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διότι έφρονοΰμεν, ότι οί 
αύτών δέν εχουσιν άρ· 
έγχύψει ιίς τήν μελέ-

Πρό τής δημοσιεύσεως τών νέων περί τής κινήσεως τής 
γής θεωριών, τών κκ. Δημητριά- 
δου καί Φιλιππάκου, προιτάξα- ||^^=sSeS^^^S|^SH 
μεν, έν τφ ύπ’άριθ.. 11φ φύλλφτή; 
«Φύσεως» όλίγας λέξεις άποφηνά- 
μενοι,ότι αίθεωρίαι αύται, -καθ ή- ^^^^^^^ΗΒΗΒΒ 
μάς,δεν έχτίθενται, ούτε άναπτνσ· ^BBREbB^^^S 
σονται συμφώνως πρός τάς άπαι- 
τήσεις τής συγχρόνου άστρονο- 
μίας καί τής προόδου τής φυ- 
σιχοχημείας, ώς απαιτεί νδν ή 
ακριβής άνάπτυξις αύτών, πρός 
άπόδειξιν τής έπιστημονικής ά- 
ληθείας, 
έργάται 
χούντως 
την τών άστρονομινών ζητημά- Μ 
των χαί τών ΰπαρχουσών ήδη επί 
τούτφ θεωριών, χαί δέν είχομεν ίΗ 
άδιχον, ώς θέλομεν παρακατιόν- ΙΜ 
τες αποδείξει*  άλλως τε ή νέα |Η 
των αύτη θεωρία, ώς εκτίθεται, ΙΗ 
δέν έφάνη ήμΐν ούδ’ άρχουν- |Μ 
τως πειστιχή, ούδ*  αρκούντως έ-' 
πιστημονικώς άχριβής, καθόσον 
δέν λαμβάνεται ύπ’ δψει ή άρ- ΙΗ 
χέγονος αερώδης κατάστασις τής 
γής ώς καί ή αρχική διάπλάσίς BE 
καί κατασκευή αύτής. ES

Αντί δέ ν' άποκρούσωμεν ·8 
τήν διά τή; έπιδράσεως τής θερ- SB 
μότητος τοΰ ήλιου έπί τής σχιάς 
τής ατμόσφαιρας τής γής άφορ- 
μην τής πρωταιτίου καί διαρκούς 
περιστροφικής κινήσεως τής γής, 
ήτοι τοΰ θερμογόνου έπί τοϋ οξυ
γόνου,ώς ίννοοΰσι καί διατείνον
ται οί ήμέτεροι ίργάτχι τής νέας 
περιττόν, αφοΰ αιρόμενων τών άρχιχώ' 
έπιστημονικών όρων, ή όλη θεωρία συνοψίζεται είς τάς άνω 

τέρω δύο λέξεις, χαί ή σχετική απάντησές μας δύναται 
νά συνοψισθή σχετικώς, έθεωρήσαμεν χαλόν νά μιταφέ- 
ρωμεν έν ταϊς στήλαις τής «Φύσεως» τήν περί τής αρχι

κής κινήσεως τής γής θεω- 
^^^BgaSES|^S|B |θίαν 'Γ0δ Zimmermann, ή- 

TtC £iyKl ή αυτή χαί έν τή πρό 
μετ’αύτόν έποχή του, 

όπως λάβωσε ταύτης γνώσιν 
ήμίτεροι φιλοπερίεργοι 

άναγνώσται καί οί έργάται 
^^^Η^^Η^^^^ΒΕΕβΒ τής νέας περί ού πρόκειται 
■ΗΒ^Η^ΒΙ^^^^^^^Η θεωρίας.

■ Ή αερώδης σφαίρα άπο*
■ σπασθεΐσα έχ της συνολκής 
9 τών μορίων τής παγκοσμίου 
9 ύλης χαί διατηρούσα ταύτο- 
Β χρόνως διάμετρον χιλιάδων 
Η τινων έκατομμυρίων δισεχα- 
I τομμυρίων μιλιών, περιεστώ-
■ λη βαθμηδόν εις τό δέκατον, 
I χαί είτα ής τό έχατοστόν 
I τοΰ άρχιχοϋ αύτής μεγέθους*  
I τής δ*  έλκτιχής δύνάμιως 
I αύξςρομένης συν τή πυκνο
ί τητι, έγένετο ολίγον χατ’ό- 
I λίγον πυκνοτέρα, θερμαινο»
■ μένη φυσικώς έν ταύτφ χαί
■ κατ’ όγκον σμιχρυνομένη.
Ι Άφ’ έτέρου, ένφ πάντα

Ε αυτής τά μόρια έφέροντο 
I πρός; τό κέντρον, παρή^θη 
I κίνησή,ήτες φυσικώς δέν ητο 
| δυνατόν νά ήνε άλλως παρά 
Η σφαιρική' δι*  όπερ παρατη

ρούμε», ότε ή αερώδης αΰτη 
σφαίρα έκτελοΰσα τήν περι
φοράν αυτής, συνεπιέσθη είς 
τούς πόλους της καί ελαβεν

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
' παρά τΛν ζοφώδη Ακτήν.

θεωρίας, ώς πάντη I οΰτω σχήμα σφαιροειδές.
κζί θεμελιωδών | Ούτως εξηγείται ή φυσική κίνησις τής γής έν τή πρωτο- 

γενεϊ αύτής καταστάσει. Άλλ’ εις τήν πρός τό κέντρον
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ροπήν αύτής, τήν πυκνότητα κλιτήν χίνησιν, προσετέθησαν 
έν τάύτφ δύο νέάι. δυνάμεις, ή δύνάμι; της.άδφχνείαζ, δια
τηρούσα τήν είς τι σώμα δοθιΐσαν άπαξ ώθησιν, μέχρις 
ού Ιτίρχ , τις δύναμις τη έπιτάξη την άνάπαυσιν, χαί ή 
κβΐ’τρόφνξ δνναμιρ, ητις ίχδηλοΰται μόλις ή δοθεΐσα κι— 
νησις άρχεται .έχτελουμενη περί τό κέντρο*.

Άφ’ ής «τίγρης η χίνησις σώματός τίνος, τίθησιν βίς ένέρ- 
- γΐίανγίην κενττρβφερή χάί την χεντρόφυγα δύναμιν,αύται με- 

> ταβάλλουσιν έπί μάλλον αι’σθητώς τό σχήμα του, μφ’ οσον 
άδυνατοΰσι τοΰτο νά πράξωσιν αί δυνάμεις αύται μονομερώς. 
Έν τη περιστροφή, ή χεντρόφυξ δύναμις ένεργεϊ τοσοΰτον 
ένιργητικώτερον, όσον ή κίνηβίς έστά τΛχυτίρα*'  χαί ό μί- 
γιστ.σς μεν βαθμός τής ταχυτήτος ίΐφίσχιται ιίς τόν ιση
μερινόν,ό δ ’ ελάχιστος Κς τούς πόλους. Έν τφ ίσημερίνφ ή 
κεντρόφυξ δύναμις άντιτίθησι τήν Αντίστασιν αυτής εις τήν 
ίλξιν, έν δε τοΐς πόλοις ή άντίστασις αύτη εξαφανίζεται., 

■'καί κατ’ ακολουθίαν ή άτμώδης σφαίρα ώθουμένη ύπό τής 
κινητήριου ταύτης δυνάμεως, έπιπεδοδταε βαθμηδόν χαί 
λαμβάνει σχήμα φακοειδές. ' ..

Ούτως ίχόντων τών πραγμάτων, τής ύλης άποχαθιστα- 
μενης άπαύστως πυχνοτέρας χαί περιστελλόμενης βαθμηδόν, 
ή χίνησις επιταχύνεται, έπί μάλλον, διότι τά μόρια, τή βο- 
ηθείμ τής δυνάμεως τής άδρανείας, διαιωνίζουσι τήν χίνη- 
σιν, ήν μετέφερον άπο τής έξωτεριχής περιφέρειας της σφαί
ρας' αλλά τής κινήσεως ταύτης διενεργουμένης έν διαστή- 
ματε χρόνου βαθμηδόν περιοριζομένιρ, φαίνεται ταχύτερα ίτι. 
Ή χεντρόφυξ δύναμις αυξάνεται διά τόν αυτόν λόγον, καί 
δέον νά ύπάρχη οριόν τι χρόνου χαί διαστήματος, οπότε ή 
χεντρόφυξ δύναμις όύ μόνον ισοφαρίζει τήν χεντρόμολον δύ· 
ναμιν, αλλά χαί τήν καταργεί. .

Πλήν παρερχομένου τοΰ ορίου τούτου, επέρχεται από
τομός τις χωρισμός. Η συγκράτοΟσα τόν .λίθον χορδή τής 
σφενδόνης τέμνεται, οπόταν ή κίνησις είναι ποήύ βεβιασμέ
νη, ή ,όπόταν έξ ύπαιτιότητος· τής χινήσεως, ή κεντρόφυξ 
δύναμις έπικυριαρχήση τής στέρΐότητος τής χορδής.

' Ούτω φυσικώτατα’σχηματίζεται ό πλανήτης, όοτ.ις ύπό-
χείται εις άπάσας τάς ανωτέρω έχτεθείσας έπερροάς, ήτοι ι 
τής βυμπυκνώσεως, τής συμπιέσεως τών πόλων, συνεπείς 1 

. τής έπενεργεΐας τής κεντρόφυγος .δυνάμεως, τής προσλήψεως 
σχήματος φακοειδούς, τής αποβολής τών δακτυλίων, ίξ ο., 
σχηματίζονται οί δορυφόροι, κτλ.-

’Ερχόμενοι ηδη εις τόν σχηματισμόν τής γής καί αποδε
χόμενοι, ότι καί αύτη παρήχθη άπό τοΰ πρωτογενούς ρευ
στού, εύρίσχομεν, δτι ίπως όλοι .οί πλανήται, ούτω καίήγή 
έσχημάτισται έκ δακτυλίου άπεσπασμένου έκ τοΰ ρευστού 
τούτου. ’Απέχει τον ήλιου 20 εκατομμύριά μιλιών περίπου, 
τό βάμος της έγνώσθη ήμίν άπό τής ελκτικής αύτής δυνά
μεως, καί δυνάμεθά άνέτως νά ύπολόγίσωμεν -ον βαθμόν 
τής λεπτότητος τής ύλης ίξ ·ί« έσχημάτισται.' Ύπολογίζον- 
τες είς έννε'α έκατομμύρια μιλιών τό πλάτος τοΰ δακτυλίου 
έξ ου ή γή έξήχθη (άπό τοΰ μέσου τής άποστάσεως τοΰ 

' Άρεως έν τφ περιγείφ, μέχρι τοΰ μέσου τής άποσΐάσεως 
τής Αφροδίτης εν τφ αΰτφ σημείφ), τφ άπόδίδουσι - το 
38,000 μέρος τής πυκνότητος τοΰ· ύδατος καί το 48,ντής 
πυκνοτητος τοΰ άερος,. ήτοι λεπτότητα'δεαφιύγουσαν τών 
αισθήσεων, αφού τό άγνότερον υδρογόνου κέκτηται 4*'<  έτι 

■ το ανωτέρω βάρος· Καί έν τούτοις ή άρχέγονος ύλη ήτο 
ήδη πίπυκνωμένη, ώστε νά παραγάγή σώματα τόσον, βαρέα, 
οία ό Άρης, ή Γή, ή ’Αφροδίτη καί ό Έρμης.

Έκ τής ανωτέρω λοιπόν περεκο.πής τής περί κινήσεως 
τής γής θεωρίας τοΰ Zimmermann.·, άποδεικνύεται εναργέ
στατα καί φυσικώτατα, άτι ή γή ίλαβε τήν πρώτήν αυτής . 
κίνησιν έξ αυτών τών μορίων αύτής, άτινα ήρξαντΟ συγ— . 
κεντροΰμενα καί ,συμπυκνούμενα περί τό κέντρον αυτής πρός 
σχηματισμόν τοΰ πυρήνός τής χτλ'.„ ή άπό τής θερμότητος 
τοΰ ήλιου, διότι ίν τή έποχή έκείνή δέν είχε, ότε τα μόρια 
έκινοΰντο ήδη καί ήρξαντο κινοΰντα καί τόν πυρήνα αυτής,

4

τόν δγχον και τά στοιχεία . άτινα ίάέχτητο, δτε κατά τήν 
νίαν θεωρίαν ήρξατο ή διά τής θερμότητος τοΰ ήλιου κίνη- 
βν; τής γής, έκτος άν παραδεχτή τις, ort και τά έλάχιστα 
μόρια, συστατικά τής κοσμικής ύλης, κινούνται καί αύτά ύπό 
τής θερμότητος τοΰ ήλιου, ή ότι ή γή έδημιουργήθη εν οια 

,καταστάσει εύρίσκεται τανϋν. _ Φ. <1.

>■ ·· ■<

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩΤΑΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΩΝ Κ-Α Λ A Κ Α Ο ϊ Α

■ (Συνέχεια και τέλος.)
■ Η έδρα τοΰ βασιλείου τών Όνολουλοϋ άριθμεϊ τανΰν 

18,000 κατοίκους ' καί περιέχει πολλά φιλανθρωπικά καθ>.- 
δρύματα·, νοσοκομείο*  ν.αταοκευασθέν τφ 1880, ' έξ ναούς, 
εν θεατρον, πολλάς λέσχας, σωφρονιστήριο*,  έτι δέ ώραϊον οι
κοδόμημα τής Βουλής—πολύ καλλίτερο*,  εννοείται, τοΰ ανα
πήρου ίδικοΰ μάς—καί τά βασιλικά ανάκτορα, οικοδομήν αξίας % 
100,000 δολαρίων (500,000), έκτισμένην έν μέσω μαγευτικού 

. παραδείσου εξ εκλεκτών σχι.στο’κίθων, περικυκλουμένην δέ ύπό 
κιγκλιδώματος, έκ γεγλυμμένων ξύλινων δοκίσκων, κατά τόν ρυ
θμόν τών έκ τή χώρα ευρωπαϊκών οικημάτων; Άλλ’ ένεκα 
τοΰ μικροΰ του ύψους ολίγον ομοιάζουν πρός.τό υψηλόν αξίωμα 
του ένοικοΰντος.

Δια τήν αστυνομικήν υπηρεσίαν ολοκλήρου τοΰ Κράτους άρ- 
• κοΰσιν όλίγαι εκατοντάδες Κανάκων, ώπλισμένων δ: ’ άπλής μά

στιγος, — βλέπετε οτι τό εύγε νές έθους του ρεβόλβερ δέν 
εισηχθη ακόμη έκεΤ, —καθ’ όσον ή κλοπή μεταξύ τών ιθαγενών 
είναι σχεδόν άγνωστος ού μόνον έν ταΐς πόλεσιν, άλλα καί έν 
ταΐς άποκεντρωτέραις τών αγροικιών. Δύναταί τις νάζή εκεί καί 
να κοιμάται μέ θύρας καί παράθυρα ανοικτά, καί μάλιστα, ώς 
ευφυώς έπάγεται ανταποκριτής έξ Όνολουλοϋ τοΰ γαλλ.ικοΰ 
περιοδικού «Διεθνής Έπιθεώρησις», βεβά'.οΰσιν, ότι αί Ούραι 
έκίΐ δέν r/ουσ’. κλείθρα. ·

Είπομεν ήδη, ότι υπάρχουν καί έν Όνολουλοϋ έφημ.ερίδες. 
’Όντως Αδίκως φρονούμε*  οί έν Ευρώπη, ότι οί κάτοικοι τών 
χωρών εκείνων στερούνται του αναγκαίου αύτοΰ κακόΰ’ έ'χουσι / 
καί αυτοί τούς δημοσιογράφους των έκδίδοντας επτά εφημερί
δες· τέσσαρας έ*  γλώσστ, αγγλική, τάς : «The Gazette», «The 
Saturday Press'», .«The Advertisers άπαξ τής έβδομάδος, καί τή» 
«The Friend» άπαξ τοΰ μηνές, καί τρεϊς έν γλώσση κανακιχή, 
τάς : "Hawaii Pae Aina», «Kuokoa» χαί «Etete Poakotu», έχ- 
otSopiiva? άπαξ ιής έβδομάόος.

I 111 '·
1 Έβνιχή χίϊ Άμ’ΐιχανιχή φατρία. — Τό Κρι»θν τής πιδιίδος —Χα· 

ύϊΐϊκή καλλονή.-· ίίαράξενα ονόματα. —Έμμα καί δημοχρατι- 
κοί—Ή Κινεζική πλεξίδα χαί εί Κανάχαι —Γλωσσική συγγέ- 
«εία μετά τών ’Αράβων — Αί «Χ,ίλιαι καί -μία. νύκτες», 
Ό τελευταίος Καμεχαμεχά, ό Έ . .άτ.έθανε τω 1872. Ώς 

διάδοχος αύτοΰ παρουσιάσθη τότε. ό- υίό.ς; τοΰ εύγενεστέρου καί 
ισχυρότερου έκ τών αρχόντων τών νήσων, όνόματι Λουναλίλο, 
νέος μέ πολλά προτερήματα καί άρετάς" δυστυχώς όμως μετά 
βασιλείαν ενός.,μόνον έτους απέθανεν έξ υπερβολικού πότου.

Ή εκλογή τοΰ διαδόχου άνετεθη ήδη εις τάς Βουλάς’ τότε 
δύο μερίδες έσχηματίσθησαν' ή'Ε θ ν ι κ η προτείνασα την βασί
λισσαν Έμμαν, χήραν τοΰ Δ’. Καμεχαμεχα, καί ή ’Αμε
ρικανική, ήτις, μισούσα τήν Έμμαν, ώς ευνοούσαν τούς 
"Αγγλους προέτεινε τόν εύγενέστερον τών απογόνων τών πα
λαιών μεγιστάνων,, τόν τέως βασιλέα Δαόίδ' Καλακαουα, υιό*  
τοΰ Καπαακέα και τής .Κεοχοκαλόλε’ μετά δέ πεισματώδη πά
λην διαρκέσαάα*  όλίγας μόνον ώρας, 'ήν, «κωμωδίαν τής στε- 
ψεωςί ,ώνόμασε-ν ό τύπος, τό Κοινοβούλιο*  ανεκήρυξε βασιλέα 
τόν τελευταίο*  τούτον, όστις νυμφευθείς τφ 186·ύ καί μή άπο- · 
κτή'σας τέκνα, έφροντίσε νά «νομ.άση διάδοχόν του, ίνα μή έπα- 
ναληφθώσιν αί σκηνα'ι· αύται. ιβνόμασε δε τοιουτον τή*  αδελ
φήν του Λιλιουοκαλάνι, ίπερ έν τή καναηική σημαίνει κ ρϊν ο.ν 
τ ή ς π ε δ ι ά δ ο ς, ή,'-κατά τό νόμιμον όνομά της, Μ'ις Ντο- 
μινις, διότι ή πρεγκίπισοα ύπανδρεύθη τω 1862 τόν Ι'ίτόμινις, 
υιό*  Ίταλοΰ’ θανόντος δ’ έπί έσχατων'Καλακαούα τοΰ Δαδίδ, 
τόν διεδέχθη αύτη. Ή Λιλιουοκαλάνι εγεννήθη τό 1838, ε'ίνε .1 
δέ έλαιόχρους και ούχί άπολύτως ωραία, κάτά τάς έπικρατού- 
σας τουλάχιστον ίν. τάϊς χώραις μας ιδέας περί καλλονής, αλλ-’
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κάλλιστο'ν ανώτερο*  έκπαιδευτήριον, έν ώ αί σπουδαί'είσί λίαν 
άνεπτυγμέναί. . - ■ '

Τά διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν καταναλισκόμένα, όλονέν 
αυξανόμενα, ανέρχονται ϊατ’ έτος εις 45,000 δολ. (250,000 
φρ, ). Είνε δέ ή παιδεία έν Χαδαίη υποχρεωτική διά γόμου πρός 
παντας ανεξαιρέτως τούς πολίτας, τής έπιτοπίου νομοθεσίας έ- 
πιβαλλούσης βαρύ πρόστιμο*  η καί φυλάκισιν είς τόν δυστρο- 
ποΰντα να πέμψ-η τα τέκνα του είς τό σχρλέϊον πατέρα ! Καί 
έν τούτοις, ήμεϊς οί π ε π ο λ ι τ ι σ μ. έ ν ο ι όνομάζομεν βαρ
βάρους αύτούς .τους ανθρώπους, έν ω πράττβμεν πα*  ο, τι 
θα ήδύνατο νά παρακώλυση, την πνευματικήν πρόοδον ένός λα
ού. . . . Προσέτι έν Όνολουλοϋ καί δημοσία Βιβλιοθήκη μέ 
χώ.ιάδάς τόμων υπάρχει, περιέχουσα παν «,τι χρήσιμο*  ή πο- 
λύτιμ.ον, καί όγδοήκοντα.εφημερίδάς καί περιοδικά πάσης χώ
ρας καί γλώσσης άριθμοΰσα έν τή εύρεία αιθούση τοΰ αναγνω
στηρίου της, ήτις δύνατάι νά περιλάβη εκατόν άναγνώστας. Ή 
βιβλιοθήκη αύ’τη, ε’κτισμενη έν τφ κέντρφ της πόλεως επί οι
κοπέδου δωρηθέντος ύπό τής Κυβερνήσεως, είνε σεμνόν άλλ’ 
αρκούντως εύρυ οικοδόμημα, στοίχισαν περί .τάς 15,000 δολά
ρια (75,000 φρ).

«The Royal Band» καλεϊται φιλαρμονικός Σύλλογος έκ 36 
οργάνων συγκείμενος, δστις δίδει έν Όνολουλοϋ πολλάκις τής 
έβδομάδος συναυλίας έκ τών νεωτάτων ευρωπαϊκών συνθέσεων.

■ Έτέρα ανώνυμος εταιρία ίδρύθη έπ’ εσχάτων, ή «Symphony 
Club», ής σκοπός είνε ή διδασκαλία τής άνώτέρας μουσικής.

! ‘Ιδρυτής καί.Πρόεδρος αύτής είναι ό κ. A. Marquis, τά δέ ά-
■ ποτελοΰντα αύτήν μέλη είσίν άριστοι έρασιτέχναι. Αί εγχώριοι 

εφημερίδες δικαίως έγραψαν, οτι όλίγαι μεγαλοπόλεις δόνανται 
νά καυχώνται ότι κέκτηνται καλλιτέρας μουσικός εταιρίας.

Ή ταχυδρομική υπηρεσία είναι άριστα διωργανωμένη, χάρις 
δέ γή ένεργητικότητι καί-πολυμαθείά. διαπρεπούς ξένου προ ολί
γων ετών έγκαταστάντος έν Όνολουλοϋ, αύτοΰ τοΰ ΐδρυτοΰ τής 
Φιλαρμονικής, λέσχης κ. A. Marquis, τό' βασίλειο*  τής Χα- 
δα'ιης κατώρθωσε νά είσίλθη άπό τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ 1882 εί> 
τήν Παγκόσμιον ταχυδρομικήν Ένωσιν, καί οί Χαβαιανόί είσί 
ταμάλα υπερήφανοι ώς άποτελοδντες μέρος τής τοιαύτης πο
λυτίμου ένώσεως.

Τά Χαδαικά γραμματόσημα είναι καταφανή δείγματα τής μα- 
ταιότητος ήτις έπεπόλαζε παρα τόϊς Κανάκαις ήγεμόσΓ έπί τοΰ 
μόν (τών 25 λεπτών) βλέπει τις τόν ανδριάντα τοΰ περίφημου 
Καμεχαμεχά τοΰ Α' .οπως-εύρηται έν τφ πρό τοΰ «State-House» 
έ*  Χαβαιη'κήπφ μέ τήν κεφαλήν κεκοσμημένην δια πτερών, 
σημείων ηγεμονικού αξιώματος, ών τό σχήμα ύπομιμνήσκει τά 
ορειχάλκινα πιλίκια τών αρχαίων Φοινίκων, τό σώμα κεκαλυμ- 
μίνον διά μανδύου έκ πτίλων καί. στηριζόμενον έπί λόγχης. 
’Επί τοΰ δέ (1 δολαρίου) τήν;εικόνα τής άλλοτε περιφανούς επί 
καλλονή καί ήτις έτι καί νυν διατηρεΐ ίχνη ταύτης, καίτοι γραία, 
βασιλίσσης Έμμας. Έπί τρίτου (50 λεπτών) έξαισίαν' εικόνα 
τοΰ μακαρίου βασιλέως Λουναλίλο κ.τ τ.

Ό αριθμός τών Χαβαιϊκών γραμματοσήμων είναι ήδη 19,ών 
τά πρώτα έκόπησαν έν έτει. 1850 καί εΚε εκ τών σπανιωτατων 
έν τφ κόσμφ, πωλούμενα είς τιμάς αληθώς μυθώδεις πολλάκις. 
Ούτως', έπ’ εσχάτων έπωλήθη έ*  Παρισίοις έν τοιρΰτό*  γραμ
ματόσημο*  καλώς διατηρούμενο*,  αντί τ ρ ι σ χ ι λ ί ω ν χρυσών 
φράγκων.

"Ας μή ΰποθέόχ δέ τις οτι έν Χαβαίτ) έλλείπουσι τά σιδηρά 
γραμματοκιβώτια. ’Απ’ εναντίας, είσήχθησαν εκεί προτού καν 
γνωσθώσιν έν Έλλάδι. Καί έν τούτοις ήμεϊς οί κάτοικοι τοΰ 
Παλαιού, τού πεπολιτισμε'νου κόσμου; ποιουμεθα τάς εϊρωνικω- 
τέράς σκέψεις περί τών μεμακρυσμένων εκείνων χωρών, δια- 
τεινόμενοι ^αι πιστεύοντες ότι’’Ο) άνθρωποι εκεί είσίν άγριοι καί 
άνθρ'ωποφάγοι, γενικώς διάγοντες έτι βίο*  ζωώδη καί τρεφόμενοι 
ύπό τής φύσεως! καί όμως αν, άποβάλλοντβς έπι στιγμήν τόν 

. πέπλον τής τυφλώσεως, ,οστίς πρόκειται τών οφθαλμών μας, κα- 
τωρθοΰμέν νά εξετάσωμενήμαςαύτούς ώς'διά ξένων οφθαλμών, 
θά έβλέπομεν ότι πλειοτέραν θηριωδίαν εγκλείουσιν αί παγκο
σμίου άπολάύουσαι φήμης ,εύρωπαϊκαί μας κοινωνίαι,.....· Άλλ’ · 
«έκαστος άνθρωπος φέρει δυο πήρας»....'

(Άθή’ησιν Ίούλιβς 1893.)

είνε άσυγκρίτως ώραιοτέρα -αράόαλλομ-νη πρός. τάς μελαχροι- 
νάς τής Καλαυρίας ή τής Σικελίας. Είνε δέ πρός τ.οΰτοις εΰγε- 
νής, νοημονεστάτη καί κάτοχος εύρείας παιδείας, ώς ητο καί ό 
προκάτσχος.αύτής.

Έν ή περιπτώσει απέθνησκεν αύτη πρό τής είς τόν θρόνον 
άναρρήσεώς της, κατά τούς χαόαικούς νόμους θά τήν άντικα- . 
θίστα ή μικρότερα αδελφή της, ή πριγείπισσα Μιριάμ Λικελί· 
κε, σύζυγος Σηώτου, .τοΰ ’’Αρχβαλδ Σκόττ-Κλήγγορν, μέλους 
τής Βουλής τών Εύγενών καί τοΰ· ιδιαιτέρου Συμβουλίου τής έ- 

: πικρατέίας, καί ήτις έχει έν τέκνο*,  τήν πριγκίπισσαν—«άού- 
• · σατε ονομα και άν δέν πνίγεσθε, προφέρατέ το—....Βικτώριαν- 

Καουέκιν-Κάιουλάνι-Αουναλίλο-Καλανινουϊαχιλαπαλάπα ! 
. Ή έν τή ζωή παραμονή όμως τής συγχρόνου βασιλισσης ά- 

φήρεσε τάς ελπίδας άς είχον έτι οί οπαδοί τής Έμμας, ένω άφ ’ 
ετέρου τρίτη ήδη μερίς ήρξατο σχηματιζομένη, ή τών δημο
κρατικών, οίτινες θέλουν άπλοΰ*  Πρόεδρον, καί. τετάρτη δ ’ 
επ ’ εσχάτων, ά χ ρ ο u ς αύτη, ήρχισε νά ύποφώσκη είς τόν πο
λιτικόν ορίζοντα τής χώρας.

Πρός τούτοις ή έπεισε μετανάστευσις Κινέζων έκ τοΰ Ού- 
ρανίου Κράτους τοσοΰτον έπληθύνθη κατά τά τελευταία έτη. ώ
στε αναλογοΰσίν ήδη 6(7 ώς πρός τόε^ςθαγενή καί λευκόνπλη- 
θυσμόν, καί έξακολουθοΰσιν άποικουντες μήνα πρός μήνα κατά 
καραβάνια 400—500 ατόμων. Ώς δ' έκ τούτου οι απαισιόδο
ξοι,—καί οί τοκΰτοι είνε πανταχου πολυάριθμοι,—,προβλέπου- 
σιν ήδη τήν ημέραν καθ’ ήν ή «.πλεξίδα» θ’ απόκτηση δικαιώ 
ματα έν τή Χαβάϊκή κοινωνία, καί δέν θά παρελθη πολύς χρό
νος, έως ού Μανδαρίνος «τόσων κρυστάλλινων κ ο μ- 
6 ί ω ν» θ ’ άνακηρυχθή Ήγεμών. Άλλ’ έπειδή οί κάτοικοι τοΰ 
Ουρανίου Κράτους είναι- άνθρωποι πρακτικώτατοι, φιλόπονοι καί 
ειρηνικοί, δύναταί τις νά ηναι βέβαιος ότι ούδεν κακόν θά πά- 
θωσιν έξ αυτών αί Σανβδίχιοι νήσοι. .

Ή Χαβαιιπή ΧιάΚανακική γλώσσα μέχρι τής έπυχής’ καθ 'ην 
έγνώσθη ή ύπαρξίς τοΰ αρχιπελάγους τούτου είς τούς Ευρω
παίους, δέν είχε χαρακτήρα γραφής. Οί δέ ιεραπόστολοι, οΐτινες 
πρώτοι επιχείρησαν νά παραστήσωσιν αύτήν έπί τοΰ χάρτου, 
μετεχειρίσθησαν τά ευρωπαϊκά γράμματα πρός απεικόνισι*  τών 
ήχων τής ιθαγενούς γλώσσης, ήτις, ώς πρός τό παρόν τουλά
χιστον, γράφεται διά τών Λατινικών χαρακτήρων.

Δώδεκα μόνον γράμματα άρκοΰσιν όπως γραφώσιν ολαι αί 
λέξεις’ πέντε φωήεντα, τά αύτά τής Ιταλικής'γλώσσης, καί έ- 
πτά σύμφωνα h, k. c, m, n. ρ, χαί w' To h προφέρεται όπως 
είς τήν αγγλικήν καί τήν αραβικήν.

Ίδιάζον χαρακτηριστικόν τής γλώσσης ταύτης είνε ή χρή- 
σις μεγάλου αριθμού φωνηέντων, πολλάκις τών αύτών,-επανα
λαμβανομένων πλειστάκις καί κατά συνέχειαν έν τή αύτή λέξει, 
άνευ μεσολαδοΰντος' συμφώνου, ώς έν παράδειγματι :

Α«ίθ1β=καρπος. . ,
Eeiehiehi—όνομα άσχατίς.
Aaianuheakone —πτηνίν.

Άλλα τό παραδοξότερον όλων- έν τή γλώσση ταύτη είναι ή 
ελλειψις τοΰ'ρ, . ήτις τήν καθιστα ιδιόρρυθμον καί ένιαχόΰ κ'ακό- 

- φωνον. Έπαισθητή επίσης είνε καί ή ελλειψις τοΰ σ, ό>περ ό
μως άναπληροΰται ίστιν οτε δια τής δασείας προφοράς τοΰ θ, 
ώς έν τή Αραβική. Ή κανακική γλώσσα φαίνεται-έχούσα ποιόν 
τινα συγγένειαν πρός τήν αραβικήν, καί μάλιστα άνωτέραν πό
σης άλλης γνωστής γλώσσης. Έπάρχουσι δέ καί σοφοί γλωσ- . 
σολόγοι καί ιστορικοί διατεινόμενοι, ότι- οί νησιώται ουτοι είσΐ 
κατ’ εύθείαν απόγονοι τών ’Αράβων, οί'τινες κατά χρόνους ά- ' 
γνωστούς ειχον διαπλεύσει τάς κοματοέσσας εκτάσεις τοΰ Ειρη
νικού καί κατοικήσει το Χαβαίικο*  αρχιπέλαγος, καθότι οί Ά
ραβες φημίζονται έν τή άρχαιότητι ώς περίφημοι ναυτικοί, μάρ- 
τυς δέ τούτου ό περιπετειώδης των Σινδιβάδ, ό· ναύτης τών «Χι-, 
λίων καί μιας Νυκτών», ού ή ύπαρξις όσφ φανταστική καί άν 
ύποτεθή. δέ*  παύει προΰποθετουσα ιστορικήν τινα βάσιν.

IV I
-Πόινάι εί« τούς παραβάτες τών έχπαιδευτιχών νόμων.—Βιβλιούήχαι 
. καί Σύλλογοί.—Μουσική χαι 'Ωόίϊα.—Ταχυδρομεία καί γ?αμ· 

.ματόσημα.—Όπου άναφάινανται Ο{ Φοίνικες.
Η παιδρία εν τφ εύδαίμονι βασιλείω τής Λιλιουοκαλάνι ει- 

νε τά μέγιστα διαδεδομένη. Ό αριθμός τών έπαιδευτηρίων, εινε.. 
?55, ών 200 συντηρούνται όπό τής Κυβερνήσεως καί 46 δαπά- 
ναις φιλότιμων ιδιωτών. Τά 3έ λοιπά 9 ανήκουσιν είς, ισαρίθ
μους έκήλησί'αςί Διά τά θρησκευτικά μαθήματα ύπάρχουσι δύο ' 
’Εκκλησιαστικοί Σχολαί, και διά’ή*  άνωτέραν έκπαίδευσιν, εν I
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mmi uraigi το; μ
(’Ex τον γαλλικού.)

I
Η δεκάτη πέμπτη τοΰ μηνός Δεκεμβρίου τοδ 1870, 

ητο μία έκ τδν ψυχρότερων ήμερων τοΰ απαίσιου τούτου 
χειμώνος Ό ουρανός λευκόφαιος καί ομιχλώδης, ίκρισαριζε 
λεπτήν και παγετώδη βροχήν έπί τών δυστυχών έφέδρων 
(mobiles) καί έπί τών πτωχών πεζών μας, οίτινες' σφοδρά 
έρρίγουν ύπό τούς φαιούς μανδύας των,καίτοι καθήμενοε πλη- 
σίων μεγάλων πυρών, αίτινες είχον άναφθή άνά πάσας τάς 
τριόδους τής μικρές πόλεως· τοϋ Saint-Amand, τήν οποί
αν ή δεύτερα μεραρχία τοϋ * * * σώματος τοΰ στρατού 
κατείχε τότε.

Έν τούτοις έκ τών στρατιωτών, ούδέ διενοεΐτο καν τις 
νά παραπονεθή.

«Οί Πς&βαοι slvat πληοιέβτατα·» έλεγον χαμηλοφώνως, 
καί τούτο ήρκει όπως άφυπνίστ; τήν αρρενωπήν τών Γάλλων 
ένέργειαν, ήν τριών μηνών' συμφοραί, δέν ήδννήθησαν νά 
καταβάλωσιν έντελώς' άλλως τε έκαστος στρατιώτης έλάμ- 
βανε, τήν πρωίαν μάλιστα, διπλήν μερίδα ρακής, κρέατος, 
άρτου, καί καφφέ. Ήδύναντο λοιπόν νά περιμένωσι μεθ’ 
υπομονής τάς διαταγάς τοϋ στρατηγείου.

Καλύζη Κανάκων.

Μία πυροβολαρχία πεδινή, ήτις μόνη άπετέλει δλον τό 
πυροβολικόν τής μεραρχίας, ήτο τοποθετημένη ύπό μέγα 
αμαξοστάσιου. Τά κιβώτια αυτής σχεδόν κενά, τά μικρά 
της πυροβόλα, τά έξ ημισείας διαλελυμένα, οί καχεκτικοί 
καί ίσχνοσκελεϊς ίπποι της, άκόμη {στολισμένοι διά τών απο
σκευών των, τρώγοντες ή μάλλον καταβιβρώσκοντες μίαν 
κακήν μερίδα φορβής, λησμονηθείσης ύπό τών χωρικών, όλα 
ταΰτα έφαίνοντο άναπαριστώντα πιστώς τήν κατάστασιν τής 
Γαλλίας, κατά τήν αποφράδα έποχήν τής Ιστορίας ταύτης.

Εΐς νέος καταλυματίας τοΰ πυροβολικού, καθήμενος έπί 
τεθραυσμ-ένου κιλλίβαντος, τούς δύο αγκώνας έπί τών γο
νάτων ίχων, καί τήν κεφαλήν μεταξύ τών χειρών του, 
ώνειροπλόει βαθίως.

Έσκέπτετο τάς φοβεράς δυστυχίας, αίτινες κατέβαλλον 
την πατρίοα του; Έσκέπτετο τήν γηραιάν μητέρα του . . 
τήν μνηστήν του; Ίσως καί τό εν καί τό άλλο, διότι τά 
χελη του ήσαν συνεσπασμένα, καί δύο δάκρυα ελαμπον, είς 
τοίύς κανθούς τών οφθαλμών του.

Αίφνης ή φωνή τοΰ λοχαγού του, τόν άπέσπασεν τού 
ρεμβασμού του.
” Καταλυματια Μένβερζερ, λέγει αΰτώ ό αξιωματικός,

άνίλθετε παρευθύς ίπί τοΰ ίππου σας, καί μεταβήτε είς τό 
Δημαρχείου.

— Καλώε, λοχαγέ μου, άπήντησεν ό νεαρός καταλυμα
τίας, {γειρόμενος.

—Θά πορευθήτε, όπως λάβητε τάς οδηγίας τού άρχηγοϋ 
τού έπιτελείου, άλλά σπεύσατε όσον τό δυνατόν, διότι ή 
ΰπόθεσις έπείγει.

— Λοχαγέ μου αναχωρώ παρευ,θύς.
Καί διά μιας στροφής τής χειρός, ό ίππος έχαλινώθη, 

καί έπεσάχθη. Μετ’ όλίγας στιγμάς δ καταλυματίας' Μέν
βερζερ, αφίππευε πρό τού Δημαρχείου, καί παρουσιάζετο 
είς τόν αρχηγόν τού έπιτελείου, ύπασπιστήν τοΰ μεράρχου.

—Είσθε ό ύπαξιωματικός ό εντεταλμένος τήν ύπηρεσίαν ; 
ηρώτησεν αυτόν ό άξιωματικός.

— Μάλιστα, άρχηγε μου.
— Ό ίππος σας είναι ισχυρός ;
— ’Αρχηγέ μου, είμΐ βέβαιος περί αύτοΰ, όσον .καί περί 

έμοϋ.
— Έφάγετε ;
— Επρογεύθην, διοικητά μου.
·— Καλώς, καθήσατε, φίλε μου, καί ακούσατε μου έπί 

μίαν στιγμήν.
Ό καταλυματίας διαβεβαιωθείς κατ’ άρχάς, ό,τι ό ίππος 

του ητο προσδεδεμένος, έτοποθετήθη κατόπιν πλησίον τής 
θερμάστρας, ήτις έθέρμαινε τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ δη
μαρχείου, (μιτασχηματισθεΐσαν είς γραφεΐον τοΰ έπιτελείου) 
σκεπτομενος περί τής αποστολής, ή' θά τώ ένεπιστεύοντο. 
Μετ ολίγον ό ύπασπιστής τόν προσεκάλεσε πλησίον του.

— Ιδού περί τίνος πρόκειται, ήρχίσεν ό ανώτερος αξιω
ματικός. Ειδοποίησαν τόν στρατηγόν, ότι μέρος τής γερμα
νικής στρατιάς, ένιφανίσθη κατά τήν πρωίαν ταύτην άπρο
σδοκήτως είς τόν μικρόν δήμον τής Villethion, όπου είς 
λοχαγός τού 30°υ συντάγματος τής πορείας, έστάθμευε μετά 
τοΰ λόχου του. Κατά τήν είδοποίησιν ταύτην, ό λοχαγός 
ίφονεύθη, καί ό λόχος ήχμαλωτίσθη, άλλά πλαστή πρό- 
σκλησις «sig τά όπλα.» προελθοΰσα ίκ τών ήμετέρων, 
ηναγκασι τόν εχθρόν .νά άποσυρθή ταχέως μετά τών αιχμα
λώτων, καί νά εγκατάλειψη τούς νεκρούς καί τού'ς τραυ
ματίας μας έπί τοΰ πεδίου τής μάχης.

«ΕΙν.αι άνάγκη λοιπόν,όπως αί άμαξαιτού φορητού νοσοκο
μείου, συνοδευόμεναι ύφ’ ένός λόχου τοΰ πεζικοΰ, διευθυνθώσι 
προς τό χωριον τούτο. ’Αλλά δέν υπάρχει ένταΰθα ούδεΐς ά- 

■ ξιωματικός τοΰ έπιτελείου,ουδέ ιππικόν, ίνα διαβεβαίωση τήν 
αλήθειαν τού γεγονότος, διότι δύναται κάλλιστα, νά iivat 
τούτο τέχνασμα, όπως προσελζκύσωσιν 'εν οίονδήποτε στρά
τευμα είς ένέδραν, ώστε ό λόχος μας θά σφαγή ή θά αίχμα- 
λωτισθή. θά ήτο λοιπόν καλόν νά μετεβαίνετε όπως έξετά- 
σητε, άν ή εϊδησις άληθεύη, καί άν πράγματι οί τραυματίαι 
μας είναι άκόμη είς τόν δήμον τούτον. Αίσθάνεσθε τό θάρ
ρος νά έκπληρώσητε τήν αποστολήν ταύτην ;

— Διοικητά μου, τήν δέχομαι άνινδοιάστως, άπήντησεν 
ό νεαρός ύπαξιωματικός υποκλινόμενος. ■

— Πολύ καλά, παλληκάρι μου, άπήντησεν ό υπασπιστής, 
Ό λοχαγός σου μοί έδωσεν ήδη έξόχους συστάσεις περί 
σοΰ' κατορθώσατέ το καί δέν θά σ ά ς λ η α μ ο ν ή σ ω- 
σι........... Γνωρίζετε νά άναγενώσκητε. χάρτην τοΰ έπιτε
λείου ; έξηκολούθησεν ουτος, άναπτύσσων ένα τοιοΰτον, ύπό 
τους οφθαλμούς τοΰ ύπαξιωματικοΰ.

— Μάλιστα, διοικητά μου.
— Εξαίρετα. Συμβουλευθήτε τούτον. Παρατηρήσατε, 

Τό Villethion εύρίσκεται δώδεκα χιλιόμετρα περίπου με- 
σημβρινοανατολικώς τοΰ Saint-Amand, λάβετε τά μέτρα 
σας, σπουδάσατε τήν οδόν σας, και. έστέ έκεΐ έντός δύο ώ- 

'ρών, εί δυνατόν.
— Καλώς, διοικητά μου, άπήντησεν ό καταλυματίας 

καί άντέγραψεν έπί ένός φύλλου χάρτου 
πογραφίαν τής όδοϋ του.

I
καθαρού, τήν το·

(

— Μίαν τελευταίαν σύστασιν, περαίνων τόν λόγον είπε*  
ό ανώτερος άξιωματικός, έγειρόμινος. Άν πριν φθάσητε εΐς 
τόν. πρός δν όρον, παρατηρήσητε τόν έχθρόν, δέν πρέπει νά 
έξακολουθήσητε τήν οδόν σας· σπεύσατε μόνον νά μαντεύ- 
σητε τά σχέδιά του, τήν πορείαν του ή τήν θέσιν του, καί 
μάλιστα μή καταπονήτε πολύ τόν ίππον σας τρέχοντες, 
διότι άν ή ΐκθεσις τοΰ δημάρχου ήναι ψευδής, θά ί^ετε α
νάγκην όλης τής ταχύτητάς του, ίνα διαφύγητε τον κίν
δυνον, όστις θά σάς ήπείλει. Άγετε καί έστέ σώφρων.

Ό νεαρός ύπαξιωματικός {χαιρέτισε στρατιωτικώς, κα- 
τήλθεν εις τήν πλατείαν, έπήδησεν έλαφρώς ίπί τοϋ ίππου 
του, και βεβαιωθείς ότι τό πολύκοοτόν του ήτο πλήρες, δι- 
ηυθύνθη ταχέως έπί τής οδού, ήτις όδηγεί άπό τοΰ Saint- 
Amand είς Herbault, καί ήν ώφειλε νά άκολουθήση, διά 
νά φθάση είς Villethion.

II
Ό οξύς βορράς προσέβαλλε τό πρόσωπόν του, καί προσε- 

κόλλα είς τόν μύσταχά του τόσας χιονονιφάδας, δσας τρίχας 
εφερεν έκ τών έξφδημινων δέ έκ τής ταχύτητος τής πορείας 
οφθαλμών του ερρεον δάκρυα, άτινα έπήγνυντο έπί τών 
ίοχρόων παρειών του.................Άλλά δεν ήσθάνετο ποσώς
ψύχος.

‘Τπήρχον έκεΐ κάτω νεκροί καί τραυματίαι Γάλλοι, αυς 
ώφειλε νά άρη, πρό τής έπιστροφής τού έχθρού, ή έν έναν- 
τία περιπτώσει, έν τέχνασμα, νά ματαιώση' επειτα έπίσης, 
ή μαγική έχΐίνη φράσις, ήν ό διοικητής ένέβαλεν εις την 
ομιλίαν «θ ά σ ά ς έ ν θ υ μη θ ώ σ ι ν», 5λα ταΰτα συνε- 
τέλουν νά τόν κάμνωσι νά άψηφή τούς κινδύνους. Είς 
τήν ηλικίαν του τίς δέν θά ώνειροπόλει τήν δόξαν ;

Έπί μίαν ώραν συνεβουλεύετο άλληλοδιαδόχως τήν πε
διάδα καί τόν τυπογραφικόν χάρτην. Δεξιά εΰρίσκετο λόφος 
άγονος, αριστερά πεδιάς σκυθρωπή καί σιωπηλή, έμπροσθεν 
του οδός κάθυγρος, ή ιδία ήν ή μεραρχία του, αποχωρούσα 
είχεν άκολουθήση τρεις ήμέρας πρότερον.

Διήλθε χωριον έρημον, ήμικατεστραμμένον, καί τοΰ Ο
ποίου τά καπνίζοντα έρείπια, έμαρτύρουν τήν διάβασιν 
στρατού κατακτητικού.

Έξερχόμεν.ος του χωρίου, έξήτασεν έκ νέου τόν ορίζοντα, 
καί διηυθύνθη τήν οδόν τήν άγουσαν ευθύ πρόςτό Villethion.

Μετά πορείαν ένός τετάρτου τής ώρας είσήλθεν εις δά
σος, όπερ περιέβαλλε τήν οδόν, καί κεχλιμμένος ίπί τοΰ αύ· 
χένος τοΰ ίππου του, όπως άποφεύγη τούς χαμηλούς κλά
δους, έζήτει νά πλησιάση. βαθμηδόν τό χωριον, δπερ ΰπέ- 
θετεν ευρισκόμενον εις τά πέριξ.

Αίφνης δ ίππος του ήνώρθωσε τά ώτα, καί {χρεμέτισε 
θορυβώδώς· τοΰτο δέν οιέφυγε ποσώς τήν προσοχήν τοϋ κυ
ρίου του.

— ’Ιδού ήμεΐς πλησίον τόπων κατφκημένων, έσκέφθη.
Καί βραδύνων τό βήμα συνεκράτησε τάς ήνίας, όπως έμ- 

ποδίση τόν ίππον του νά χρεμετέση, ένφ συγχρόνως έδράτ- 
τετο διά τής δεξιάς τοΰ πολύκροτου του.

Βεβαίως όπως όρμήσωσι γενναίως είς έφοδον, όπως χωρή- 
οωσιν εύτόλμως εναντίον κανονοστοιχίας, ήιις τούς αφανίζει 
διά τών σφαιρών της, ή όπως έπιπέσωσι τολμηρώς κατά τε
τραγώνου, όπερ τούς τουφεκίζει, πρέπει νά ΐχωσι καρτερο
ψυχίαν. Άλλ’ οποία διαφορά μεταξύ τής ανδραγαθίας ταύ
της, τήν οποίαν τό παράδειγμα πολλάκις έμπνέει, καί έκεί
νης ήτις είναι αναγκαία είς άνθρωπον, όστις βαδίζει μόνος 
κατ’ έχθρού αοράτου, είς άνθρωπον όστις γνωρίζει έκ τών 
προτέρων, ότι ούδεΐς θά ήναι μάρτυς τοΰ κατορθώματος του 
καί ότι δέν ώφειλεν, είμή νά βασίζηται έπί τών ιδίων του 
δυνάμεων !

"Οσον διά τόν καταλυματίαν Μένβερζερ ό κίνδυνος ήτο 
τή αληθείς αβέβαιος. Άλλ’ούδέν φοβίζει τοσοϋτον καί τούς 
μάλλον ανδρείους όσον ή άβεβαιότης . ■ . καί όμως ή δεξιά 
χειρ τοΰ νεαρού ύπαξιωματικοΰ δέν ίτρεμεν.

Αίφνης θόρυβος πληθύος Ιππέων ίφθασε μέχρις αύτοΰ' ή- 

κροάσθη προσεκτικώτερον, καί άντελήφθη εύκρινώς τάς κλαγ- 
γάς τών ξιφών.

— Έμπρός, έμπρός, έψιθύρησε μεταξύ τών όδόντων του, 
ιδού μία περιπολία ήτις φεύγει έκ τοϋ χωρίου, άπόδειξις κα
ταφανής, ότι τούτο είναι κατειλημμένον καί ή εϊδησις ητο 
ψευδής.

Έπί μίαν στιγμήν έσκέφθη νά έπιστρέψη, άλλ’ ή συνεί- 
δησίς του τφ ΐλεγεν, ότι ούδέν διαβεβαίου άκόμη τάς ύπο- 
νοίας του, καί ότι επρεπε τούλάχιστον νά γνωρίση τό άκρον 
περικεφαλαίας τινός. Ήδη ή περιπολία διήλθε.

III

Έξηκολούθησε νά προχωρή περισσότερον προφυλλαττόμε- 
νος καί έπαγρυπνών, σταματών κατά διαλλείμματα, έξετά- 
ζων τό έδαφος, καί προσεχών εΐς τάς κινήσεις τού ίππου του. 
Τέλος θόρυβος ανθρωπίνων φωνών επληξε τάς άκοάς του.

Είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν, ή καρδία του άναμφι
βόλως έπάλλετο βιαίως διότι {σταμάτησε καί περιέστειλε τάς 
ήνίας, ίνα τόν έμποδίση άπό τοΰ νά έκτραπή είς τι. Ή κί
νησες αύτη άπέβη ολέθρια, ό ίππος του αισθανόμενος καί άλ
λους ίππους πλησίον καί μή συγκρανούμενος ύπό τής δυνά- 
μεω; τοΰ χαλινού, {χρεμέτισε παρατεταμένως, σείων τήν 
μεταξώδη χαίτην του. Αίφνης φοβερΟν «τίς εί» αντήχησε 
πεντήχοντα μέτρα μακράν τής θέσεως είς ήν ιστατο.

Άναμφιβόλως οί Γερμανοί κατείχαν τόν δήμον τής Vil
lethion.

‘Ο Μένβερζερ στρεψας τόν ίππον του πρός τά οπίσω, καί 
βυθίσας τούς πτερνιστήρας είς τήν κοιλίαν του, τόν ήνάγ- 
κασε μετά καλπασμού νά τρέχη εις τήν οδόν, ήν πρότερον 
ήκολούθησε.

Δυστυχώς οί Πρώσσοι, οίτινες άνέμενον τό άποτελεσμα 
τοΰ τεχνάσματος των έπηγρύπνουν έφιπποι. Εϊκοσιν ίκ τώ» 
ιππέων των ίσπευσαν πρός καταδίωξιν τοΰ ύπαξιωματικοΰ 
τοΰ όποιου ή έθνικοτης τάχιστα έγνώσθη κατά τήν ίκ τοΰ δά
σους έξοδόν του,Τότε ήρξαντο νά τόν καταδιώκωσι φοβερά.

Οί Πρώσσοι άφοΰ έξεκένωσαν τάς κάραβίνας των κατ’ 
αύτοΰ, ξιφουλχίσαντες κατεδίωκον αύτόν μετά μεγάλου πα- 
τάγου. Εκείνος κεκλιμμένος έπί τοΰ έφιππίου, όπως πρόσ- 
βάλληται όλιγώτερον ύπό τών σφαιρών, Ιξηκολούθει τήν ά- 
χαλίνωτον πορείαν του, χωρίς νά άποκρίνηται είς τούς πυ
ροβολισμούς των.

Έν τούτοις παρά τήν ίσχύν τοΰ ίππου του, ιππείς τινες: 
τόν έπλησίαζον. Μετ’ ολίγον ήδύνατο νά άκούη και αύτήν 
τήν θορυβώδη πνοήν τών ίππων των.

Ύπελόγισε τήν στιγμήν καθ’ ήν θά μετεχειρίζετο τά ό
πλα του άποτελεσματικώς, καί χωρίς νά μετριάσρ τήν πο
ρείαν του, στραφείς κατά τό ήμισυ έπί τοΰ έφιππίου, ίπυ- 
ροβόλησε δΐς διά τοΰ πολυχρότου του, κατά τών πλησιε- 
σ ιερών καταδιωκτών του.
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El? Γερμανός έκυλίσθη έπί της όδοΰ μετά τοΰ ίππου 
του,ή δέ πτώσις τούτου έκρήμνισεν αμέσως και τόν όπισθεν 
του τρέχοντα. -

Τρεις έτεροι ιππείς, ΰπελείφθησαν πρός καταδίωξίν του, 
δυΟ δι νέοι πυροβολισμοί έφόνευσαν τόν «να .έξ αύτών. Οί ύ- 
πολειφθέντες δύο σωφρονισθέντες, ήνώθησαν ήσύχως μετά 
τών άλλων ιππέων, οΐτινίς παρά τάς προσπάθειας των, ύ- 
πελείπόντο πολύ τοϋ γάλλου πυροβολητοϋ.

Ό νέος ύπαξιωματικός νομίζων έαυτον έκτος κινδύνου, 
έκραύγάζεν ηδη νοερώς'

«Ν ίκη ! Νί κη·!» όπόταν άπροσδόκητον έμπόδιον τφ 
έφραξε την άποχώρησιν. ’’Ητο ή περιπολία, ήν είχεν ϊδη 
άπερχομένην, και ήτες προσελκυβθιΐσα ύπό τών άλλιπαλλή·. 
λων έκπυρσοκροτήσεων, έπανήρχετο.

"Οπισθεν αύτοϋ οί Γερμανοί έξέβαλλον ο ύ ρ ρά φρενητι- 
ώδη' ίμπροσθέν του οι άλλοι Γερμανοί άνταπήντουν δεξιά 
καί αριστερά τίλματα. Μία άπόφασις δυνατή υπήρχε, καί 
ταύτην άδιστάκτως παρεδέχθη.

Οι Πρώσσοι της περιπολίας δέν έτόλμων νά τόν προσ- 
βάλωσιν, έκ φόβου-μή κτυπήσωσι τούς συντρόφους των. Ό 
Μένβερζερ έπωφελΟύμενος έκ τούτου, θέτει την σπάθην 
μεταξύ τών όδόντων του, καί μ«τά αστραπιαίας ταχύτη- 
τος, έφορμά κατά τού φοβερού κωλύματος, όπερ τω εφρατ- 
τε την οδόν.

Είς άπόστασιν τριάκοντα μέτρων φθάσας, έξεκένωσε τάς 
δύο τελευταίας βολάς τού πολύκροτου του κατά τό μέσον 
της περιπολίας, καί ό ίππος του ώρμήσας ώς βέλος, διήλ- 
θε διά μέσου τοϋ χάσματος; τό όποιον έσχηματίσθη έκ της 
πτώσεως δύο Πρώσσων φονευθέντων.

Έν τούτοις ό κίνδυνος ΰφίστατο· η περιπολία κάμνει ή- 
μιστροφην καί ρίπτει κατά τοϋ ανδρείου ΰπαξιωματικοϋ δω
δεκάδα τυφεκισμών,

, SYrXFOJSTOlSr IZTOFIKON Δ,ΙΗΕΓΪΪΚΛΑ.

(Συνέχεια' ϊδε προηγούμενου φιΜΑονϊ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ'.
Τελευταία βυνέντευζιβ· ΌφίΟτιχΙ) άπόφαβι? τήί Μαίρης.

Άφ’ού άφίκοντο πρό της θύρας της αιωνίου κατοικίας, 
ή Μαίρη έστη καί δεικνύουσα αύτήν είς τόν Μιμϊκον.

— ‘Ηλθες ποτέ ένταΰθα, Μιχαήλ : τφ ειπεν.
— ’Ώ,'ναί πολλάκις, τή άπηντησεν ό Μιμικός.
— Άς εΐσέλθωμεν καί όμοΰ, ΰπέλαβεν ή Μαίρη, έχω νά 

σοί δείξω κάτι τι.
Καί είσελθόντες έντός τοϋ νεκροταφείου,έλαβον τήν πρός 

τ’ αριστερά άγουσαν. .
— Αί, Μιχαήλ, τφ έλιγεν ή Μαίρη, πολλάκις ηλθον 

ένταΰθα καί έλεεινολόγησα τήν ματαιότητα τοϋ κόσμου. 
Ίδέ, τήν πόλιν ταύτην τών νεκρών κάι παράβαλον αύ
τήν πρός τήν τών ζώντων, έκεϊ δθεν ήλθομεν. Τί διαφορά I 
'Εκεί ό θόρυβος, ή τύρβη, ή ψευδεπίδειξις, τό μίσος, ή 
κακία, τά πάθη, τό έγκλημα. Έδώ, τούναντίον ή ησυχία, 
ή άνάπαυσις, ή ειλικρίνεια,' ή άγάπη, ή ομόνοια, ή γαλήνη 
καί ή άφατος απόλαυσες τής αιώνιου ζωής! Έκεϊ έμφω- 
λεύει ό χωρισμός καί έδώ βασιλεύει ή ενωσις! Πόσον μοί 
αρέσει ή κατοικία αύτη ! άν μοί ήτο δυνατόν νά είσέλθω 
ζώσα είς τό μνήμά μου καί νά ταφώ ύπό τήν ψυχράν 
πλάκα, χωρίς νά μεσολάβηση ή έκπνοή τής ψυχής μου, σε 
βεβαιώ, Μιχαήλ;ότι εύχαρίστως θά τό έπραττον. Ά,.ΐδού, 
Μιχαήλ, παρατήρησον αύτό τό ώραΐον μνήμα, τίνος είναι ; 
δέν προτιμάς καί σύ νά φύγης άπό τόν άχαριν εκείνον κό

Τόν είδον κλονιζόμενου έπί τών άναβολέων, άλλ’ έκεΐνος 
προσκολληθείς έπί τοϋ έφιππίου, έξηκολούθησε τήν- πρός τό 
Saint-Amand κοπιώδη πορείαν του. —

ιγ -
Ο στρατηγός ανησυχών περί της ΰποθέσεως τοϋ Villet- 

hioii, διηυθύνετο άκολου.θούμενος ύπό τινων αξιωματικών 
πρός την όδον τοΰ χωρίου τούτου, ολίγον τής πόλεως μα
κράν, όπως μάθηι ταχύτερον την αλήθειαν, καί ένεργήση, 
μετ’ ίμβριθείας.

Περιέμενε έπί εν τέταρτον της ώρας σχεδόν, ότε ό ύ· 
πασπιστής του, όστις παρετήρει άνά τήν οδόν διά τηλεσκο
πίου, περί τοϋ προκειμένου, άνήγγειλεν ένα Ιππέα. Στιγμάς 
τινας κατόπιν, ό ίππος τοϋ καταλυματίου Μένβερζερ έπεσεν 
άπνους πρό τών ποδών τοΰ στρατηγοΰ.

Τότε ένηγκαλίσθησαν, ίνα άνασηκώσωσι τόν νεαρόν ύπα- 
ξιωματικόν, όστις έκπνεων, έξέφερε μετά ψυχικής αγωνίας 
τάς τρεις τελευταίας ταύτας λέξεις βχ ω ρ ί ο ν . . '.............
κατελήφθη. . . .. Π ρ ώ σ σ ο ι». Τρεις σφαΐραι τόν 
είχον κτυπήση, ύπίκυψεν είς τά βλήματά των, άλλά διέσω- 
ζεν ολόκληρον λόχον.

Ό στρατηγός τότε άφήρεσε τόν σταυρόν τών ταξιαρχών, 
οστις έκόσμει τό στήθος του, και τθν έθεσεν επί τοϋ πτώμα
τος τοϋ νεαρού ήρωος.

— Τοΰ ήξιζες περισσότερον παντός άλλου, έψιθύρισε, ά- 
πομάσσων κρύφιον δάκρυ, θά τόν φέρης τουλάχιστον είς τόν 
τάφον ! !

Μιβο/όγγιον.
X. X. ΦεαλόγΟς.

σμον καί νά ζής ένταΰθα, δίδων τέρμα είς τά αδίκως κα· 
τατρύχοντά σε δεινά σου ; δεν άσπάζεσαι τήν ιδέαν μου ;

—- Τί νά σοί εϊπω, Μαίρη, καί ν’ άσπάζομαι τήν ιδέαν 
σου καί νά μή τήν άσπάζομαι είναι τό αύτό. Άφοΰ ούτως 
ή άλλως θά ελθωμεν καί άκουσίως ημών ένταΰθα, πρός τί 
τώρα αί θλιβερά» αύται σκέψεις άπό τοϋδε ;

— Πρός τί ; Αρκεί, Μιχαήλ, ή έρώτησίς μου άπέβλεπε 
νά έννοήσω, άν αγαπάς τήν ζωήν, καί βλέπω, ότι τήν αγα
πάς. "Ας είναι, δέν σέ-μέμφομαι διά τρϋτο. Είς έμε όμως 
διαφέρει τό πράγμα καί παρατηρώ, ότι δέν συμφωνοϋσιν 
είς τοΰτο τά φρονήματα μας. Έγώ, Μιχαήλ, θά σοί τό 
ιίπω είλικοινώς, προτιμώ ν’ άπέλθω τώρα τοΰ κόσμου τού
του, ότε είναι είσέτι δι’ έμε καιρός, βραδύτερον «Ινα, αργά.

Καί άφ' ού ίλαβεν αύτόν άπό τοΰ' βραχίονος εκαμον' τόν 
κύκλον έσωτερικώς τοϋ νεκροταφείου και ηλθον καί έκάθι- 
σαν πρός τό νοτιανατολικόν αύτοϋ μέρος, όπισθεν τοΰ ναού.

’— Πότε είναι κατάλληλος καιρός >ό χάρος νά μέ πάρη, 
Μιχαήλ; ήρώτησεν ή Μαίρη.

Ό Μιχαήλ παρετήρέι’ αύτήν καί δέν άπήντα.
— Πότε τό ρόδον είναι καιρός νά κοπή ; πότε τό πτη- 

νόν δίδει τέρμα είς τήν ζωήν του ; πότε ή γυνή οφείλει νά 
ύποστή τό μοιραΐον τέλος της ;

— Τί έρωτήσεις είναι αύταί, Μαίρη; Μέ λυπείς ούτω.
— Όχι, Μιχαήλ, οφείλω νά σοί ανοίξω πλέον τήν 

καρδίαν μου. Άπάντησόν μοι, πότε τό ρόδον, τό πτηνΟν

» Η

εις

καί ή γυνή οφείλουν νά έγκαταλείψουν τον κόσμον αυτόν ;
— Έστω, άφοΰ το απαιτείς. Άφοΰ έκπληρώνουν τόν έπί 

τής γής, δΓ ον ηλθον, προορισμόν των.
— Ακριβώς, αύτό καί έγώ φρονώ, Μιχαήλ, όπόταν 

έκπληρώσουν τόν προορισμόν των. Αί, λοιπόν, και έγώ έξε- 
πλήρωσα τόν προορισμόν μου καί οφείλω ν’ άπέλθω.

— Σύ έξεπλήρωσας τόν προορισμόν σου ; πώς καί «ό
τε ; Σύ είσαι ακόμη είς τό άνθος τής ηλικίας σου, είς τήν 
ακμήν τής ζωής, είς τήν άρχήν τοϋ σταδίου σου, καί έ- 
ξεπλήρωσας λέγεις, τόν προορισμόν σου ήδη ; ’Αστειεύεσαι,

■ Μαίρη ;
— Δέν αστειεύομαι. Ιδού.
Καί τείνουσα τήν χεΐρα «κόψε μικρόν άνθύλλιον.
— ’Ιδού, έξηκολούθησε,τό άνθύλλιον αύτό, μολονότι 

τήν άκμήν του,έτελείωσεν ήδη τόν προορισμόν του. Προώ- 
ριστο ύπό τήν πίεσιν τής χειρός μου ν’ άποθάνη καί απί
θανε.

— Δέν σέ εννοώ.
— ©ά μ’ έννοήσης. Έγώ Μιχαήλ, είμαι γυνή, κόρη, 

προωρισμένη νά ζήσω, είτε μονάζουσα, είτε ύπανδρευομένη. 
Ήγάπησα, όπως πάσαι αί γυναίκες, άντηγαπήθην, δέν τό 
άρνοϋμαι. Ήδη, τί μοί απομένει ; Ή νά μισήσω τόν έ
ρωτά μου, ή νά ύπανδρευθώ. Ούδέτερον μοί είναι δυνατόν. 
Δέν ομολογείς λοιπόν ήδη, οτι τό στάδιόν μου έκλεισε καί 
ότι ό προορισμός μου έτελείωσεν ; Ή μήπως νομίζεις, Μι
χαήλ, ότι ό πλάστης πλάττει τά πλάσματά του είκή καί 
ώς έτυχε, αδιακρίτως, άνευ σκοπού καί προορισμού; Πόσον 
άπατασαι, Μιχαήλ ; τά πάντα είς τόν κόσμον αύτόν έ- 
χουσι τόν λόγον των καί τόν προορισμόν των, έγώ δέ «γεν— 
νήθην νά φθάσω έως έδώ, ν’ άγαπήσω καί ν’ αγαπηθώ καί 
μή δυναμένη πλέον ούτε νά προχωρήσω, Ούτε νά οπισθο
δρομήσω, ν’άποθάνω. ’Ιδού, έδώ λήγει ό προορισμός μου, 
καί δι’ αύτό σ’ Ιφερον έδώ, Μιχαήλ, διά νά σοί ανοίξω 
τήν καρδίαν μου καί σοί φανερώσω τήν Ιδέαν μου.

— Μά τί λέγεις, αγαπητή μου, πάντοτε θ’ άκουω 
άπό σέ τοιαύτας θλιβεράς σκέψεις; Παΰσον σέ παρακαλώ, 
μή δμιλής πλέον ούτως.

— Πάντοτε ούχί, μόνον τώρα Μιχαήλ, πρότερον δέν 
ήμην πάντοτε χαρίεσσα, ζωηρά, «ύχαρις, όλη ΐδική σου; 
Ήδη τετέλεσται, μόνον σήμερον σοί άνήκω Μιχαήλ, είμαι 
όλη ίδική σου, κάμε με δ,τι θέλεις, αύριον δέν γνωρίζω, ί
σως νά είμαι πολύ μακράν σοΰ .... Ώφελήθητι τής πε- ' 
ριστάσεως, μεταχειρίσθητί με όπως σοι άρέσκει, άνακοίνωσόν 
μοε τήν επιθυμίαν σου, άσπάσθητί με μυριάκις, άπειράκις, όσον 
θέλεις, άπόκοψον τήν κόμην μου, κατάφαγέ με, κατασύν- 
τριψόν με, κατακερμάτισόν με, είμαι ίδική σου,Μιχαήλ. Μή 
δειλιφς, θά μετανοήσης αύριον .... Ά, ιδού, θέσον τήν 
χεΐρά σου ένταΰθα καί άκροάσθητι τον τελευταίου παλμόν 
τής καροίας μου. -

Άνοίξασα δέ τό ίνδυμά της, έλαβε τήν χεΐρα τοΰ Μι
μικού καί έθεσεν αύτήν έπί^τοΰ στήθους της. Ταυτοχρόνω; 
δέ κύψασα κατεφίλησεν αύτόν έπί τοϋ στόματος.

Ό Μιμικός τότε καταστενοχωρηθείς, καί έρυθριάσας, θέ- 
λων δέ καί νά δώση πέρας είς τήν θλιβεράν ταύτην σκηνήν·

— ’Αγαπητή μου, Μαίρη, τή ειπεν, άγωμεν, έντεΰθεν, 
φύγωμεν, είναι καιρός, θά μάς ϊδωσιν.

Καί έν ταύτφ ήγέρθη. Έγερθεΐσα δέ καί ή Μαίρη·
— Έλθέ άπ’ έδώ, Μιχαήλ, τώ λέγει, έξέλθομεν 

νεκροταφείου, καί άς περιπατήσωμεν ολίγον εκεί είς 
1 έξοχήν.

Λαβουσα δέ τόν βραχίονα του, παρουσίφ πάντων, 

τοϋ 
τήν

Λαβοϋσα δέ τόν βραχίονα του, παρουσίφ πάντων, όσοι 
τους έβλεπον καί έξελθόντες τοΰ νεκροταφείου άμφότεροι, 
ελαβον τήν όπισθεν αύτοϋ προς τήν έξοχήν και διά τών αγρών 
εύθε.ϊαν διεύθυνσιν.

Ιίροχωρήσαντες άπ’ άρκετόν συνωμίλουν εύθύμως καί ζωη- 
ρώς, έν πάσρ άρμονίφ τών διαθέσεών τών, ότε άφιχθέντες έν

τινι άπομεμονωμένη θέσει, παρά τή παρακείμενη χαράδρα, 
έκάθησαν, ΐνα άναπαυθώσιν.

— Έδώ ήδη, εϊμεθα καλά, Μιχαήλ, τφ ειπεν ή Μαίρη, 
ούδείς μάς βλέπει ή ό ουρανός.

—Ναί, Μαίρη, έδώ δυνάμεθα νά όμίλώμεν έλευθέρως, 
ούδείς μάς άκούει.

Καί έξαγαγόντες άμφότεροι τούς πίλους των έναπέθεσαν 
αυτούς έπί τίνος παρακειμένου βράχου. Ή δέ Μαίρη, λυσασα 
τήν μακράν ξανθοπλόκαμον κόμην της, έφάνη έν άπάση αύ
τής τή λαμπρότητι, καλλονή καί μεγαλοπρεπείς. Σοβαρά, 
χαρίεσσα καί έπιβλητική ώμοίαζε πρός άγγελον τοΰ ούρανοΰ 
κατελθόντα εκείνην τήν στιγμήν, ίνα διέλθρ στιγμάς τινας 
τέρψεως καί εύφροσύνης παρά τινι φίλφ του έν τή γή.

— Λοιπόν, Μιχαήλ, ειπεν είς τόν άγαπητόν τής καρδίας 
της, κάθησον τώρα έδώ πλησίον μου καί θέσον τήν κεφα
λήν σου έπί τών γονάτων μου.

—Μαίρη, πώς μετεβλήθης, άπήντησεν ό Μιχαήλ! «γεινες 
ήδη ζωηρά καί εύθυμος. Εύγε, ούτω πρέπει νά ήσαι πάν
τοτε. Τώρα μ’ εύχαριστεϊς. /

— Έμαθον νά συμμορφώμαι προς τάς περιστάσεις, φί
λε μου. Πριν εΰρισκόμεθα πλησίον τών νεκρών καί ώφείλο- 
μεν νά σκεπτώμεθα περί τής μελλούσης ζωής. Ήδη εΐμεθα 
έν μέσφ τών ευεργετημάτων τής φύσεως καί οφείλομεν νά 
φροντίζωμεν περί τής παρούσης ζωής. Κάθησον έδώ.

— "Εχεις δίκαιον, Μαίρη.
— Μιχαήλ, παρατήρησον καλώς ποΰ εύρισκόμεθα.Εΐμεθα 

μόνοι έν τή έρημες, ήσυχίφ καί γαλήνη, άλλά πρός στιγ
μήν. Μάρτυρας έχομεν τον ούοανόν καί τήν γήν. Αύτοί 
μόνοι μάς άκούουν ό,τι λέγομεν. Ίδέ τί ευτυχία ! Νά ήτο 
δυνατόν πάντοτε νά έζώμεν ούτω, άλλ’ άδύνατον, Μιχαήλ. 
Ίδέ, όποία φυσική καλλονή και εύχαρίστησις. Ό ούρανός Ζ 
μειδιφ, ή γή μάς θωπεύει. Νά ήτο διαρκής αύτη ή εύ- 
τυχία ! ,

— Φεΰ 1 ειναε τόσον βραχεία, ώστε ούδέ καν τήν νο- 
οϋμεν-ύπέλαβε μετ’ άναστεναγμοϋ ό Μιχαήλ.

— Είναι άληθές,άναστενάξασα είπε καί ή Μαίρη,καί άκρι- 
βώς διά τοΰτο έβαρύνθην τάς πικρίας, άς αύτη μάς ποτίζει.

—Τις οίδεν, άν είς άλλον κόσμον διαρκέστερου, δέν μάς 
επιφυλάσσεται αύτη.

— "A I ναί, αύτήν τήν έλπίδα μόνον έχομεν, καί άλλοί- 
μονον, μάς λέγει ή πείρα, άν είς τόν παρόντα κόσμον έδο- 
κιμάζομεν βλην τήν «ύτυχίαν. Τότε πρός τί ή μίλλουσα 
ζωή ; προς τί το σύμπαν, τέλος ;

— Καί πιστεύεις σύ, Μαίρη, είς τήν μέλλουσαν ζωήν ;
— Άδιστάκτως, Μιχαήλ, ουδέποτε θά.σέ ήγάπων άν 

δέν ήσθανόμην είς τήν καρδίαν μου,ότι ό πρός σέ «ρως μου 
είναι αιώνιος- Άδιάφορον άν θά χωοισθώμεν ένταΰθα. Αι
σθάνομαι,ότι άλλαχοΰ θά σέ απολαύσω διαρκώς.

•— Μαίρη, μέ καταγοητεύεις. Είσαι γόησσα.
— Καί σύ, Μιχαήλ, είσαι ό άγγελός μου. Είπέ μοι, θά . 

μ’ αγαπάς, άν τυχόν άποθάνω ;
— Όποία έρώτησίς !
— Μά θέλω νά γνώρίζω, θά μ’ άγαπφς ;
— Καί νομίζεις,οτι θά δύναμαι πλέον νά έξακολουθώ νά 

ζώ ; Ό πρός σέ σφοδρός έρως μου θά μέ θανατώση αμέσως 
καί έμε καί θά έλθω νά σ’ εύρω όπου καί άν ύπάγης.

— Μιχαήλ, μ’ ένθουσιφς..
Καί κύψασα κατεφίλησεν αύτόν είς τό στόμα. Είτα δύο 

μεγάλα δάκρυα έρρευσαν έκ τών οφθαλμών της, μή δυνη- 
θεϊσα νά συγκράτηση τήν κατακλύζουσαν αύτήν συγκίνησιν.

— Κλαίεις, Μαίρη ;
— Ναί, δηλαδή, ίξ εύγνώμοσύνης πρός τήν θυσίαν τήν 

όποιαν μοί ΰπισχνεΐσαι, άλλά θά σέ παρακαλέσω μίαν χάριν.
— Όποιαν ;
•—Ό,τι καί άν μοί συμβή, θέλω νά ζήσης σύ, Μιχαήλ. 
—· Αδύνατον.

ι·
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— Το απαιτώ.
— βά ψευβθώ, ό,τι καί αν’σοί εϊπω, διότι δέν θά εί

μαι κύριος τοϋ έαυτοΰ μου. ~
— "Εχεις δίκαιον. *Ας  μή όμιλώμεν λοιπόν περί τού

του. Μιχαήλ,ταύτην τήν στιγμήν αισθάνομαι δτι κρατώ τόν 
κόσμον, τό πάν είς χεΐράς μου. Σ’ αγαπώ, καί ή αγάπη 
μου μέ καθιστφ τρελλήν, άνόητον, δέν αισθάνομαι τί λέγω.

—Καί έγώ, ....είμεθα ήδη παιδία. Παίζομεν ώς άθφα 
πλάσματα μέ λέξεις καί αθύρματα.

• — Αύτά έχει ό ερως., καί δι’ αυτό τόν λέγουν παιδίον. 
Είναι άθψος, άγνός, ειλικρινής, καί έν τούτοις ό κακός κό
σμος τόν θεωρεί έγκληματέαν. Άφοΰ αγνοεί τί λέγει καί τί 
πράττει, διατί είναι λοιπόν ένοχος ; διατί τόν μισοϋν καί 
τόν τιμωροϋν ένταΰθα ;

— Αί, ό άδικος, ό άφρων, ό κακός κόσμος, Μαίρη, εί
ναι ό καταστροφές τής ευτυχίας.

— Καί έν τούτοις ούδέν τόν καταβάλλει, ούδέν τόν με
ταβάλλει. Ό έρως ύπήρχεν άρχήθεν, υπάρχει καί θά ύ- 
πάρξή ακαταμάχητος.

— Αίωνίως.
— Βεβαίως, αιωνίως.

---- Μαίρη, θέλω νά σέ άσπαοθώ διότι νομίζω ότι κάτι 
τι μοί λέγεις, ότι δέν θά διαρκέση ή ευτυχία μας αΰτη.

— "Ω, ναί Μιχαήλ, τό φοβούμαι, είμαι ΐδική σου, άπό- 
λαυσόν με, διότι καί έγώ τρέμω πρό τοΰ άδηλου.

Περιπτύξαντες δ’ αλλήλους διά τών χειρών, ήνωσαν τά 
χείλη των καί γλυκύτατοι ασπασμοί έξεπέμποντο θερμώς έ
κεϊθεν πρός τόν ουρανόν.

Ούδεΐς έτόλμα ν’άφήση τόν άλλον."Εμειναν δ’έκεϊ έπ’άρ- 
κετόν, απολαμβάνοντας τά θέλγητρα τοΰ έρωτός των έν μέσφ 
τής καλλονής τής ήρέμου εξοχής, άκινητοΰντες έν σιωπή, 
μέχρις ότου απαίσιος κόραξ έκεΐ που πλησιάσας καί άφήσας 
κραυγήν έπί τή αίφνιδίφ θέα αύτών, τούς άπέσπασιν έκ τής 
διαρκούς αύτών νάρκης καί τοΰ ληθάργου. Έξελάμβανέ τις 
αύτούς οΰτω κατακειμένους, ότι είχον έκπνεύσει/Ισως δε νά 
ήπατήθη καί ό κόραξ καί διά τοΰτο έπλησίασεν αυτούς.

— Μαίρη, άγωμεν, εΐπεν ό Μιχαήλ, κατατρομάξας, είναι 
ή τρίτη ώρα.

— Ουφ, δέν -ύπάρχει δι’ Ιμε πλέον ώρα. Ό χρόνος εί
ναι ατελεύτητος έφεξής.

— Μαίρη, άγωμεν'έντεΰθεν, σοί λέγω.
— Καλώς, άγωμεν, λοιπόν.
Καί έκκινήσαντες μέ βήμα βραδύ άφίκοντο μετ’ ού πολύ 

προ τών στύλων τοΰ ’Ολυμπίου Διός, τής Μαίρης διατε- 
λίύσης είς άκρον σκεπτικής καί συγκεκινημένης.

— Λοιπόν Μαίρη, ΰγίαινε, μέ κατίγοήτευσας σήμερον' 
άς χωρισθώμεν ένταΰθα. 'Ύγίαινε, ές αύριον πάλιν.

Ή δέ Μαίρη άτενίσασα αύτόν καί ειτα τήν έναντι αυ
τής Άκρόπολιν' <

— Addio, addio, Μιχαήλ, τφ είπε συγκεκινημένη, 
ένθυμοϋ τήν συνίντευξιν έκείνην πάντοτε, και μή μέ λη
σμονεί.

Καί σφΐγξασα είτα τρυφιρώς τήν χείρά του,έρριψε τελευ- 
ταΐον φλογερόν βλέμμα έπ’ αύτοΰ καί άποτόμως στρέψασα 
τούς οφθαλμούς, οίτινες ήρξαντο νά δακρύωσι, ταχέως άπε- 
μακρύνθη έκεϊθεν πορευθεΐσα κατ’εύθεϊαν είς τήν κατοικίαν 
της.

Ό δι Μιχαήλ μόλις προφθάσας νά τή ίϊπτ) και αύτός 
addio,έστράφη νά φύγή έκεϊθεν, μονολογών*

— Βεβαίως ό ερως τήν κατέστησε δυστυχή.
Καί έν τούτοις ό τάλας δέν ήνόησεν, ότι ό άγγελος {κεί

νος τόν άπιχαιρίτα διά τελευταίαν φοράν, καί ότι σκληρά 
δοκιμασία τόν άνεμενε τήν έπαύριον.

(Έπεται τό τέλος.)

Η 0Ρ1ΑΝ0ΓΛΑ
Mi« όρφανουλα ώμορφη μια μαυροφορεμένη
Μέ τά μαλλιά δλόμαυρα μέ 3ψι χλωμιασμένη, 
Κάτω ’ς την άκρωθαλασσιά μέ μαύρο δάκρυ κλαίει' 
'2 τήν άπονη τή θάλασσα τά βάσανά της λέβι.

«"Αχ θάλασσα t τί σώχαμα ; τί βώχαμα ή χαϋέμμνη 
Καί πήρες τον πατέρα μου; χαί τόρα 'γώ θλιμμένη, 
Χωρίς μανοδλα χι' αδελφό, χωρίς φίλο χανένα 
Γυρίζω χαι παραχαλώ. . . αβοηθάτέ με χαί μένα».

Άλλά τοΰ χάχου περπατώ νά βρώ ελεημοσύνη. 
Κανείς ’ς εμέ τήν ορφανή οΐίτε ψωμάκι δίνει. 
"Οσες φορές τδ ζήτησα σέ σπίτια ευτυχισμένα 
Κανείς ποτέ έβρέθηχε νά δώση χαί σέ μίνα.

"Αχ θάλασσα I δέ 61 βρεθή μ_>ά σπλαχνική καρδούλα 
Νά χύση δάχρυ θλιβερό γ>ά μέ τήν όρφανουλα ;
’Αθώο στόμα δέν θά ίδώ γλυκά νά μοΰ μιλήση ;
"Αχ θάλασσα 1 . . . χάνεις γιά μέ χαλδ δέ θά θρλήση ;

Τόρα ποΰ όλοι—θάλασσα—τήν ορφανή μισούνε, 
Για μένανε τά σπλάγχνα σου διόλου δέν πονούνε ;
"Η 8ός μου τδν πατέρα μου, ή πάρε με χαί μένα,
Έδώ ’ τή γή δέν μένουν» κορίτσια δρφανεμένά.

Ή άπονη ή θάλασσα έπόνεσε’ χαί στέλνει
’2 τήν όρφανουλα φίλημα τδ χύμα, καί τή παίρνει 
Καί τή φιλει γλυκά γλυκά, τή σφιχταγκαλιάζει, 
Τή φέρνει ’ς τδ πατέρα της . . . «πατέρα μον!» φωνάζει 

Μεσολόγγιον Ζ Μράνχας
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230- Αίνιγμα,—"όλγα—'Ολίγα

"Ελυσαν αύτδ δ χ.Κ. Άναγνωστόπουλος έχ Μεσολογγίου,' ή Δεσ- 
ποινίς Τατιανή Ζσδέ έχ Πειραιώς, δ χ. Φ Παταχάχης έξ Άθηνώ", 
δ χ. Έμμ. Καπελλάχης έχ Σύρου, δ χ. Γ.Μ. Καμπάνης έχ Σύρου, 
έ χ. Καραχασόπουλος έχ Σύρου, δχ· Άναστ. Σπάθης έξ Αθηνών, 
δ κ.Ι. Γιαννίμπας έχ Κάιρου χα) δ χ ,Μ.Κοκκίνάκης έκ Φαρσάλων. 

231. Αίνιγμα—Γεώργιος—Γεωργία.
"Ελυσαν αύτό δ. κ. Κ. Άναγνωστόπουλος έκ Μεσολογγίου, ή Δεσ

ποινίς Τατιανή Ζαδέ έκ Πειραιώς, δ χ. φ· Πατατάχης έξ ’Αθηνών, 
δ χ. Π. Κ. Σούρλας έξ Αθηνών δ χ. Έμ. Καπελάχης έκ Σύρου, 
κ. Γ. Μ. Καμπάνης έχ Σύρου, δ κ. Ν. Καραχασόπουλος έχ Σύρου, 
θκ. Άναστ. Σπάθης έξ Αθηνών, δ κ.Ι. Γιαννίμπας έχ Κάιρου, χαί 
κ. Μιχ. Κοχχινάκης έκ Φαρσάλων.

232.· Αίνιγμα—Οδρανία—αύρα—ούρός—ία.
"Ελυσαν αΰτδ δ χ. Κ' Άναγνωστόπουλος έχ Μεσολογγίου, ή Δεσ

ποινίς Τατιανή Ζαδέ έχ Πειραιώς-, δ κ.Φ.Παταχάχης έξ 'Αθηνών, δ 
χ. Έμμ. Καπελλάχης έχ Σύρου, δ χ- Μ. Καμπάνης έκ Σύρου, ό χ. 
Ν. χ. Καραχασόπουλος εχ Σύρου.

Πρώτος, ελυσεν αύτά ά έκ Μεσολογγίου κ. Κ. Άναγνωστόπουλος, 
δστις θά λάβη τδ ύποσχεθέν δώρον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,.

Η Κ. Σϋρΰν. ’Επιστολή καί σύνδρομα! έλήφθησαν,εύχαριστοΰμεν 
πολύ, γράφομεν.—ΠοΑνβίω τφ Tparttfyvrriv. Επιστολή καί ποι
ημάτων έλήφθη, εχει καλώς. Γράψατέ μας,διότι έπιθυμοΰμεν νά σάς 
γνωρίσωμεν —Η Μ. Ά/ιβο^ργον. Συνεβτημένη μετά περιεχομένου 
ελήφθη,πάρι γγελίά σας έχτελειται προσεχώς καί θά σας γραψωμεν. 
—Κ. Ν. Α Λ/εσοΛο'γγιοτ.. Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθησαν,εύ- 
χαριστοϋμεν, προσεχώς γράφομεν Συνδρομητήν σάς ένεγραψαμεν.— 
I. Σ. dapier/JJia. Δελτάριόν σας έλήφθη. Σασσάνα 'Ραμώ έστεί- 
λαμεν επί συστάσει καί πιστεύομον ήδη νά έλάβετε, έφροντίσαμεν 
διά τήν καθυστέρησιν τών φύλλων.—Σ- Μ. Λαγκάδια. *Η  διεύθυνσίς · 
σας «διορθώθη, ώς γράφετε.—X. Π. Τ. Πρίββζαν. Επιστολή σας έ
λήφθη. έχει καλώς, προσεχώς γράφομεν.—Θ.Κ. ίΖρπβρβν. Επιστο
λή χαί σύνδρομα! έλήφθησαν,εύχαριστοΰμεν πολύ, ταχυδρομιχώς κα
θέκαστα.—Π. Θ. Τ. Kifxvfar. Δελτάριόν σας καί φύλλα έλήφθησαν 
περί λοιπών θά φροντίσωμεν.—Γ. Φ. βηραχ. ’Επιστολή χαί σύνδρο
μα! έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν πολύ χαί άναμένομεν νεωτέραν σας 
μέ έμβασμά σας, ώς γράφετε.—Γ. Φ. Λαμία*.  Άναμένομεν ταχέ
ως έμβασμά σας.—Κ. Ε. .Ιεδαόεία*·.  Διατί παοαχαλοΰμεν δέν μάς 
απαντάτε; — Γ. Λ- Νάζον. Άποροΰμεν πολύ διατί καθυστερείτε 
εις υποχρεώσεις σας.—Ν. Δ. Χα4κίόα. Συνδρομή σας έλήφθη. Ά- 
πόδειξιν μετ’ αριθμοί! λαχείου σάς άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς.—Π. 
καί Μ. ’ΛΛτξάτίρβιατ. Στεροΰμεθχ πρό καιρού είδήσεών σας.
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