρό- 

τητος, τί νομίζεις ; τό βιβλίον, τό όποιον μοί έζήτησες πέ- 
ρισυν, ένθυμεΐσαι,τό βιβλίον δι’ ού θάγνωρίσης τήν καρδίαν 
τοΰΈλληνος.’Ιδού αύτό, αγαπητή μου, τό εΰρον, ϊσως ίβρά- 
δυνα, αλλά, σοί το προιϊπον, έπρεπε νά φροντίσω πρώτον, 
νά γράψω, νά. ...

— Ναί, φιλτάτη, ίνθυμοΰμαι, καί σ’ ευχαριστώ πολύ, 
πλήν είναι αργά....

. — ’Αργά; καί διατί ;
— Διότι τήν έγνώρισα πλέον τήν καρδίαν τοΰ Έλληνος, 

τήν {σπούδασα καλώς.
—. Πώς ; τί λέγεις; έπρομηθεύθης λοιπόν τό κατάλληλον 

βιβλίου καί δεν μοί είπες τίποτε ;
— Ναί, ίπρομηθεύθην τό άληθις βιβλίον, φιλτάτη, ύπέ- 

λαβεν ή Μάίρη, λίαν περιλύπως, καί {μελέτησα καλώς, κάλ- 
λιστα μάλιστα, τήν άτυχή αυτήν καρδίαν.

— Πώς κατόρθωσες τοΰτο,είμαι περίεργος· δέν μοί λέγεις 

τι. είπω, μάλιστα, ίλευθέρως, δέν μοί 

ταραχθεΐσα ολίγον ΐκ τών άλλοκότων 
Μαίρη;, έλαβε κάθισμα καί παρετήρεί 

νά μάθης, νά .'μελετήσης τι, ήρώτησεν 
τήν μοναδικήν {κείνην φίλην της, προτιμάς νά 
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σέ παρακαλώ; ·
— Ναί, νά σοί 

είσαι σύ ξένη.
Ή μίζ Θόρπ 

τούτων λέξεων 'τής 
αυτήν εις τούς οφθαλμούς.

— Όταν θέλης νά ι ' 
ή Μαίρη 
έχης ενώπιον σου το άντίτυπον, τό ύπόδειγμα, ή κάλλιον τό 
φυσικόν αύτοΰ πρωτότυπον ;

Ή μις θόρπ, ύποκριθεΐσα ότι δέν {νόησε, παρετήρεί τήν 
Μαίρην άσκαρδαμυκτεί.

— Προτιμάς τό άντίτυπον ή τό φυσικόν ; σ’ έρωτώ, ύπί- 
λαβεν ένδιαφερόντως ή Μαίρη.

— Τό φυσικόν βεβαίως, άπήντήσεν ή Θόρπ, αλλά δέν 
έννοώ καλώς τί θέλεις νά εΐπ-ρς μέ τοΰτο.

— ’Ιδού. Όταν θέλιρς νά σπούδάσγις τήν έξέλιξιν 'ενός 
ρόδου,θά προτίμησης νά μελετήσης αυτό έπί τής είκόνος του, ’ 
έσχεδιασμένον έπί τοΰ χάρτου, ή έπί τού φυσικοΰ, έπί τοΰ 
ρόδου αύτοΰ, άποφυλλίζουσα φύλλον ποός φύλλον, ϊως ότου 
φθάσης εις τήν ψυχήν του καί Εδης όφθαλμοφανώς, άπτώς 
μάλιστα την καρδίαν του, καί τήν μελετήσης ;

— ΈπΙ τοΰ φυοικοϋ βεβαίως, αλλά δέν Εννοώ τί σχέσιν 
εχει τοΰτο πρός τήν καρδίαν τοΰ "Ελληνος, καί τό βιβλίον 
όπερ μόί έζήτησας καί-σοι έκόμισα.

Ή Μαίρη σκεφθεϊσα τότε, ότι έξεμυστηρεύθη, άαί ότι 
απεκαλυπτε την καρδίαν της ύπέρ τό δέον, {σιώπησε.'

— Μαίρη, ΰπίλαβε τότε ή Μις Θόρπ, αγαπάς καί αγα
πάς σφοδρώς. Πρόσεξον.

Η Μαίρη έσιώπα, νεύουσα τήν κεφαλήν πρός τά κάτω.
— Μαίρη, αγαπάς; ήρώτησεν ή Θόρπι
— Ναί, αγαπώ, έψέλισεν ή Μαίρη, έρυθριώσα.
— Το. {νόησα, άπήντήσεν ή Μις θόρπ, τό έμάντευσα. 

Καί τό αποτέλεσμα τοΰ έρωτος αύτοΰ, αγαπητή μου, δύνα- 
σαι νά μοί είπης, είσαι εύχαριστημένη ;

— Ώ, πολύ. Τό αποτέλεσμα θά τό μάθρς ταχέως, 
σήμερον . .. θά τό Ιδης. . . ’Αλλά, έπίτριψον,’ αγαπητή μου- 
νά έξέλθω, ολίγον, έχω ανάγκην άέρος, θά σοί είπω δέ τά- 
πάντα άμα έπιστρέψω.

Καί έγερθεΐσα, ήσπάσθη δακρύουσα τήν φίλην της, ήτις 
βλέπουσα τήν προφανή ταραχήν αυτής δέν έπέμεινε νά 
μάθη πλείω, καί έξήλθε λαβοΰσα έσπευσμένως τήν ποός 
την Άκρόπολιν άγουσαν.

Φθασα ή Μαίρη προ τής θύρας τοΰ αρχαίου τούτου τε
μένους, {ζήτησε τήν κλείδα τής θύρας τής άνόδου έπί τοΰ· 
Παρθενώνος παρά τοΰ φύλακος Γέρω-Στάθη, καί αμέσως 
άνήλθεν επ’ αύτοΰ. Έρριψε τότε βλέμμα κύκλωθεν αυτής, 
εΝα κάτωθι έπισταμένως, έζήτασε τά πάντα, τάς άποστά- 

καί είτα έκάθισεν έπί τίνος

Διετέλει ήδη εντελώς άτάραχος καί αποφασιστική, μή

καί απέρχομαι

σεις, τάς θέσεις, τό έδαφος, ; 
λίθου παρατηρούσα καί σκεπτομένη.Λ · — Λ Λ I · — 4 . · — A *1  < · . A*  _ X *
πτοουμένη πρό τοΰ θανάτου καί έν τούτοις διαλογιζομένη·. 
ετι τήν ζωήν.

— "Εν βήμα πρός τά Εμπρός έσκέφθη καί απέρχομαι 
τοΰ κόσμου τής θλίψεως, τής πικρίας, τών βασάνων καί τής 
άπογοητεύσεως. Μετ’ ολίγα λεπτά, καθ’ ά βεβαίως θά ΰπο- 
στή τραχείαν συγκίνησιν, ανήκουστου ταραχήν καί πόνον 
το σώμα μου, θά κλείσω διά παντός τούς οφθαλμούς 
τοΰ ελεεινού τούτου σαρκίου, καί είτα θ’ άνοιχθώσιν οί τής 
διάνοιας καί τής αίωνιότητος. ’Εμπρός. ...

Καί έγερθεϊσα, έπεχείρησε νά έκτείνη πρός τό κενόν τό 
σώμα, οτε ακαριαία τις σκέψις διήλθε τής διανοίας της.

— Ό Μιχαήλ ; ειπεν, ό Μιχαήλ, και ρίψασα βλέμμα 
πρός τήν οδόν τοΰ νοσοκομείου ειδεν αυτόν μεταβαίνοντα. 
είς τήν υπηρεσίαν του.... Ν’ άποθάνω, έξηκολούθησε, χωρίς 
νά ίδω τον Μιχαήλ, χωρίς νά τόν αποχαιρετίσω, &, είναι 
αδύνατον. ·

Ενθυμηθεϊσα εΐτα ότι δέν {τακτοποίησε τά πράγματά της. 
έν τφ δωματίω της, ότι ούδένα άπεχαιρέτισε, καί ότι ώ - 
φειλε πριν άπέλθη τοΰ κόσμου τούτου νά έκτελέση πάντα τά 
καθήκοντά της, κατήλθεν αμέσως τοΰ Παρθενώνος καί ίξ- 
ελθοΰσα τής Άκροπόλεως, «Μήτέρ μου, έίπεν,άνάμεινόν με- 
έδώ αύριον», καί έλαβε τήν πρός τό νοσοκομεΐον άγουσαν.

’Εκεί, που πλησίον συνήντησε τον Μιμικόν έξερχόμενονν 
όστις μόλις ειδεν αυτήν έπλησίασε.

— Είρχόμην προς τόν βασιλικόν κήπον νά σέ ίδω, τή, 
ειπεν δ Μιχαήλ.

•—Καί έγώ ίξήλθον άπό πρωίας είς περίπατον, άπηντησεν- 
ή Μαίρη,·.. έργασίαν βεβαίως τώρα μέχρι τής μεσημβρίας 
δέν εχεις ;

— Δηλαδή Ιχω καί δέν εχω, αλλά είμαι είς τάς δια- 
ταγάς σου, διάθεσόν με όπως έπιθυμής.

— Εύχαριστώ, Μιχαήλ, ναι, σέ θέλω σήμερον. Είναι 
ανάγκη, νά ελθής μαζύ μου.

— Ευχαρίστως, όπως έπιθυμής.
— Άγωμεν έντεΰθεν ίνα περιπατήσωμιν.
Καί έλαβον άμφότεροι τήν πρός τό Νεκροταφεϊον άγουσαν.

("Επεται συνέχεια.) 'Ροΰς. .

Η ΤΡΙΠΛΗ ΓΑΛΗΝΗ
“ΕΚεγιν ή z/υστυχια, πριν κατ^Λ&ΐ] την γ^ν, ' 
πρ<>9 τήν ίίληατον Σοφίαν, πρί>§ τόν Ποιητήν αύτ^ζ:" 
«^εβποτα, tis ον δφείλει τον ήλιου ή άκτίς - 

tijv χρυσήν μαρμαρυγήν, 
λνβόν μοιτήν άπορόαν.

Είξ τό κύμα τοΰ nsiayovg ίδωκα$τί]ν τρικυμίαν, 
καί τό κύμα ίξογκοντατ φοβερόν καί άφροβόλον, 
πλήν τώ έδωκας ώβαύτως καί την νήνεμον γαλήνην, 
καί αύτη εξευμενίζει τοΰ 'ίόκεανοΰ τήν μήνιν 

καί τοΰ Ούρανοΰ τόν χόλον.

»’^άλλ’ ή κοινωνία, Πλάοτα, εΐνε πίλαγος δεινόν 
καί δεινότερον τον πόντον, καί Ιγώ ίντόξ αύτοΰ 
είμαι ώδ ή τρικυμία,—είμαι πλήρης κοπετού 

καί δακρύων, άλγειν&ν ’..... 
^εβποτα, δεν && εκτείνης

καί είς τούς κνματιβμούς μου τύμειδίαμα γαλήνης;» 
Καί ό Πλάοτης άπεκρί^η; « Τ/κνον τ&ν Παραπτωμάτων, 
πριν ού ελ^ηζ είς τό είναι έπλασα τριπλήν γαλήνην, 
-τήν Ελπίδα καί τόν "Τπνον καί τήν ’Ελεημοσύνην, 

ίνεκα των oS>v κυμάτων Ιο
6 ’Οκτωβρίου 4883.

ΣτΛΜλτεοε Δ. Βλάβης.

Ο ΑΝΘΡίΙΠΟΣ ΚΙ’ Η ΦΥΣίΣ

•Για ίόές τά χρόνια πώς περνούν καί 'πίσω δέν γυρίζουν, 
τά νειάτα πώς μαραίνονται σάν τους βλαττούς τό θέρος- 
φεύγει ή ίνοιξι γοργά τής νεώτης, μέ παιγνίδια 
γελοιέτ’ δ δόλιος ίνθρωπός'καί δέν καταλαβαίνει, 

•πώς φεύγουνε μαζί» μ’ αυτήν παλνικαριά κι’ ανδρεία, 
καί τόν πλακώνουν μονομιάς γεράματα καί πόνοι f

Άχ σκύλλα φύσι! μητρυιά ’c εμάς 'ς δλη τήν κτίσι- 
•δέν είσαι μάννα ’γκαρδιακή, δέν μάς πονεις σάν μάννα.’ 
μόν’μάς γελάς μέ έποχαΓς, μ’ άνοιξι και χειμδνα, 
υέ θέρος καί φθινόπωρο μέ 'πωρικά καί άνθια, 
Κι’ ή γής π' έτάχθη σκλάβα σου πάντα νά σέ δουλεύη, 
xf εκείνη σ’ έβαρέθηκε καί δαρυαναστενάζει- 
πότε τήν βέλεις πράσινη, πότε νά λουλουδίζη, 
-πότε ξερή κατάςερη καί πότε χλωμιασμίνη 
Τόν άνθρωπο τόν δυστυχή, πουναι ©εοπλασμένος, 

-κι’ εκείνον τόν παιζογελάς μέ τά καμωματά σου- 
παιδί τόν βλέπεις καί γαλόςς, άνδρα τόν καμαρόνεις, 
γέροντα τόν συχένεσαι καί τόν παραμορφώνεις’ 
καλά κι’ αυτός σ’ ένόησε καί μ’ ένα τω τραγούδι 

■σέ ζωγραφίζει δίστιχο, καί σέ καλοπληρώνει;
«'Στα ίρη ’βγαίνω καί θωρώ τήν άτιμη τή φύσι, 
τό άθλιό μου τό κορμί που θέλει καταντήσει 1» 
'Στο κρύα μνήμα δύστυχε ανάπαυσι θα εΰρης ! 
’ς αυτό θά λυώση τό κορμί τα κάλλη και τα νειάτα.

. ’ς τό χώμα θά καταστραφή ή λογική κ’ ή κρίσι, 
;-και θά σβεσθοΰν σάν τό κηρί τά τόσα όνειρά σου !

’Μονάχα δύο άνθηραίς ’ς τόν κόσμο πάντα μένουν, 
ποτέ τους δέν ’δοκίμασαν γεράματα και πόνους 
:καί τρίχα μ’ά, δέν άσπρισε ποτέ απ’ τα μαλλια τουί 
άν καί μετρούν χρόνια πολλά πουλθαν ’ς αυτόν τόν κόσμον· 
ή μια κρατεΓ’ς τό χέρι της σπαθί ακονισμένο, 
καί ή άλλη τρέχει φτερωτή μέ τον σταυρό ’ς τόν ώμο. 
Ποια μάννα τάχα γέννησε καί ποιος ευτυχισμένος 

•πατέρας, τέτοια» λιγεραϊς παρθέναις αδερφάδες ;
πατέρα έχουνε τό Νοΰ, μάννα τήν φαντασία, 
άγέννηταις, άβύζαχταις ’ς τόν κόσμο βασιλεύουν 
αΰταΐς τοΰ Χάρου μερτικό ποτέ δέν θά γενοΰνε, 
'θά είναι πάντ’ αθάνατα» κ’ ή γής δέν τάς φάγη 1

Γίατ' έσβυσαν τά μάτια σου; θνητέ ! γιατί δέν βλέπεις : 
σήκωσε τό κεφάλι σου καί μην τό βίχνης κάτω· 
σ’ έμάραναν ή συλλογιαΐς καί τ’ άδικο συμφέρο, 
καί δοΰλος {κατάντησες τοΰ πομπεμένου πλούτου.
Ό πλούτος δέν σ’ αγάπησε ποτέ μέ τήν καρδιά του, 
—γιατί δέν έχ ’ αύτόί καρδιά, αυτός δέν έχει σπλάγχνα,— 
μόν σου μαραίνει τής ψυχής τής άρετα», τήν δόξα, 
καί σ’άφαιρεΐ άπό τόν «οΰν τάς ύψηλας ιδέας! 
εσένα σ’ έπλασ’ δ θεός πάντα ’ψηλά νά βλέπης, 
τά χαμηλά τά ταπεινά δέν τακαμε για σένα. 
Κύττα ’ψηλά κ/ άνάπνευσε ελευθερίάς αέρα, 
κι’ ίδές τής δύο άδερφαΐς τήν Πίστι τήν Πατρίδα’ 
πώς σέ θωροΰν γλυκά γλυκά καί ·τώς σέ καμαρόνουν, 
καί πώς σέ σφίγκςυν ’γκαρδ^ακρι μέσα ’ς τήν άγκαήιά τους· 
ή μ^ά σοΰ τρέφει τήν καρδιά μέ γάλα τής ανδρείας, 
καί τ’ όνομά σου αθάνατο κρατεί ’ς τήν ιστορία’ 
καί ή άλλη στάζει ’ι τήν ψυχήν παρηγοριά xj’ ελπίδα, . 
καί σοΰ μορφών’ αιώνιο κι’ αθάνατο τό πνεύμα.

Αύταις αγάπησαν, αυταϊς ! εις τά παληά τά χρόνια, 
οι ένδοξοί μας πρόγονοι καί έγιναν φωστήρες,' 
κι’ {φώτισαν πι’ ήμίρωσαν δλην τήν οικουμένην, 
καί δλοι οί λαοί τής γής σάν άγιους τούς δοξάζουν ! 
Καί δταν οί ’Αγαρηνοί {πάτησαν ποδάρι
’ς τόν τόπο μας, τόν ώμορφοτόν πολυξακουσμενο, 
συννέφιασεν δ ουρανός κ^’ίθάμπωσεν ό ήλως’ 
δλα τά φώτα εσβυσαν είς τ^ς σκλαβιάς τήν δ^άβα. 
Τότες αύταις δέν έμειναν μέ χέρια ’σταυρωμένα’ 
μόν’ έτρεξαν »>’ {φώτισαν γενναίους καλογέρους, 
—που σήμερα τούς ’βρίζομε καί τούς περιφρονοΰμε — 
καί ίσωσαν τήν γλωσσά μας, τόν έθνισμό. τήν Πίστι, 
κι’ αγάλι’ αγάλια ’σκρόπισαν τό σκότος τής δουλείας ! 
Καί ’ς τά βουνά ανάθρεψαν άρματωλούς καί κλέφταις. 
π’ {κράτησαν τής ’λευτεριάς τό λάβαρο ολόρθο, 
πι’ {ξύπνησαν τούς αδερφούς άπ’ τής σκλαβιάς τόν ύπνο 1 
κι’ ϊχαμαν οί παππούδες μας αύτότό μέγα θαύμα, 
ποΰ δέν θά ξαναγείνη πλειά ποτέ εις τόν αιώνα! I

Πού ’σε χαυμένη λεβεντιά .'πού’σε γενναία πλάσι, 
νά ίδής πώς καταντήσαμε τ’ ανάξια σ’ έγγόν^α I 
οάν παριδοίτες άθλιοι διαβαίνομε ’ς τόν κόσμο, 
καί δέ» καταλαβαίνομε τήν εδική σου δόξα I 
Μάς έσικχάθηκ ’ δ Θεός <έν θέλει νά μάς ξέρη , 
—γιατί κι’ Αυτόν τόν ’βρίζομε μ’ τ’ άχρειό μας στόμα' 
δέν θέλομε, νά ξεύρωμε γιά Πίστι γ^ά Πατρίδα, 
γιατ’ επαραλογήσαμε σαν τ’ άλογα τά ζώα ;
Τά πλούτ’ ειν' ή Πατρίδα μας ή Πίστι τό συμφέρο, . 
σάν νάμαστε 'Αθίγγανοι σάν νάμαστε Όβραΐοι’ 
τά γράμματα πού ’μάθαμε άντις νά μάς φωτίσουν, 
μας εσκοτίοανε.τον νοΰ, μας ’τύφλωσαν τά μάτια ; 
Για ίδές κατάρα Θεϊκή: για ΐδές οργή Κυρίου, 
τόρα πού πνέει δ γλυκό; τής 'λευθεριάς αέρας’ 
απελπισμένοι τρέχομε εις τής ζωής τόν δρόμο, 
χωρίς νά καταλαβωμε γιατί ’ρθαμε ’ςτόν κόσμο’ 
κι’ είς τήν απελπισία μας άλλου δεν καταντούμε, 
μόν’,ν’ άλληλοσφαζώμαστε καί νά αύτοκτονοδμε ;

Αύγουστου 1893-
■ ΙΩ. ΜΠΡΑΒΟΣ ’Αθηναίος

TH‘ ΔΕΣΠΟΣΪΝΗ·- ■ ·

ΈπΙ τή εύκαιρίφ τής \ης Μαίον.

Ευδαίμων κόρη, οήμερον π’ ή φΰσις εορτάζει 
Και αναγγέλλει μέ χαράν τοϋ έαρος τό θαλλός, 
Σήμερον, on’ ό οφθαλμός παντός θνητού θαυμάζει 
Τά θέλγητρα τής ψύοεως καί τό λαμπρόν της κάλλος;

Πετώ και ’γώ πλησίον σου ταχύς, φαιδρός καί πάλιν, 
κάτωθεν τοΰ κοιτώνας αου νά ψάλω γλυκυψώνως .
Νά σ’ άφυπνήο' έκ τοΰ γλυκού ύπνου οου τήν αγκάλην, 
Καί νά φανής πλησίον μου έν μέσω τοΰ άνθώνος.
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Έκεΐ... ωραία.φίλη μου μέ άνθη νά κοομήοω
Τήν π^οσφιλήν σου ιίεφαλήν, το μέτωπον τ*  ώραΐον 
Και ευτυχήί πλησίον οου στιγμάε τινας νά ζήσω, 
Etc τοΰ Ζέφυρου τάς πνοάς, στ’άρωμα των άνθέων.

Πρώτη Μαίου σήμερον I ή Κόρη δέν υπνώττει! 
Ό Νέος μένει άγρυπνος άπό τήν προτεραίαν 
Είς τούς ανθώνας έέαλλος σπεύδει έκεΐ, διότι 
Τήν νέαν όπου αγαπά θά εύρη τήν ώρ*ίαν.

'Ολοι πρωί εγείρονται σήμερον έκ τής κλίνης, 
Καί σπεύδουν είς τήν εξοχήν άνθ’ εύοσμα νά θρέψουν 
Νέοι καί νέαι σήμερον μέ κλώνα τής μερσίνης, 
Μέ ϊα καί μέ νάρκησον τάς κεφαλάς να στέψουν.

Παντού τραγούδια καί χαρά καί άσματ’ άηδόνων 
Ακούονται στήν έίοχήν, στά άλση, στους λειμώνας, 
Πανύγηριν ηδονικήν έρωτικών αγώνων,
Τελέΐ τά έαρ σήμερον σ' αειθαλείς ανθώνας.

Έ· Καΐρω τή Ιη Μαιου 1893
Ι.Π.Π.

ΤΗι ΕΞΟΧΩ» ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΙΔΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑι ΠΑΡΑΣΚΕΤΟΠΟΓΛΟΤ
Ευεργετική 2 Σεπτεμβρίου 1893

Ή «Φύοις» π’ ίξετίμηβε τό τάλαντον τής 
“Οπερ al Move' έχάριβαν προς οί, ώ καλλιτέχνις,

Kai ϋν τό καλλιέργησες pi έρωτα xal ζήλον,
Καί μας 'δνμίζεις τούς κλεινούς, τον Σοφοκλή κ' Αι

σχύλον,

Τόν Εύρνπίδην χαί λοιπούς τής τραγωδίας μεγάλους, 

Όπου μας φέρεις «ποχάς xAstvig καί χρόνους Ολους, 
Ή «Φνβις» πού έξύμνησε τά φυσικά σου άδρα,

Σον χύνει $6δ' άμάραντα τήν κεφαλήν καί τώρα. 
Είναι μικρά απέναντι τής τέχνης σον τής ύείας, 

'Αληθινή Γαλάτεια καί τύπε τής Μήδειας !
Τό θέατρου ’ς τά σπάργανα ήτον πριν σε γνωρίση, 

Αι αύτό σύ έγεννήθηκες, κι’αύτό διά σέ θά ζήση I

Ιίεριοδικόν «Β ΦΥ2ΙΧ»

ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
Δέν μέ πειράξει άν απλώνει

Έξω ό χειμώνας καταχνιά, σύννεφα, καί κρυάδα. 
Μέσα μου κάμνει άνοιξι, χαρά αληθινή.
Τό γέλοιο είναι άκτίνα, μαλαματένια όλη, 
σάν την αγάπη άλλο δέν είναι περιάόλι, 
τοΰ τραγουδιού ή ζέστη όλα τά χιόνια λυώνει.

Τί ψφελεΐ όπου φυτρώνει 
λουλούδια έξω ή άνοιίις καί σπέρνει πρασινάδα I 
Έχω χειμώνα μέσα μου βάν ή καρδιά πονεΐ. 
Ό στεναγμός τόν ήλιο τόν πιο λαμπρό, σκεπάζει, 
σάν έχεις λύπη ό Μάης μέ τόν Δεκέμβρη μοιάζει, 
πιό κρύα είναι τά δάκρυα άπό τό κρύο χιόνι.

Κωνβτ. φ. Καθίφης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

233. Αίνιγμα.
Κάτοικον Ηγεμονίας, έκπατρίζεις παρευθύς, 
Είς άπώτατόν τι μέρος—ποΰ "Αμαζόνων ή πληθύς, 
"Αν έν’ιώτα χ’ενα άλφα στ’ όνομά του παράθεσης, 
....· _ι...... ιλμι... χα£ συγχρόνως μετάθεσης.

235 ΑΙΝΙΓΜΑ-
Τήν κεφαλήν καί τράχηλο» 
άν τις μοϋ άφαιρέβη
Καί μιά ψιλή στδν τόνον μοι> 
συγχρόνως παραθέοη 
Άπδ θεόν ’Ολύμπιο» 
με κάμει υποζύγιο».

καί τόν τόνον του άλλάξης 

234. ΑΙΝΙΓΜΑ 
Τρίαν ησ>ά 'Ελληνικά 
καί δηό δμοίως Τουρκικά 
Κ έν τοΰ σώματός σου μέλος 
—εΐς τής κεφαλής τό τέλος— 
Βασιλέα Άθηναϊον 
καί τοϋ Κόδρου πιό άρχαιον, 
Είς τήν μνήμην σου θά φέρουν . 
"Αν εγχείρησ’ υποφέρουν.

236. Αίνιγμα.
Τά πρώτα τέσσερα μου επίρρημα παράγουν 
Καί τ' αλλα τέσσερα μου έδώ κ’ έχει σε άγουν 

Έκ τούτων δέ τα τρία, σέ κάμνουν νά μανθάνγς 
Πάν δτι άλλοι λέγουν—έάν δέν αποθάνης· 
Τάδυο πάλιν έξ αύτών, ζώόν τι θηλαστικόν, 
Καί προσλήψει ένός μΐ, ένα τέτοιο τρωκτικόν, 
Τά δέ όλα μου οκτώ — χωρίς πιά τδ δανιέχδν— 
"Εν εκ τών θαλασσινών, τών πόλύ άοπαχτικών. y 

Τατιανή D. Ν. Ζαβό

ΛΥΣΕΙΣ, ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι 12ω ΦΥΛΑΩ» 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

228- Αίνιγμα. Κεφαλή—Μέτωπον—’Οφρεΐς
—Όμμα.—.Μύτη—Στόμα.—Χείλη —’Οδούς.—Χειρ.— ΙΙοδς.

Έλυσαν αύτό, ήδεσποινίς Λουκία Τσορώνη, έξ ’Αθηνών, δ χ. Π- 
Καραβίας έξ ’Αθηνών χαί δ χ. Ν. Διονυσίου έχ Πειραιώς.

229- Γρίφος.—Πορθμεύει τδ άπειλούμενον, επανέρχεται χαί 
παραλαμβάνει έν τώ» δυο άλλων, τδ αποβιβάζει χαί έπιβιβάζει 
τδ πρώτον πορθμευθέν, τδ όποιον αποβιβάζει εί; τήν πρώτην θέσιν, 
παραλαμβάνει τδ τρίτον, τδ αποβιβάζει είς τήν έναντι όχθην και 
επανέρχεται μόνος καί παραλαμβάνει καί τδ άλλο, καί ούτως ου
δέποτε αφήχε μόνον τδ άπειλούμενον μετά τών άπειλούντων-

Έλυσαν αύτδ ή δεσποινίς Λουκία Τσορώνη έξ ’Αθηνών, δ χ. Π. 
Καραβίας έξ Αθηνών καί δ χ. Ν. Διονυσίου έκ Πειραιώς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Ν. Φ· Utipaia. Σάς έπεττρέψαμεν τήν επιστολήν χαίΛπεστεί- 

λαμεν φύλλα επί συστάσει ώς γράφετε.— Α77. Λαμία*.  Σωσάνναν 
‘Ρωμώ σάς άποστέλλομεν προσεχώς.— ;¥. Σ. Λίβρην. Έπιστολαί 
σας έλήφθησαν.Σάς απαντώμεν λίαν προσεχώς—-I. Β. Λ. Πάιρας. 
"Εχει καλώς πλήν δέν έλάβομεν είσέτι εντολήν νά άποστέλλομμεν 
φύλλα αυτόθι,ύπό Πρακτορείου. —β. Τ. ιίς Φιν^άν. Έγγραφα! από- 
ίης μέχρι τής Ιδης Σεπτεμβρίου.— Ϊ.Φ.ί. ΆλΐζάνΖριιαν. Δέν 
κατεχωρήθη ελλείψει χώρου, ούχ’ ήττον έδημοσιεύθη έν τφ πα- 
ρόντι.— Α.ΙΙ.Π" Κίρκνραν. Ζητούμενον φύλλο» σας άπεστείλαμεν. 
Λ. θ. 'Ροναάονκιοτ. ,’Επιστολή μετά συναλλαγματικής έλήφθη- 
σαν. Συνδρόμηταί ενεγράφησαν, προσεχώς γράφομεν, εύχαριστοΰμεν 
πολύ. — H.il.M. Άμβοίργον. Έπιστολαί σας έλήφθησαν. Σάς ά
πηντήσαμεν καί άπεστείλαμεν ύμΐν τήν ιστορίαν τοϋ "Οθωνος, α.- 

ναμένομεν απάντησίν σας. — ίίιΆηκρινή Ένταΰβα. Έχετε δίκαιον 
πλήν απορούμε» διά τίτλον τδν δποϊδν τοΰ δίδετε, ενώ ήμεΐς ουδέπο
τε τφ έδώκαμεν. Εΐμεθα πολύ,επιφυλακτικοί είς τοΰτο πρδς όλους. 
TJ. ’AJtfarApsiav. Έλήφθη διλτάριόν σας, άπηντήσαμεν καί α
ναμένομε» προσεχώς έμβασμά σας, διότι δέον νά συμμερίζησθε τών 
υποχρεώσεων μας.— Γ. I. Πάτραα. Έπιστολαί έλήφθησαν καί σάς 
άπηντήσαμεν. — Β. Μ. Σιβρικίχ. Συνδρομήν έλάβομεν εύχαρι- 
στοΰμεν πολύ καί καλώς έπράξατε, προσεχώς γράφομεν, — Α. Ε. 

Φάρσαλα. Δελτάριον έλήφθη ήσυχειτε καί λία» προσεχώς γράφο
μεν.— ί.Α ΚόΛο*  (’Αμερικής.) Επιστολή καί γραμματόσημα έ
ληφθησαν, διεύθυνσίς σας διορθώθη, ήσυχειτε.—A Ρ. "Αριαν. Δελ- 
τάριόν σας ελήφθη, προσεχώς γράφομεν καί άποστέλλομεν ζητού
μενα.— Χ.Π.Τ. ΠρίβιΖαν. Σας άπηντήσαμεν καί ήλλάξαμεν διεύ- 
θυνσίν σας ώς γράφετε, ήδη άναμένομεν δδηγίας σας.— Λ.Β. Sapor 

Έπιστολαί καί ποιημάτια έληφθησαν,θά καταχωρίσωμεν ώς γράφε
τε τδ δεύτερον. ’Αναμένομεν έμβασμά σας.— ff. Κ. Σΰρον. ’Επι
στολή καί χρήματα έλήφθησαν,εύχαριστοΰμεν.
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