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ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΤΟΤ ΒΟΡΡΑ

’Αμερικής, καί σημαίνει έν τφ ίνδικφ ίδεώμαη ανθρώπους*  
«ερώγοηας ωμούς ιχ^ΰς»*  tivat τουτέστιν ύβρίστική επωνυ
μία καί όχι φυλετικόν όνομα. Αυτοί έαυτούς οί ύπερβό- 
ρειοι ούτοι νάνοι όνομάζουσιν 'Irrovovo ή ’/ε-πουίτας1, όπερ 
έν τή γλώσση των σημαίνει άνθρωποι ή Λαός,

Ό πρώτος γνωρΐσας ήμϊν τήν ΰταρξιν τών λαών τούτων 
είναι 0 κατά τό 1534 άνακαλύψαςτόν Καναδάν Γάλλος πλο
ηγός ’Ιάκωβος Καρτιέ. .

Φαντάσθητε άνθρωπον μέ ανάστημα, μή ύπερβαΐνον,κατά · 
μέσον όρον, τούς-3 πόδας καί 10 δακτύλους, μέ οφθαλμούς 
μικρούς, μελανούς, αλαμπείς καί ολίγον ίπικλινεϊς, προέχοντα 
μήλα τών παρειών, κόμην μακράν, πυκνήν καί άτάκτως έρ- 
ριμένην έπί τών ώμων, ή κεκαρμένην έκ τώνέμπροσθεν μόνον, 
σώμα αρκετά ευτραφές καί καθιστάμενον στρογγυλόν σχεδόν 
ένεκα τών χονδρών δερμάτινων ενδυμάτων του,καί με χροιάν 
άποκλίνουσαν πρός τό έλαιόχρουν, άλλ’ ούχί ακριβώς διαγι- 
γνωσκομένην, ώςέκ τής παροιμιώδους κατάστασης ρυπαρό- 
τητός των, προσθέσατε έκφρασιν άκρας πραότητος καί αγα
θότητα μέχρι βλακείας καί θέλετε έχει πρό υμών ακριβή εικόνα - 
έσκιμωϊκής.... καλλονής.Άλλάμήγελώμεν· αξιόπιστοι περί- 

ηγηταί μάς λέγουσιν, ότι εί- 
δον μεταξύ αυτών γυναίκας 
αρκετά εύειδεΐς!

Πλεϊσται είναι αίόνομασίαι, 
άς φέρουσι τά διάφορα φΰλα, 
είς ά διαιρείται ή μεγάλ.ηαύτη 

. οικογένεια, άλλ ’ άσκοπον κρί- 
νομεν νά τά παραθέσωμεν εν
ταύθα, ατε σκοποΰντες α
πλήν σκιαγραφίαν τών περιέρ
γων τούτων λαών τών πάγων, 
άνταποκρινομένην άλλως πρός 
τε τόν χώρον τοΰ δι’ ο προώ- 
ρισταιπεριοδικοΰκαίτήν υπο
μονήν τών αναγνωστών μας. 

’Αρκετά περίεργοι tivat αί 
έκ χιονοπλίνθων κατασκευαζόμεναι χειμεριναι των καλύβαι, 
ών δίδομεν ενταύθα μικρόν ομοίωμα. Εΐναι^όμοιαι πρός με- 
γάλαςκυψέλας, έχούσας ταπεινήν αψιδωτήν είσοδον, έξέχου- 
σαν τής ιδίας καλύβης, δι’ ής μόνον ερπων εισέρχεται τις. 

Οί κάτοικοι ούτοι τοΰ εσχάτου Βορρά 
είναι δεινοί άλιεΐς τής φώκης, τής φαλαί- 

- νης, τοϋμονόκερω2 καί λοιπών θαλασ
σίων κητών, άπερ τοϊς προμηθεύομαι τό 
ένδυμα άμα καί τήν τροφήν. Τά άλιευτι- 

'ΑΛίίντική Λέμβος t&r rarur. ν.ί των πλοιάρια κατασκευάζουσι διά ξύ
λινου σκελετού ή πλευρών φαλαίνης, πε- 

ριβίλλουσι δε κατόπιν διά δερμάτων θαλασσίων ζώων. Τά 
πλοιάρια ταΰτα είναι όμοια πρός τάς κερκίδας τών ύφαντουρ-

’ Ό ένιχδς τής λέζεως ταύτης tv τή Γροιλανδιχή εΤναι inntlk, δ Ji πλη
θυντικός innuit' καβότι τά ούσιαστιχά τής γλώσσης ταύτης σχηματί- 
(ζουσι το*  πληβυντιχόν των διά τής προσθήκης τών καταλήξεων it ή et, 
ώς άβνςμύβύπηφέτης, kevcet=i>n)piTac). ’Ατόπως όβ:ν τινές τών Γάλ

λων γεωγράφων γράφουσι τήν λέξιν μέ S ίν τέλεε (innuits), βέλοντες άσκό- 
πως νά έκγαλΗσσωσιν αύτήν.

2 Licorne de mer ή narwal· ούτω καλεϊται χήτάς τι τής οΐχ'ογενείας 
τών φυσητήρων, όπερ, κατά τόν Buffon, πλησιάζει το μέγεθος 
τής φαλτίνη: χαί φέρει μέγαν όστεώδη όδόντα, - προεξέ/οντα τοΰ ρόγχους' 
βΐνβ Ji ζώον ήσυχον, ζών συνήίως άγεληδόν καί σπανιότατα άπαντώμχνον. 
Ό όϊοώς του έχει Jidpttpov 8-10 δακτύλων καί μήκος 3-4 μέτρων, είναι δέ 
σκληρότερος τού ελεφαντόδοντο; χαί έχει ρίζαν 18 δακτύλων οί φυσιοδίφαι 
ένεκα τοΰ μεγέθους του τόν έξέλαδον χατ’ άρχάς ώς χέρας.

Ai χιοκόπΛικθοι καΛνβαι tur rdrar τον Βο§ξ&·

Πριν ή οί τολμηροί της «Σκοτεινής ηπείρου» έξερευνηταί 
αποκαλύψωσιν ήμϊν τούς νάνους τοΰ ’Ισημερινού, έγνωρίσα- 
μεν κάλλιστα τούς νάνους τών πάγων τοΰ Βορρά, τούς Έ· 
νχψύονς.

Πρώτος Ευρωπαίος, όστις έπάτησε τον πόδα έπί τής καθ’ 
αυτό πατρίδος τών ρυπαρών τούτων ανθρωπάριων, τής Γροι
λανδίας, είναι ό Ίσλανδός τήν πατρίδα ’Ερρίκος Ράνδας, 
«στις άπέβη τφ 982 άγνωστον είς τινα παραλίαν τής με- 
γίστης ταύτης καί παγοσκεποΰς νήσου· ύπό τήν αρχηγίαν δ’ 
αύτοΰ τούτου ίδρύθησαν αί 
πρώται Ίσλανδικαΐ καί Νορ
βηγικά! άποικίαι κατά τόν 
9ον καί ΙΟον αιώνα,ή Γάρία 
καί ή ,Χ'ρατταΛίόη, μεταξύ 
τών έτε καί νυν διατηρούμε
νων ερειπίων τών όποιων εύ· 
ρέθη έπ’ εσχάτων πλάξ, έφ’ 
ής φέρεται κεχαραγμένη χρο
νολογία 1135.

Είς τάς παγεράς λοιπόν 
ταύτας εκτάσεις, είς άς ό ή
λιος έπί 3—6 ολοκλήρους 
μήνας άρνεϊται τάς ζωο
ποιούς του ακτίνας, καί πρός 
παύταις, είς τήν Λαβραδωρί-
δα, τάς άκτάς καί τάς νήσους τοΰ Οΰδσωνείου καί τοΰ 
Βαφφινείου κόλπου, τάς βορείοανατολικάς άκτάς τοΰ Είρηνι 
κοΰ, είς την Αλάσκαν μέχρι τών ακρωτηρίων τών πάγων 
καί τοΰ Βάρροβ. είς τήν νήσον καί τήν χερσόνησον Μελβίλ- 
λην, πανταχοϋ τέλος, όπου παγετός καί 
χιών ώς αιώνια νεκρική σινδών περιπτύσ- 
βεται πυκνή καί παγερά τά άβλαστα τής 
γης στέρνα καί τά κρυστάλλινα τής θα- “ 
λάσσης νώτα, μέχρι τής 70° Β.Π, άπαν- 
τώμεν τάς πολυωνύμους φυλάς τής μεγά
λης τών Έσκιμώων οικογένειας.

Οί λαοί ούτοι, ώς αί ένδελεχεΐς τής επιστήμης έρευναι 
κατέδειξαν, δέν άνήκουσιν είς τήν φυλήν τών Μογγόλων, 
8έν είναι τουτέστιν Άσιάται, ώς πολλοί, σοφοί άλλως τε, ε
θνολόγοι καίγεωγράφοι ΰπεστήριξαν καί ύποστηρίζουσιν, άλλ’ 
είναι έθνος συγγενές πρός τούς Βάσκους, τούς Σουηδούς, τούς 
Λάπαικας καί τους $trrlovo τής βορειοδυτικής Ρωσσίας, έκ- 
διωχθέντες πιθανώς, κατά χρόνους αγνώστους, άλλά πάντως 
λίαν αφεστώτας, πρός τάς χώρας του εσχάτου Βορρά ύπό 
φυλών ισχυρότερων.

Καί ή προσωνυμία δ’ αύτη, ΰφ’ ήν είναι γνωστοί, δέν 
«ναι τό αληθές όνομά των ή ονομασία αυτή τοϊς έδόθη 
υπο τών Α&χαχων,φύλου τών ερυθροδέρμων ’Ινδών τής Βορείου
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' γών καί φέρουσιν έν. τφ μέσφ τοΰ καταστρώματος Ελλειψοειδή 
οπήν, έξ ής τό δ^θύνει, ό-κωπηλάτης άμα καί άλιεύχ, — 
Sv faparfyaxor καλοΰσι, — διά κώπης, ής τόέλασμα είναι 
εκατέρωθεν πετλατυσμένΟν; Τά πλοιάρια ταΰτα οί Γροιλαν- 
δοί καλοϋσιν ούρύάχ. >■·.-·.«

Οί κατοικοΰντες τάς ίΜως άρχτιχάς χώρας, πρός Β. τοΰ 
Καναδά καί του Ούδσωνείου κόλπου, εχουσιν είδος πλοιαρίων, 
χαδγιάχ καλουμένφν, άπερ διά τήν άκραν Ελαφρότητα δύνα
ται ό αλιεύς νά έγείρη επ' ώμων, οσάκις καθ’ οδόν ήθελε συν
αντήσει ξηράν ή πεπηγυϊαν εκτασιν θαλάσσης. Άλλο είδος 
'είναι τά χουμϊάχ, άτιιά είναι μιγαλήτερα, δυνάμενα νά πε- 
ριλάβωσι περί ιούς εϊκοσιν έπιβάτας καί όμοιάζουσι πρός τάς 
ήμετέρας ακάτους, τάς κοινώς παρά τών ναυτιλλομένων χα- 

. λουμίνα'ς ρπαζίΛα.
Καθά αναφέρει Ρώσος περιηγητής, ούτινος μάς διαφεύγει 

άτυχώς το όνομα, οί Έσκιμώόι τής ’Αλάσκας διαιρούνται είς 
πολυαρίθμους φυλάς, διακρινομένας άπ’ άλλήλων διά τοΰ ο
νόματος ώρισμενων τινών ζώων, ώς ά/εός, Ιίραζ, Λνχοςκ.τΛ. 
’Επειδή δέ ή καλύβη τοΰ αρχηγού έκάστης κοινότητος ή χω
ρίου κοσμείται ύφ’ ένός τών συμβόλων τό’ύτων, ό εισερχό
μενος είς τι χωρίον δύναται Εκ πρώτης δψεως νά γνωοίση είς 
όποιαν φυλήν ανήκει τοΰτο.

Άλλ’ ούδέν άλλο εμποιεί τόσφ ζωηράν έντύπωσιν τφ 
άσχολουμενφ περί τήν ηθογραφίαν τών λαών τούτων, όσον 
τό ό,τι παρ' αύτοϊς έλλείπουσιν εντελώς πάντα, τά παγ
κόσμια, ούτως είπεϊν, μέσα τοΰ συνεννοεϊσθαι, άπερ ή 
σοφή φύσις διέσπειρε παρ’ άπασι τοϊς λαοϊς τής ύφηλίου,— 
τά νεύματα—. Τή αλήθεια είναι λίαν παράδοξος ή έλλειψις 
αΰτη τής συμβολικής ταύτης γλώσσης, δι’ής πάντες τής 
γης οί κάτοικοι δύνανται νά συνεννοώνται πρός άλλήλουςκαί 
ήτις είναι έν τών περιφανέστερων τεκμηρίων τής πρός άλλή- 
λους όμοιότητος τών ποικίλων φυλών τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Τό Εθος τοΰ ζωγραφίζειν τό πρόσωπον είναι καί παρ’ αύ
τοϊς έν χρήσο, ώς παρά πάσε τοϊς βαρβάροις τών νήσων, 
ίδίφ τοΰ Ειρηνικού.

Τάς γυναίκας θεωροΰσνε ώς όντα κατωτέρας τάξιως και 
ούχι σπανίως φέρονται σκληρώς πρός αύτάς· λαμβάνει δ’ 
έκαστος τόσας, όσας τφ ttvat δυνατόν νά διαθρέψη.

Τά τέκνα των συνηθίζουσι ν' άρραβωνίζωσιν άπό νηπια- 
' κής ηλικίας. 'Επειδή όμως είναι πιθανή υστεροβουλία, προ- 

συμφωνοϋσιν, ότι έν τοιαύτη περιπτώσει, ό ένοχος ύποχρεοΰ- 
ται νά διδη τφ άπατωμένφ μίαν χιονοκοπίδα ι, μίαν τολύ
πην κανάβεως, έ’να κΰνα ή άλλο τι επίσης εύτελές, άλλά δι’ 
αύτούς πολύτιμον άντικείμενον.

Πάντοτε όμως παρά τοϊς άπολιτίστοις λαοϊς, όσον άγα- 
θούς χαί πραεϊς άν τούς φαντασθώμεν, — διότι οί Έσκιμώοι 
είσιν όμολογουμένως πρότυπα πρμότητος, μή έχοντες ούτε 
νόμους,ούτε κυβέρνησιν,ώς άχρηστα αύτοϊς, παρ’οίς τό έγ
κλημα είναι άγνωστον καί τό πλημμέλημα σπανιότατου,— 
δέν δύνανται νά έλλείπωσί τινα έθιμα, προξενοΰντα άληθή 
φρικίασιν. Ούτως, οί. Μοραυοί άδίΛφοΙ, όταν πρώτον άπέ- 
βησαν είς τά παράλια τής Λαβραδορίδος, εύρον παρά τοϊς 
ίθαγενέσι τό έθος τοΰ φονεύειν τάς χήρας καί τά ορφανά 
μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός, ίνα μή θνήσκωσι τής πείνης, 
καθότι ή εργασία Εκάστου μόλις έπαρκεϊ πρός συντήρησιν - 
αύτοΰ τούτου είς χώρας, όπου ό περί ύπάρξεως άγων τελεί
ται ύπό πολύ χείρονας ή παρ’ ήμίν συνθήκας. Έπεκράτουν 
επίσης παρ’ αύτοϊς καί άλλα άπάνθρωπα έθιμα, ώς τό νά 
πνίγωσιν αύτά τά τέκνα τούς γηράσκοντας καί ώς έκ τούτου 
άνικάνους νά πορισθώσι διά τής Εργασίας των τά πρός ίδιαν 
συντήρησιν γονεϊς των, τό νά έπιβάλλωσιν είς τάς συζύγους 
των τήν βρώσιν κοινοτάτου τίνος άνά τάς χώρας ταύτας 
χόρτου, προκαλοΰντος τήν έκτρωσιν, καί άλλα επίσης βάρ
βαρα. Άλλά πάντα ταΰτα ευτυχώς ίξέλιπον ή έκλείπουσιν 
ημέρα τή ήμέρφ διά τής έπιδράσεως τοΰ μεγάλοις βήμασι 
χωροϋντος παρ’αύτοϊς σωτηρίου πολιτισμού καί τής μαλατ-

1 Χιονοκο» ίδας »βλοδ«ίν εΚο; μκχαφών μέ τλ«& ϊλασμ», δι’ 
ων,τέμν»ντε« τόν Λάγβν,κατ«»χίν«ίζον»ι τάς πρδς οίχοδομην τών χειμιρινών 
ν.αλνίών των 4ν«γκαίας πλίνδονς. 

τούσης τάςκαρδίας αγαθοποιού χριστιανικής θρησκείας.
’Αξιοσημείωτος είναι ή άπλότης, ήν εχςυσιν είς τάς; πέρί 

μελλυύσης ζωής&ξ^σίας των. Οότω,πιστεύουσιν,ότι ό νεκρός 
δεν -δύναται νά μάτοξβή είς τόν άλλον κόσμον,άν δέν Εχη παρ’ 
αύτ,φ Χ’αί τινα τών πιστών εκείνων κυνών, οίτινες τοσοΰτο τφ 
εχρησίμευσαν κατά τήν επίγειον ζωήν του, συνθάπτουσι λοι
πόν, ή μάλλον συναποθέτουσι, μετ αύτοΰ καί ένα τών κυνών, 
τον διότι οί Έσκιμώοι δέν όρύττουσιν,· όπως ήμεϊς, τάφους, 
αλλ άποθέτοντες έπί τοΰ εδάφους, τό πτώμα, σχηματίζου® 
κατόπιν επ αύτοΰ σωρόν λίθων, προσίχοντες ν ’ άφίνωσιν εν 
τφ μεταξύ κενά διαστήματα, φόβφ μή ή ψυχή δέν εύρη μέ
ρος, εξ ού νά πετάξη πρός τάς αιωνίους μονάς! >
• Τά μνημεία ταΰτα καλοΰσι xaipr, όπερ σημαίνει ίσωρος 
Λίθωχ*,  τό δέ περίεργον ενταύθα είναι, ότι τοιούτων τάφων 
χρήσιν έποιοΰντο καίοί ΚιΛζοί, διότι άνευρε'θησαν πολλοί έξ 
αύτών έν Βρεττανί^, Σκωτία καί Ίρλα-δίφ' είναι δέ καί 
τοΰτο εν τών πιιστικωτέρων τεκμηρίων,άπερ συνε'τέλεσαν εις 
τήν δόξαν, ήν καί ώς όρθοτέραν παραδίχθημεν,ότι οί Έσχι- 
μώοι είναι λαός συγγενής πρός τά κατά τήν αρχαιότητα 
κατοικήσαντα τήν βορείαν Εύρώπην έθνη.

Έν χρήσεε παρ’ αύτοϊς, κατά τάς έορτάς ίδίφ, είναι 
καί ή προσωπίς, ήτις παραδόξως είναι διαδεδομένη είς 
πάντας ανεξαιρέτως τούς λαούς τής ύφηλίου καί υπάρχει άφ’ 
ότου καί ή ιστορία. Οί δέ κάτοικοι τών Άλεουτίων συ
στάδων θέτουσι προσωπίδας, φοβερόν τι πάντοτε παριστώ-' 
σας, παί έπί τών προσώπων τών νεκρών των — έθος έν χρήσει 
καί παρά τοϊς ήμετέροις προγόνοις — ίνα, ώς λέγουσι, μή. 
φθάνωσι μέχρις αύτών τά κακοποιά πνεύματα-

Ή πρώτη των θρησκεία, πλήν τινων γελοίων ιδεών καί 
εξωτερικών τύπων, ήτο κατ’ ούσίαν αρκετά θεωρητική καί 
πνευματική, άλλ’ήδη κατά τά εννέα δέκατα είσι χριστιανοί.

Τοιαύτη είναι ή πρφότης των,ώστε ού μόνον δέν διαπλη
κτίζονται ποτέ, άλλ’ούδέ ύβρεις καν έκστομίζοοσιν πρός άλ- 
λήλους- τήν οργήν του ό Έσκιμώος έκδηλοϊ διά φιλοσο- 
φικωτάτης σιγής. Τό περίεργον δ’ είναι, ότι ή γλώσσα των 
στερείται έξ ολοκλήρου λέξεων έκφραζουσών ύβρεις! Και 
έπειτα ζητοΰμεν νά κατασκευάσωμεν ίδιαν γλώσσαν, ίνα τήν 
καταστήσωμεν παγκόσμιον.

Ή γραφή και ή άρίθμησίς είσι παρ’ αύτοϊς πράγματα 
όλως άγνωστα· ούδεμία δέ τών έσκιμωϊκών διαλέκτων περι
έχει αριθμητικά πέραν τοΰ xtrte!

Ή κοινοκτημοσύνη καί ή ΐσότης καίτοι μή διά νόμων καθι- 
ερωμέναι, είσΐν έν πλήρει ίσχύϊ παρ’ αύτοϊς. Ό εχων δύο 
πλοιάρια, έν παραδείγματι, οφείλει νά παραχωρήση τό εν είς 
τόν μή έχοντα γείτονά του, όστις δέν είναι ύπόχρεως νά τφ 
τό έπιστρεψη. διότι, ώς αφελέστατα λέγουσι, «διά νά τό 
βδάνείση θάείπή, ότι δέν τό έχρειάζετο' τό δέ πράγμα, τοΰ 
»όποίου δέν έχει τις ανάγκην, είναι περιττόν αύτφ!»

Καί ήδη, ίκόντες άκοντες, ποιούμεθα τήν έξής σκέψιν: 
— Δέν θά ήμεθα άράγε ευτυχέστεροι, διάγοντες τόν βίον τών 
Έσκιμώων ;.........

Άλλά τίς δύναται ν ’ άπαντήση, άφοΰ ή ευτυχία δέν ύφί*  
σταται ούτε σ^εεεκώς ούτε βπο^ύεως.

(Άίήνησι, Δεχίμίριος 1890)
Ήλ. *ί.  Οίχ.

ΠΕΡΙ Β-Δ.ΙνίΒΑ.Κ:θΣ3

Πλήν τών δημητριακών καρπών, οίτινες άποτελόΰσι την 
βάσιν τής τροφής τού ανθρώπου, ούδέν άλλο προϊόν τής φύ- 
σεως έσχεν it τφ νεωτέρφ κόσμφ σπουδαιότατα τοσαυτην 
καί τοιαύτην, όποιαν ό βάμβαξ, όστις Ενφ άρχει μέν τής 
βιομηχανίας καί τοΰ εμπορίου πολκών μεγάλων Εθνών ασχο
λούμενων είς τό μετατρεπειν αύτόν είς υφάσματα καί παν
τός είδους προϊόντα, Εκατοντάδες άφ’ ετέρου εκατομμυρίων 
ανθρώπων τής υδρογείου Ενδύονται διά τούτων. Είς δέ τήν 
ευτελή τιμήν, δι’ ής τά υφάσματα ταΰτα παραδίδονται είς 
κατανάλωσήν, ό βάμβαξ οφείλει τήν μεγάλην αύτοΰ σπου-

δαιότητα, τήν τά μέγιστα έπαίσθητήν καταστάσαν είς ημάς, 
&εκα τοΰ πρό τινων' έτών αποκλεισμού τών λιμένων τών 
μεσημβρινών Επαρχιών τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής, όπόθεν αί Εύρώπάϊκαί άγοραί προμηθεύονται, ώς Επί 
τό πλεϊάτον, κολοσσιαία τή άληθεία ποσά τοΰ φυσικού τού
του προϊόντος. ....

Ό βάμβαξ είναι δένδρύλλιον έκ τής οικογένειας τών μα- 
λαχοειδών,-πάράγον’καρπόν σχήματος ωοειδούς) φέροντα 
τρεϊς ?ώς πέντε κυψέλας, περιεχούσας Εκάστη τρεϊς μέχρις 
ήκτώ κόκκους·κεκάλυμμένους ύπό χνοώδους ούσίας, ήτοι 
του βάμβακος αύτοΰ.
' Άν καί ή καλλιέργεια τού δενδρυλλίου τούτου ιδιαζόντως 
έξηπλώθη είς τά μεσημβρινά μέρη τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής- Αμερικής, έν τούτοις πιστεύεται γενικώς, ότι ητο 
■άγνωστον είς τήν Αμερικήν, πρό τής έκεΐσε άφίξεως τών 
Ευρωπαίων, καί ότι κυρίως τό προϊόν τοΰτο -κατάγεται Εκ 
τής Αίγύπτου ή τών ’Ινδιών.

Δώδεκα σχεδόν εως δεκατρία είδη βάμβακος είσι γνωστά, 
καλλιεργούμενα εις τά διάφορα μέρη τοΰ κόσμου, τινά τών 
όποιων μόνον παραλλάσσουσιν άπ’ άλλήλων. Άλλ’ ήδη άς 
άρκεσθώμεν άναφέροντες τούτου πέντε κύρια είδη κατά τάς 
διαφόρους παραλλαγάς τοΰ χρώματος τής παραγομένης εριώ- 
δους ύλης' διότι ύπάρχει βάμβαξ άχρους, βάμβαξ έρυθρό- 
φαιος καί βάμβαξ υπόφαιος.

Τό δένδρον τοΰ βάμβαχος φθάνει μέχρι δεκαπέντε καί εί- 
κοσιν Ετι -ποδών ύψος’ό δέ κορμός άποκτφ τό πάχος τών ή- 
μιτέρων δρυών καί τά φύλλα όμοιάζουσι πρός τά τής φιλ- 
λύρας. Τό είδος εκείνο, ούτινος ό καρπός είναι άφθονώτερος καί 
μικροτέρας τιμής εινσι ό χορτοειδής λεγόμενος βάμβαξ. Τοΰ 
φυτού τούτου τό ύψος είναι τριών ή τεσσάρων ποδών, 
Αναπτύσσεται δέ εις είδος θάμνου. Φέρει φύλλα πεντάλοβα, 
βίνισα, αμβλέα, άποτόμως όξυτενή καί εχει τήν στεφάνην 
τοΰ άνθους έρυθράν. Τό είδος τοΰτο αύξάνει Εν Αίγύπτφ, 
Συρί$, Αραβία, έν ταϊς νήσοις τοΰ Αιγαίου Πέλαγους καί έν 
Ίνδίαις. Καλλιεργούσε δ’ επίσης αύτόν έν Σικελίμ καί έν 
Μελίτη, προσεπάθησαν δέ νά τόν ίγκλιματίσωσιν είς τήν'Ιτα
λίαν καί Γαλλίαν. Ίδίφ δέ -είς τήν Τροπικήν ζώνην τής ’Αμε
ρικής καί τό μεσημβρινόν μέρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
τοΰτο τό είδος καλλιεργείται, τά μέγιστα. Ή καλλιέργειά 
του γίνεται τό θέρος είς πετρώδεις γαίας, χαί εχεε ανάγκην 
ολίγης βροχής· Οί σπόροι τοΰ βάμβακος φυτεύονται κατά 
μήνα Μάϊον ή ’Ιούνιον,άνά τέσσαρες είς όπάς, άπεχούσας άλ
λήλων τέσσαρας πόδας, καί τό δένδρον κορυφολογεϊται συ
νεχώς, όπως μή ύψωθή πολύ. Οί τήν πρωίαν ήμιάνοικτοι 
κάλυκες συλλέγονται αμέσως, όπως μή, εντελώς άνοιγόμενοι, 
βλαβώσιν ύπό τοΰ ήλιου. Τής συγκομιδής γενομένης, κό- 
πτουσι τό φυτόν σχεδόν μέχρι τής επιφάνειας τοΰ Εδάφους, 
όπως άναδώση νέους βλαστούς' τοΰτο δέ γίνεται τρις τοΰ 
έτους.

1 Έκ τών σπόρων, είς ούς χρησιμεύει ώς περικάλυμμα ό 
βάμβαξ, άποσπαται 3ιά τήςχειρός ή μάλλον διά μηχανής, 
συνθέτου έκ δυο/κυλίνδρων συνεχομένων πρός άλλήλους διά 
τροχών κινουμένων διά μοχλοΰ. Έκαστον θυλάκιον περιέχει 
εξ σπόρους μεγέθους χλωρού πίσσου. Είς τάς Ινδίας ό σπό
ρος, καθαρίζεται υπό γυναικών, μεταχειριζομένων πρός τοΰτο 
μικρόν σιδηροϋν κύλιδρον, κινούμενου παρ’ αύτών διά τοΰ 
ποδός Επί λίθου όμαλοΰ. Καί εκεί δέ ένδεματίζουσιν άμέσως 
τόν βάμβακα, ούτως άποκεκρυμμένον τών σπόρων. Είς’Αμε
ρικήν όμως σωρεύουσιν αύτόν διά τοΰ ποδός εντός μεγάλων 
σάκκών, άφοΰ Ελαφρώς τό ύγράνωσιν. Ό δέ τρόπος, -δι’ ού 
τόν έπιβιβάζουσιν ,ιίς τά ατμόπλοια είναι άξιος μνείας κατά 
τήν.άφήγησιν περιηγητοϋ αύτόπτου μάρτυρος. «Ότε άνήλ- 
θον· είς τό κατάστρωμα, λέγει ούτος, εξεπλάγην μεγάλως, 
παρατηρήσας παράδοξον κίνησιν τοΰ άτμοπλοίου διερχομένου 
τόσον πλησίον τών καταφύτων όχθών, ώστε οί κλάδοι καί 
οί σχοϊνοι έσχίζοντο υπό τών Εξαρτημάτων αύτοΰ κατά τήν 
διάβασιν. Μετ’ ολίγον έφθάσαμεν είς μέρος τι τοΰ ποταμοΰ, 
άποτελούμενον ύπό πυκνών έκ δένδρων λόφων, μεταξύ τών 
όποιων διεκρίνομεν τήδε κάκεΐσε μαύρους κοιμωμένους έπί 

χλόης.' Έφ’ ένός σημείου ύπήρχέ στοά έστεγάσμενη καί εκ
τεινόμενη'άπό της όχθης τοΰ'πότάμόΰ μέχρι της κορυφής 
τοΰ λόφου. Έκεϊ ό γεωπόνος έφεδρε- τρόπον άπλούστατον 
πρός διευκόλυνσιν τής .μεταφοράς δεμάτων τοΰ βάμβακος 
μέχρι τής όχθης. Κατεσκεύασε διά σανίδων πρός τήν κατω
φέρειαν τοΰ λόφου στοάν έστεγασμένην, έχουσαν τριακοσίων 
πεντήκοντα μέν ποδών μήκος καί πέντε πλάτος. Διηρεϊτο 
δ’αυτή είς ? δύο ίσα μέρη κατά τό πλάτος/ Κάί εις μέν τό 
εν μέρος είχε κατασκευασθή δλισθος, λείος Εκατέρωθεν όυτως, 
ώστε' νά εμποδίζη τά δέματα τοΰ νά προσκρούώσιν ή νά ά- 
ναρτώνται· είς δέ τό έτερον υπήρχε κλϊμαξ,άναβαίνουσα μέ
χρι τής κορυφής τοΰ λόφου καί παρέχουσα τήν εύκολίαν τής 
ανόδου καί καθόδου. Έπί τοΰ ύψώματος, τουτέστιν είς τό 
άκρου τής φυτείας, ήρκει νάθέσωσι τά δέματα έπί τοΰ ρλί- 
σθού, ίνα καταβώσι ταΰτα άνευ κωλύματος καί ταχύτατα, 
ώσεί άπό τής κατωφερείας αποτόμου όρους, μέχρι τής όχθης 
τοΰ ποταμού, ένθα οί μαύροι τού άτμοπλοίου λαμβάνοντες 
τά δέματα έν άρπίγαις επιβίβαζαν έπ’ αύτοΰ, ένφ εις υπάλ
ληλος τοΰ, άποίκου (σημείου τόν άριθμόν καί τό βάρος είς τό 
χαρτοφυλάκων του.

Ό κάλλιστος βάμβαξ είναι ό επί μάλλον διακρινόμενος 
διά τήν λευκότητα, τήν στερεότητα καί τόν χνοώδη χαρα
κτήρα τών ίνών του. .Πλήν τό προϊόν τοΰτο πολύ βλάπτεται 
ύπό τής ύγρασίας, είς ήν ύπόκειται κατά τήν διά θαλάσσης 
μεταφοράν. Όθεν άνάγκη πάσα νά διατηρή τις αυτόν οσον 
τό δυνατόν έν ξηρασί<γ.

Αί διάφοροι φύσεις τοΰ βάμβακος'διακρίνονταί καί έκτου 
ονόματος τών μερών ένθα συγκομίζεται- Ό τών ’Ινδιών εί
ναι, ούτως είπεϊν. ό αρχικός βάμβαξ, καθ’όσον ό Ηρό
δοτος, καταδεικνύει τήν ’Ινδικήν ώς τήν γενέτειραν γην 
τούτου- προέρχεται δ’ιδίως εκ τών ’Ανατολικών Ινδιών, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής νήσου Βουρβόνης, τής νήσου 
τής Γαλλίας καί τών Φιλιππινών, καί όνομάζουσιν αυτόν εν 
Γαλλίφ διά τοΰ γενικού ονόματος Βονρ6όηίοζ βάμβαζ- Μάλ
λον όμως έπιζήτητος τυγχάνει ό τής Βεγγάλης καί τοΰ Σιάμ.

Καί αυτή δέ ή Σινική παράγει ποσότητά τινα, ήν μετα
χειρίζεται πρός κατασκευήν τών ώραίων τής ναγκίνης ύφα- 
σμάτων,’ πλήν δέν εξάγει αύτόν άκατέργαστον. Ό καλλιερ
γούμενος βάμβαξ έν Περσία καταναλίσκεται έντός τοΰ ίδίου 
κράτους. Ό βάμβαξ τής Ανατολής, τοΰ όποιου αί ινες είσί 
γενικώς μικρότεραι, προέρχεται έκ Τουρκίας,καί διακρίνεται, 
έκ τών διαφόρων ποιοτήτων, είς βάμβακα τής Κύπρου, τής 
Σμύρνης, τής Συρίας, τής Μακεδονίας Χαί τής Αίγύπτου· 
μεταξύ δέ όλων, ό τής Κύπρου θεωρείται ό κάλλιστος. Έκ 
δέ τών ειδών, τών έν Ευρώπη καλλιεργούμενων, αναφέρονται 
ιδιαιτέρως οί τής Μελίτης, τής Σικελίας, τής Νεαπόλεωςκαί 
τής Ισπανίας.

Ό τής Μελίτης Εξάγεται μόνον κλωστός. Είς δέ τάς δυ- 
τικάς ’Ινδίας, δηλοΰται ύπό τό όνομα βάμβαξ τής Αρκτφας 
’Αμερικής, ό καλλιεργούμενος είς τάς πολιτείας τής Γεωρ
γίας, τής Στεολάνδης, τής Άλαβάμης, τής Τενεσσέης,.τής 
Καρολίνης καί τής Φλωρίδος, καί είναι πολύ έπιζήτητος. 
Μετά τούτον, ύπό τό όνομα βάμβαξ τής Νοτίου ’Αμερικής, 
είναι γνωστός ό Γαλλικός, παράγεται δέ ό κάλλιστος ει{ 
Γουαδελούπην/ ό 'Ολλανδικός, ον παράγει ή Γουϊάνη, ό 
ύπερωκεάνειος Ισπανικός καί ό τής Βρασιλίας.

• Ή ’Αμερική, άναντιρρήτως, είναι ή μόνη ήπειρος η 
παράγουσα δραστηριώτερον καί σπουδαιότερον τόν βάμ
βακα' διότι άπό τοΰ 1849 μέχρι τόΰ 1854 παρέσχε 
κατά μέσον όρον 2,731,980 δέματα τοιούτου κατ’έτος. 
Άπό δέ τοΰ 1854 μέχρι τοΰ 1861, ό χρονικός μέσος όρος 
τής παραγωγής αύτής ΰψώθη μέχρι 3, 256,. 254 δεμάτων, 
Μόνον κατά τό 1860, παρέδωκε 4, 675, 770 δέματα εις 
την βιομηχανίαν. “Απασαι αί Άνατολικαί' Ινδίας παράγού- 
σιν έτησίως μόνον 3,000,000, ή δέ Σινική σχεδόν το αύτο 
ποσόν. Τήν ύπεροχήν λοιπόν έν τή. παραγωγή, κατέχει άνεύ 
αμφιβολίας ή Νότιος ’Αμερική. Ή δέ βιομηχανία αΰτη τοΰ 
βάμβακος· θεωρείται .ώς μία τών κυριωτάτων πηγών τοΰ δη
μοσίου πλούτου εν τή άπεράντφ εκείνη χώρα. Μωΰσή? ' ·

ί
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ΕΡΩΣ ΠΑΡΑΚΑΙΡΟΣ
(Αιήγημα «ρωνάτυηον)

. («κνέχίιβ ιίβΙ τίλβί)

ζ”
Αφού δε έρριψε χαί τήν δευτέραν ταύτην έπιστολήν είς 

το γραμματοκιβώτιον, έκαμε μικρόν-περίπατον καί έπεστρεψε 
ταχέως είς τήν οικίαν της, διότι ό καιρόςήτο ολίγον βροχερός. 

Πώς,τή λέγει ή μήτηρτης,έξήλθες μέ τοιούτον καιρόν;
— Ναί, άλλα δέν βρέχει.
— Αν όμως σε έβλεπεν ό πατήρ σου, θά σέ έπέπληττεν. 

·.:—Μήμέεπιπλήττεις,μήτερ, είναι διά τελευταίαν φοράν.
Και αμέσως ή . Ασπασία άπεσύρθη εις τό δωμάτιό·· της, 

οπού ηρξατο νά κλαίη, μέχρι τής 
στιγμής, καθ’ήν ή κυρία Δέσπω 

. τήν έκάλεσεν είς τό γεύμα.
Μετά τούτο, ό κύριος Κ.. 

άπεχαιρέτησε τήν σύζυγόν του 
καί τήν θυγατέρα του, λέγων, : 
ότι έμελλε νάκατέλθη εις Καψά- ! 
λιον δι’-ύποθέσεις τού λιμενος καί j 
ότι θά έπέστρεφε τό εσπέρας.

— Λοιπόν καλήν άντάμωσιν, | 
ταϊς είπεν. |

. Ή’Ασπασία έμενεν . όλως τε-I 
ταραγμένη, καί μετά μικράνσκέ- Ι 
ψιν έτριζε πρός αυτόν, τόν ένηγ- * 
καλίσθη ,καί ήσπάσθη έπανειλημ 
μένως, διαλογιζομένη, ότι δέν 
θά τόν έβλεπε πλέον, καί ότι εν 
τή έπιστροφή του ό πατήρ της 
θά τήν εζήτεε καί δέν θά τήν 
εΰρισκεν..... .

— Ό δυστυχής πατήρ ! οποία 
. συμφορά.θά τόν εύρη, είπε καθ’ 

έαυτήν. [
— Πάτιρ, νά μή βραδύνης, I 

διότι θά βρέξη, τφ έλεγε.
Καί επέστρεψε πλησίον τής 

μητρός της. ’Αλλά διά νά κα- I 
λύψη τήν ταραχήν της, προσε- ! 
ποιήθη, ότι ένδιιφέρετο. διά τόν 
καιρόν, καί έπλησίασε τήν θυρί
δα, οπόθεν έπί πολλήν ώραν πα· 
ρετήρει πρός τά έξω. I

Άπό καιρού δ’ είς καιρόν έ
στρεφε κρυφίως τά βλέμματά
της πρός την μητέρα της, ήτις άναπαυομένη έπί τού ανα
κλίντρου έφαίνετο μάλλον ρεμβάζονσα ή σκεπτομένη.

Και «θαύμαζε τό γλυκύ αύτής ύφος, τήν άπερχομένην νεό
τητά της καί την κόμην της, ήν τά έτη καί αί οίκιακαί 
φροντίδες έλεύκαινον βαθμηδόν. Ούτως όμως παρατη- 

: ρούσα αύτήν, κατετρύχετο ύπό τής ιδέας, ότι ό θάνατός της 
θά γίνη πρόξενος τής είςτό μέλλον δηλητηριάσεως τής ζωής 
τής πτωχής αύτής γυναικός,ής τό κύπελλον πληρωθήσεται 
ούτως έσαεί ύπό τής θλίψεως, άθλιότητος καί δυστυχίας. 
,t Εν τουτοις τα νέφη συσσωρευομενα βαθμηδόν έκάλυψαν 

τον ορίζοντα, μεγάλαι δέ ψεκάδες ύδατος ήρξαντο πίπτου- 
σαι έπί τών ύέλων τφν παραθύρων. Μετ’ ολίγον σκότος βαθύ 
διεχυθη πανταχοΰ. προμηνύον έκρηξιν δεινής καταιγίδος.

Η Ασπασία ησθάνθη τότε ρϊγος, καταλαμβάνον τόσώμά 
της καί λαβούσα αμέσως τό έπανωφόριον έρριψεν αύτό. έπί 
τών ώμων της.

— Μήτερ, κρυόνω, βρέχει, είπεν, άποτεινομένη πρός τήν 
μητέρα της.

-— Καί ε’γώ κρυόνω, άπήντησεν αύτη,συνερχόμενη έκ τοΰ 
ρεμβασμού, δώσε μου τό σάλι μου.

Τ<> Sretpor τή<; ύνγατρός.

Ή Ασπασία σπεύσασα τή ΐκόμιβεν αύτό.
Άστραπαί καί βράνταί διέσχιζον ήδη τήν άτμοσφαϊραν, 

βροχή δέ ραγδαεοτάτη έπιπτε κρουνηδόν.
---- Έλθέ πλησίον μου, ’Ασπασία, τή είπεν ή μήτηρ τη®, 

να «κεπασθώμιν μαζί, .τό σάλε μου είναι μιγάλον καί δένθϊ 
κρυόνωμεν wood;.

Χωρίς δέ νά άπαντήση ή ’Ασπασία, διότι έφοβεϊτο τόν 
θόρυβον της καταιγίδος, ήλθε καί έσχιπάσθη ύπό τό σάλι 
της μητρός της, ώς πτηνόν ύπό τήν μητρικήν πτέρυγα. Καί 
δέν ώμίλει ποσώς, αλλά από καιρού. είς καιρόν εσφίγγετο 
πρός τήν μητέρα της, μέχρις ότου άμφότεραι καταληφθίϊσαί 
ύπό νάρκης άπεκοιμήθησαν έν ταϊς τρυφεραϊς άλλήλων άγ- 
κάλαις.

Λέγεται, ότι ό ύπνος έν ώρ^ βροχής επιφέρει τά πραγ- 
ματικώτιρα καί τρομιρώτερα τών ονείρων. Καί μήπως μη- 

τρός καί θυγατρός διατελουσών 
ύπό τοιαύτας τρομεράς περιστά- 

I σεις αποχωρισμού προσεχούς, δέν 
I έμελλον νά ταράξωσι τόν γλυκόν 
I χυτών ύπνον τά φρικωδέστατα 
J τών ονείρων φαντάσματα, άτινα 
I μετά ταυταθχ έτύγχανον πραγ- 
I ματικότης;
I, Παντού ειρωνεία τοΰ πεπρω- 
|.μενού!
f Τής ’Ασπασίας παραδοθείσης 
I ακουσίως, ύπό τε τοΰ καμάτου 

τής αϋπνίας τής παρελθούσης 
νυκτός και ύπό τής ταραχής τής 

I καταιγίδος καταβεβλημένης, εις 
! τάς άγκάλας τού Μορφέως, κα
ι τεϊχον τήν διάνοιάν της κατ’ α

κολουθίαν αί συνεχείς αύτής σκέ- 
| ψεις περί αυτοκτονίας καί άμε- 
I σου Ιξαφανίσεώς της. Δέν ήθελε 
| νά τή παρεμβληθή ούδέν πρόσ

κομμα, καί έφοβεϊτσ μή τοιού- 
1 τόν τι ματαίωση τούς σκοπούς 
I της. Ούτω διαλογιζομενη, έβλεπε 
I κατ’ δναρ, ότι μόλις άφέθη άπό 

;οΰ χείλους τοΰ βράχου, είς τό 
χάος τών κρημνών καί τών ύδά- 

I :ων κατακρημνιζομένηϊ, στιβα- 
I >άν τινα χεΐρα,του Χάρου,σύρου· 
! rav βιαίως αυτήν διά τής μιας 

χειρός πρός τά κάτω, ένφ διά 
τής έτέρας τή έπρόσφερε τό κύ· 
πελλον τοΰ θανάτου, μικρόν δέ 
άγγελον λαμβάνοντα τήν ψυχήν

της καί φεύγοντας ένφ έντρόμως άνεφώνει τό «Κύριε είς χεϊ- 
οχς σου παραδίδωμι τό πνεύμά μου».

Αυτό ήτο τό δνειρόν της, αυτό καί ή πραγματικότης της.
Ή δέ τάλαινα μήτηρ μόλις καταληφθεϊσα ύπό τής νάρ

κης τού ύπνου, ήν ή βροχή καί οί παλμοί τής παρ’ αύτή 
καρδίας τής θυγατρός της μετ’ άνεκφράστου ήδότητος έπρο- 
ξένησαν αύτή κατ’ έκείνας τάς στιγμάς, καί τήν μονογενή 
αύτής θυγατέρα διαλογιζομένη πάντοτε, έβλεπε ταύτην έπί 
κλίνης έεοιμοθάνατον, καί κατατρυχομένην ύπό ανιάτου 
νόσου,καί παραδιδουσαν έν φρικώδεσιν όδύναις τήν ψυχήν της 
είς τόν Χάρον, όστις λαμβάνων άμέσως ταύτην έφευγε τρο
χάδην. Παρ’ αύτή δέ καί έκ τών σπλάγχνων της έξήρχετο 
‘ν ταύτφ μικρόν βρέφος, όπερ παρατηρούν ταύτην άγωνιώ- 
σαν παρηκολούθει μετ’άπορΐας τήν αγωνίαν τής μητρός του, 
ώς νά ήρώτα, «άά καί iy& μαζί βον μητιρρ»

Αίφνης ώς έκ τρόμου άφυπνίσθησαν άμφότεραι θυγάτηρ 
καί μήτηρ, ήγειραν τάς κεφαλάς καί ήτένισαν άλλήλας.

— Ήτο δνειρον, ειπον καθ’έαυτάς, καί έτριψαν τούς οφθαλ
μούς.

Ειρωνεία!

Όύδετίρα {τόλμησε νά διηγηθη τό ζνενρόν της.
— Ή βροχή ιιχεν ήδη παρέλθει καί ό καιρός έγένετο εύ· 

^ιώτατος.
Τό ώρολόγιον τότε έσημανεν τήν εκτην ώραν, καί ή Α

σπασία ήγέρθη αίφνης σκεπτομένη.
— Τί είναι; τήν ίρωτφ ή μήτηρ της.
— Τίποτε, μήτερ, είδον όνειρο?, τρομερόν.
—— 'Ω, καί εγώ φρικώδες !
Άλλ’ ή έκμυστήρευσις άμφοτέρων περιωρίσθη έως έκεϊ.
Ή ώρα έκτη είχε σημάνει καί ή ’Ασπασία.όρθια παρά τή 

4υρίδι, κατείχετο ύπό ψυχρού ρίγους άπό χεφαλής μέχρι πο- 
•δών, αίσθανομένη έν ταύτφ συχνάκις σπασμωδικά ς συγκινή
σεις, άς δέν ήδύνατο ουδόλως νά καταβάλη. Σταυρώσασα δέ 
-τάς χεϊρας προσεπάθει μάτην νά καταπραυνη έαυτήν, κά· 
τειλημμενην ύπό άκατανοητού τρόμου, καί διαλογιζφμένην ότι, 
εάν τό θάρρος τή εκλίπη, 
«φεύκτως ή σωματική α
δυναμία της θά έπφόδνδε 
■τήν άπόφασίν της.

Ένφ δ ’ ή μήτηρ της 
τή ώμίλει, αΰτη σχεδόν 
δέν ένόει πλέον τίποτε. 
και ενίοτε άπήντα χωρίς 
νά γνωρίζη τί έλεγε, μό
νον πρό οφθαλμών εχουσά 
τάς στιγμάς, αίτινες πα· 
ρήρχοντο.

Καί έάν πρόσκομμά τι ’ 
παρενέβαινε; Έάν δέν 
άπέθνησκε τήν έσπέραν 
ταύτην, θά ήδύνατο αρά 
γε τήν έπιοϋσαν ; "Έπειτα 
τήν έπιοϋσαν αύτήν ό Πέ
τρος θά έλάμβανε τάς έ- 
πιστολάς της καί ώφείλε 
παντί σθένει νά έξαλείψη 
τήν ΰπαρξίν της ανευ χρο
νοτριβής.

Μετέβη πρός τήν θυ
ρίδα καί παρετήρει μετά 
προσοχής τήν θάλασσαν. 
Ή τρικυμία, ήτις έπεκρά- 
τει ετι έν αύτή, τήν άνη- 
«ύχει πολύ.

— Διατί τρέμεις; τήν 
έρωτφ ή μήτηρ της. ά

— Δέν τρέμω, κρυόνω.
— Τότε καλλίτερου , 

διότι έφοβήθην μήπως έ
χεις τίποτε.

— Τίποτε, απολύτως, 
«έ βεβαιώ είμαι έντελώς _
καλά. , To orttpor

— Άσχημη ημέρα, ή σημερινή, δέν είναι αληθές; Ασπασία.
— Ναί, πολύ μελαγχολική, μήτερ.
Δυσκόλως ευρισκε λέξεις, καταλλήλους ν ’ άπαντήση, καί 

κατά τό πλεϊστον διά κινήσεων τής κεφαλής άπήντα είς τάς 
συχνάς άλλως τε ερωτήσεις τής μητρός της.

Έν τουτοις ό χρόνος παρήρχετο, καί δέν ήξευρε πώς ν’ά· 
παλλαχθή τής μητρός της καί έξέλθη.

Ήλθε καί έκάθισε πλησίον της, παρά τούς πόδας της, ώς 
νά έζήτει άσυλον, μέσον σωτηρίας. Ήτο παιδικόν ένστικτον, 
τό όποιον τήν χατελάμβανε καί είχεν άνάγκην ύποστηρίξιως 
κατά τής άδυναμίας, ήν κατά τάς τελευταίας στιγμάς της 
ήσθάνετο, ύπερασπίσεως .κατά τοΰ κινδύνου, όστις τήν πα- 
ρηκολούθει.

Καί έν τούτοις, πώς ήδύνατο τοσοΰτον άποτόμως καί ψυ- 
χρώς νά έγκαταλίπη τήν μητέρα της; Αίφνης έκλινε τήν 
κεφαλήν έπί τών γονάτων της καί λαβοΰσα τάς δυο χεϊράς

της, τάς ήσπάζετο έπανειλημμ^νως, .εως· ού δό<^ μεγάλα δά
κρυα, διαψυγ,ό,ντα τών εξογκωμένων αύτής οφθαλμών., έστα- 
μάτησαν επί τών παρειών, της.

— θά έξέλθω, άνιφώνησεν .αίφνης, καί έγερθεϊσα έφόρεσί 
τό έπανωφόριον της.

— Τί λέγεις, Ασπασία ;»·-
— Κρυόνω, καί θά κάμω μικρόν περίπατον διά νά θερ

μανθώ.
— Θά ίλθω μαζί σου.
— Όχι, μήτερ, μή έρχεσαι, διότι, μαζί σου, δεν, δύνα

μαι νά περιπατήσω ταχέως, θέλω νά έξέλθω μόνη. ■
— Καλά, αφού τό θέλεις, πήγαινε, άλλα μή βραδύνης. 
«Μή βραδύνεις».
Αί λέξεις Οίύται τή έφάνησαν ώς βάλσαμον παρηγοριάς 

κατά τής τρομεράς άποφάσεως, ήν είχε λάβει.
. ,<ι Όχι, δέν θά βρα
δύνω, εύθαρσώς καί .τα
χέως θά βαδίσω πρός τόν 

. θάνατόν μου», είπε καθ’ 
έαυτήν, καί ταχέως εξήλ- 
θεν εκ της οικίας εκείνης, 
ήν έγκατέλιπε διά παν
τός καί έν ή φευγουσα 
ένέσπειρε τόν όλεθρον καί 
τήν δυστυχίαν !

Πλήν δέν έλειψεν έξερ- 
χομένη, νά ρίψη βλέμμα 
επ’ εκείνης, ήτις ούδέποτε 
έπόθήσεν ή τήν εύτυχίαν 
καί τό καλόν της, καί 
ήτις μετά τήν έκστομι- 
οθεϊσαν λέξιν <ιΜή βραόύ- 
ζε/ς», έκλινε τήν κεφαλήν 

- πρός τά κάτω, ώς νά είχε 
. πίη ή τάλαινα ακουσίως 
αύτής τό κύπελλον τής 
σκληράς τύχης της. Ή 
’Ασπασία τότε ήδυνήθη 
άνέτως νά περιβάλη αύ
τήν δί ’ όλου τού βλέμμα
τος, τού έκφράζοντος τήν 
πρός αύτήν αγάπην της, 
τήν ευγνωμοσύνην της καί 
τήν άφοσίωσίν της καί νά 
τή είπη όλως σιγανώς : 
«Μήτερ, τήν εύχήν σου, 
μή μέπεριμένηςπλέον! Ά- 1 
σπάσθητι τόν πατέρα μου!» 
Καί έξήλθε ταχέως, κα
τήλθε τήν κλίμακα όλως 
μηχανικώς, μέ τούς ο
φθαλμούς δακρυβρέκτους, 

εήίς ΧωΡ^ wP®e*XX>  ®όθεν
διέβαινεν, ούδέ τίνες τήν παρετήρουν, καί έτράπη μετά 
σπουδής τήν πρός τον έν τοϊς βράχοις ναόν τού Άγ. Παύ
λου άγουσαν. Έν διαστήματι δέκα λεπτών τής ώρας άφί- 
κετο εκιϊ καί ρίψασα βλέμμα έταστικον δεξιά, αριστερά καί 
άνωθι αύτής, ούδεμίαν ζώσαν μορφήν παρετήρησε.

Τότε άναπνεύσασα ίλευθέρως έτεινεν όμμα άνακουφίσεως 
καί συμπαθητικόν κάτωθι αύτής προς τήν άβυσσον καί είδε 
τά κύματα μαινόμενα κατά τών βράχων, περιβαμβοΰντα ώς 
πελώρια θηρία. Ό ήλιος έρριπτεν είς τό αχανές τάς τελευ
ταίας του άκτϊνας, είς δέ τόν ορίζοντα διεγράφοντο μελαναί 
σκιαί.

« ’AJJd μη βραόνι'&ς ! »
Αί λέξεις αύται αντηχούν ετι είς τά ώτά της.
Τότε εστράφη άμέσως πρός τόν ναόν, έποίησε τρις τό ση· 

μεΐον τοΰ σταυρού, έκαμε μικράν δέησιν, ούχί δι’ ΐαυτην, 
άλλα διά τούς γονείς της, καί αφού έθεσε κατά γης τό έπα-
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νωφόριόν της καί τον πίλον της, έκλεισε τούς οφθαλμούς, ούς 
«κάλυψι διά τών βραχιόνων, καί μέ το μέτωπον ύψηλά «βά
δισε πρός τό χείλος της αβύσσου, ό-όθεν διά βεαίας προβολής 
ποΰ στήθουςχρρίφθη είς τήν-αίωνιότητα.

. ζ»·

Ό Πέτρος, όστις κατά τήν ύπόσχ«σιν τής Ασπασίας π«- 
ριέμενεν άνυπομόνως επιστολήν της, μιγάλως έξεπλάγη, καί 
«πλήσθη χαράς, λαβών, άντί μιάς, ταύτοχρόνως δύω.

— Ή καϋμένη ! έσκέφθη. δέν «βαρύνθη γράφουσα. Καί 
έσπευσμένως ήνέωξε τήν πρώτην. ■

Εις τάς πρώτας λέξεις δέν «νόησε τίποτε.
«Δέν «γνώριζες, ότι-μέ έφόνευες, πλήν σύ μόνον τώρα θά 

»τό μάθης, καί διά τούτο σοΐ ίφύλαξα έπιτηδίίως τήν πρώ- 
»την αύτήν φρικώδη άνακοίνωσιν».

Δέν ήδυνήθη νά ίξακολουθήση. Και έγείρας τήν κεφαλήν, 
έδεσε τήν χεϊρά του έπ’ αυτής, έρωτών έαυτόν, έάν έχασε 
τό λογικόν του.

Σπεύσας ήνέωζε καί την διυτέραν έπιστολήν.
«Πέτρ«, συγγνώμην, ΰπέφερα πολύ, σέ παρακαλώ νά λα

ίδης ύπ’ οψιν σου μόνον ταύτην μου τήν έπιστολήν».
Άνέπνευσεν όλίγόν, διότι ήρξατο νά ενοή. Οί γονείς της, 

δι«λογίσθη, κατ’ άρχάς θά τή ήρνήθησαν καί έσκέφθη ν’ά- 
ποθάνη· μετά τούτο θά συγκατένευσαν εις τήν έπιθυμίαν της, 
καί έγραψε τήν δευτέραν ταύτην έπιστολήν.

Έξηκολούθησεν άναγινώσκων.
«Ούχί, δέν σέ μέμφομαι. δέν ήσαι σύ, ή αίτια του θανά- 

»τουμου, άλλ’ έγώ, ήτις ήθέλησα ν’ χποθάνω...»
— Μπά! διατί τόσον πολύ όμιλεΐ περί θανάτου ;
Καί αμέσως έν νεκρική σεωπη άνέγνωσε τροχάδην άμφό- 

τέρας τάς έπιστολάς.
Αί λέξεις «Αύριον, πριν ή λάβγς τήν έπιστολήν μου θά 

ριφθώ είς τήν θάλασσαν» κατετάραξαν αύτόν.
Οί πόδες του έτρεμον, το πρόσωπόν του ώχρίασε, καί ώς 

πτώμα κατέπεσεν έπί τοΰ ανακλίντρου.
Ιίλήν «συλλογίσθη, ότι δέν έπρεπε νά χάση καιρόν.
Παρετήρησε τήν ώραν, έσκέφθη αμέσως, ότι τό Αυστρια

κόν άτμόπλοιον άν«χώρ« έκ Πιιραιώς διά Τεργέστην μετά 
προσέγγισιν είς Κύθηρα αυθημερόν, έλαβε τόν πϊλόν του καί 
έξήλθε, λαβών την πρός τόν Πειραιά άγουσαν.

Έν τφ άτμοπλοίφ άνέγνωσε δίς τάς «πιστολάς μετά με
γάλης προσοχής, καί έν τούτοις δέν ίτόλμα νά σχηματίση 
πεποίθησιν.

— Τις οίδε, διελογίζετο, ίσως τήν ευρώ έτι ζώσαν ! ίσως 
προλάβωμεν. Καί άνησύχει πολύ, μή βλέπων τήν ώραν, 
πότε νά άφιχθή «ίς Καψάλιον.

Τέλος τό άτμόπλοιον, ον έκ των ταχυπλόων, άφίκετο εΐς 
Κύθηρα πολύ ταχέως.

Μόλις έπάτησε τόν πόδα εΐς τήν ξηράν, ήρώτησεν άμέσως 
τινάς π«ρί τής οΐκογ«νείας τοΰ κ. Κ......
' — "ΑΙ τόν καϋμένον, μή ’ρωτάτε, είναι απαρηγόρητος, 

τφ άπήντησαν, ή θύγάτηρ του έπεσεν άπό τούς βράχους καί 
έφονεύθη.

__ Μόλις προ δύο ώρών «ύρομεν παραμεμορφωμένον τό 
πτώμα τής κυρίας ’Ασπασίας, τφ άπήντησε ναυτικός τις, 
καί το έφέραμεν είς τούς γονείς της. Είναι απαρηγόρητοι;!

— Λοιπόν άπέθανεν';
' — ’Απίθανε!

Δέν υπήρχε πλέον αμφιβολία.
Ό Πέτρος έλαβεν Ιππον καί άνήλθεν έν τάχει είς Κύθηρα. 
Άν«ρχόμενος τήν οικίαν ήκουσε τούς κλαυθμούς τής μη- 

τρός της, καί είσήλθεν άμέσως.
Έν τφ δωματίφ τής Ασπασίας καί έν τή κλίνη αυτής _ 

έκειτο άπνουν καί παραμεμορφωμένον τό σώμα της, παρ’ 
αυτή δέ οί γονείς της κλαίοντες γοερώς.

Ό Πέτρος τότε προχώρήσας καί χωρίς νά είπη λέξιν, 
έκλινε τό γόνυ; 'έλαβε τήν ψυχράν χείρα τής μνηστής του, 
ήν ήσπάσάτο μετά συγκίνήσεως καί έν δακρύοις, καί μετά 

τούτο λαβών τάς χείρας καί τών γονέων της τάς ήσπάσατ» 
τρυφερώς. .

— Ήλθον αργά, τοϊς «ίπεν, ηλθον νά ζητήσω την χ«ϊρα. 
■τής θυγατρός σας-...·

Ό κ. Κ.... τότε μετά τής συζύγου του «ρρίφθησαν «ίς. 
τάς άγκάλας αύτοΰ κράζοντες;

— "Αχ ! τέκνον μας....
ΤΕΛΟΣ

TO NEON ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ
’Από τοΰ επομένου φύλλου ή νέα τής «Φύσεως» έπιφυλλίςΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ

ή» "Η
Η ΓΗ ΤΠΝ ΑΔΑΜΑΝΤΛΝ

τοϋ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ, κατά άβχιμωτάτ-ηκ jisritypairir· 

χαί μττά Λααπροτάτΐύΐ τϊκάνων.

Ό Μεσημβρινός Άστήρ είναι μυθιστόρημα htt<rtyfiori*kr,  
ποικιλλόμενου μετά χάριτος δι’ αισθηματικών σκηνών, αι- 
τινες πρός τη επιστημονική ωφελείς καθιστώσιν αύτό «πα— 
γωγότατον.

Πάσα σύστασις προκειμένου περί έργου τοΰ ’Ιουλίου Β«ρν 
παρέλκει.

Έτοιμασθήτί λοιπόν διά τόν MeoyfiSpircr 'Aotfya, Κυ- 
ρίαι καί Κύριοι! διότι «ivat exJtxzdr, Μακτικστ, ώφΜιμοτ 
και ίχαγωγόκ.

ΧΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

ΑΠ;θΔΕΧΘΩΜΕΝ Τ Η Ν |Α Λ ΗΘ Ε I A Ν
(Συνίγιια χαί τέλοι)

Ώς λοιπόν ή ύπαρξις τής έμβολ. ήμέρας διά τό Δίκαιον 
«ιν« αδιάφορος, ούτω καί διά τάς 12, αίτινες θά λογισθώσιν 
ώς μία και αδιαίρετος μέ τήν πρό αυτών ήμέραν, ή 13 ή
μέρα άπό τής μεταβολής θά λογισθή, ώς καταληκτική ή
μέρα (dies ultimus), ήτοι θά θεωρήσωμεν αυτήν ώς συμπε- 
πληρωμένην, άμα τή ανατολή τής 1ης. *Η  βαθμιαία παρά- 
λειψις δέν «ίναι μέν επικίνδυνος, άλλά μάλλον περιπλοκής ή 
«ύκολίας θά επιφέρει. "Αλλως τό γοργόν καί χάριν έχει.

Άλλ’ ή διόρθωσες ύπό τίνος καί πώς δέον νά γείνη ; 
Είς τήν πολιτείαν ή εΐς τήν Εκκλησίαν άνήκει ή πρωτο
βουλία; Κατά τύπους «ίς τήν Εκκλησίαν, άφοΰ άπαξ «κα
νόνισε τά τών ημερολογίων έν σχέσ«ι πρός τό έορτολόγιον. 
Κατ’ούσίαν όμως «ίς τήν πολιτείαν, ιδίως ώς πρός τό σπου
δαιότατου μέρος τής έπιδράσεως τοΰ χρόνου έπί τών νομικών 
πράξεων. Δύναται βεβαίως αξιόλογα ή πολιτεία ή μόνη δι’ 
ίδιου νόμου νά παραδεχθή δι’ άπαν τό κράτος τό Γρηγ,.ή
μερολόγιον, άλλ ’ όμως εύχής καί. σωφροσύνης έργον θά ητο, 
άν τής επιβαλλόμενης ύπό τής επιστήμης μεταρρυθμίσεων 
τήν σημαίαν ύψωνεν ή ’Εκκλησία ημών, καίτοι τό ήμερο
λόγιον είς κοινωνικάς καί πρακτικάς άνάγκας αποβλέπει μάλ
λον, ή «ίς τάς ύψηλάς αύτής διδασκαλίας.

Ζ'
Τοιοΰτον τό χρονικόν περίσσευμα, 0π«ρ., έάν δείξωμεν τήν 

αύτήν ραθυμίαν καί έν τφ μέλλον.τι, καίτοι κιχδυνιύοντες νά 
«ΰρεθώμεν προ τοΰ γελοίου τής ανατροπής τών «παχών, θά 
καταστή κυριολεκτικώς γ-pdrior πρός τιμήν καί δόξαν τής τε 
’Εκκλησίας καί πολιτ«ίας*.  πριν ή όμως μεταζάλλη τήν ψυ
χρότητα πρός τήν άλήθειάν είς διαζυγιον ή έν τφ Ίουλιανφ 
ήμερολογίφ έμμονή, άς ένστερνισθώμεν τήν μεταβολήν, ήν

άσφαλής ηρί«£:χα£^θημ«τ»κή άκριβολογία ύπέδϊιξαν. Τήν 
σιγηλήν αδιαφορίαν καιρός νά διαδεχθή. εύτολμος δρά^ις’ 
ί,τι έπί τόσα Στη, ένεκα ποικίλων λόγων δεν έπροφθάσαμεν 
υά ποάξωμεν, άς τό.έκτελέσωμεν ήδη. "Η χριστιανική θρη
σκεία είναι «ϊπερ τις καί άλλη ανεξίθρησκος· τό έθνος αεί
ποτε έιίεδείξάτο και κατά τούς δυστυχεστέρους έτι χρόνους, 
καθ’ούς ύπό μυρίων έδέσμεύετο περιορισμών, τάσιν πρός τήν 
•πραγματικήν, πρόοδον, πρός τήν έρευναν τής άειζώου άλη- 
•θίίας. Έν τή Έλλάδι ύπάρχ«ι πάντοτε—καί τοΰτο είναι 
αληθέστατου ■—ή συνείδησις τοΰ καλοΰ. Άλλά τό καλόν 
τοΰτο δέν βοηθεΐται, διότι πάσχομεν άφ’έτέρου μίαν, νόσον 
έξόχως κολλητικήν καί ήκιστα συγγνωστέαν, καί ή νόσος αυτή 
καλείται αδιαφορία. Άναγνωρίζομεν τήν ανάγκην, το αλη
θές’ άλλά σφόδρα όλιγωροΰμεν, προκειμένου νά διαρρήξωμεν 
τήν πέδην τής συνήθειας. Δέν είνε πρώτη ή φωνή ημών, δέν 
θά ήναι βίβαίως’καί ή τελευταία. Τό πρακτικόν αποτέλε
σμα όμως ποϊον ; Τό συνηθέστατον· έκεϊνο, όπ«ρ περικλείει ή 
άπαισία λέξις άργάιφα, με τόν καιρόν! Πλην άγωνιζομέναυς 
ύπέρ διαδόσεως τών ακτινών τής αλήθειας πρέπει πάντοτε 
μία νά φλέγη ελπίς· ότι αυτό τΰ «άργότερα» δέν θά ήναι 
μακράν .ημών ό«- ή άδικαιολόγητος αδράνεια θά συνάντηση 
ταχέως τόν πέλεκυν τής αλήθειας. !

Δέν ζητοϋμεν τόσον τήν έπανόρθωσιν έκ τής πολιτείας — 
καίτοι τοΰτο ήθελεν είσθαι άπλούστερον —όσον ενεκα λόγων, 
υπερτερών κοινών ιδεών έκ τής συμπράξεως τής τε πολι
τείας καί τής ’Εκκλησίας.

Άπό του γ«ραροΰ τής Εκκλησίας ημών ποιμενάρχου κ. 
Γερμανού, όστις καί Ικανότητα καί άγάπην πρός τά εκκλη
σιαστικά έχει, άναρτώμεν τήν ελπίδα, ότι θά προτείνη καί 
θά έργασθή ύπέρ τής ταχείας διορθώσιως’ εΐς αύτόν .άπό- 
κειται ή τιμή, ίνα «ίσηγήσηται τφ έθνει τήν αλήθειαν, δι- 
καιών ούτως έντονώτ«ρον τήν ύψηλήν αύτοΰκλήσιν. Δέν βλέ- 
-πομεν τί περιμένει ή Ιερά ημών Σύνοδος. Τί διστάζεε; υπάρ
χει άρά γε τόσον σκοτεινή άμφισβήτησις, ώστ« νά μή άπο- 
φασίζη τι, άγνοοΰσα τό αληθές; Δέν πρόκειται νά καινοτο- 
μήση άνευ άνάγκης, ν’ άθιτήση κανόνα τινά, νά ριψοκινδυ- 
νεύβη πατροπαράδοτον εθιμον··κάθε άλλο- άπ’ εναντίας,θά 
συνταχθή πρός τήν άλήθειάν καί θά έπιρρώση τήν υπέρ τής 
εκκλησίας ιδέαν τής φρονήσεως, ήτες πάντοτε τήν διέκρινε. 
Αί πρόοδοι τής επιστήμης τή υπέδειξαν πρό πολλοΰ τό κα- ι 
θήκόν της’ επιθυμεί νά «ϊμεθα όπισθοδρομικοί ώς έθνος καί | 
έν τοϊς άριθμοϊς έτι; Αρκετά ύπεθάλψαμ«ν τήν πλάνην· 
«ίναι οΐκτρόν άληθώς, έν τφ πλήρει φωτί τοΰ έν«στώτος 
αίώνος νά μή γνωρίζωμεν νά ύπολογίζωμεν απταίστως. 
Έλπίσωμεν, ότιή λογική δέν θά έξακολουθήση έπί πολύ νά 

ηναι δούλη τής συνήθειας, καί ότι θ ’άποσ«ίσωμ«ν τέλεον τόν 
ζυγόν τής πλάνης, «ν πάνυ άμερίμνως καί έν ευαγγελική 
παπεινότητι φέρωμεν. Έλπίσωμεν.

Δ. I. Καλ.

ΧΖΟΙΚΙ-Δ,Α.

Οίκτρον θέαμα παριστώσιν al άπομαρανθεϊσαι έκίϊναι γυ
ναίκες, αίτινες καλύπτουσι μέ άνθη τάς ρυτίδας των καί 
στέφουσι μέ πτερά καί άδάμαντας τά λειπόσαρκα μέτωπά 
των’ όλα των «Ιναι ψευδή· καί τό άνάστημά των, καί ή 
χροιά των, καί ή κόμη των, καί τό μειδίαμά των όλα των 
είναι κατηφή’ καί ή στολή των, καί τό ψιμμύθιόν των. καί 
ή φαιδρότης των. Φάσματα περισωθέντα έκ τών Κρονίων 
εποχής παρελθούσης, παρακάθηνται «ίς τό συμπόσιον τοΰ 
παρόνηος, ώς ίνα διδάξωσι μελαγχολικόν τι φιλοσοφικόν μά
θημα, τήν νεότητα, ώς ίνα «ϊπωσιν εις αυτήν: Ούτω καί σεις 
θάπαρέλθητε! Φαίνονται προσκολλώμεναι μετ’ απελπισίας 
«ίς τήν ζωήν, ήτις είναι κωφή πλέον δι’ αύτάς, θέλουσι νά 
άποφύγωσι τάς ύβρβις τοΰ γήρατος, καί νομίζουσιν ότι τό 
κατορθουσιν εκθέτουσαι αύτό είς τάς ύβρεις τών βλεμμάτων. 
Ταλαίπωροι γυναίκες ! οίκτρά όντα, πάντα σχεδόν χωρίς 
οικογένειαν ή χωρίς καρδίαν, προσπαθοΰντα ν’ άποζημιω- 

θώσι διά τών αναμνήσεων, τοΰ θορύβρυ.*και  τοΰ καπνού, δι’ 
ού τά μ«θύσκουσιν αί συναναστροφ.κί καί αί πανηγύρεις!

X-
Φοβερώτερος «ίναι στρατός έλάφων Σχων στρατηγόν λέθν· 

τα, ή στρατός λεόντων στρατηγούμ«νος ύπό έλάφου. ,

X
Τό μεθυστικώτατον πάντων τών ποτών καί έν ταϊς χώ· 

ραις έκείναις, ών ό οίνος προξενεί πλείστην καρηβαρίαν, «ίναι 
άναντιρρήτως···. τό ύδωρ τής Αυλής.

X
Ό άνθρωπος είναι τό μάλλον μωρόπιστου τών ζώων*  πι

στεύει καί τά μέγιστα ψεύδη, άρκεϊ νά εχη τις τό θρά
σος νά τά «ϊπη, ή τήν τύχην να τά γράψη. Ώς πρός τοΰτο, 
ό άνθρωπος διατβλεϊ ετι είς τήν κατωτάτην τών ζώων βαθ
μίδαν.

X "
"Ολοι οί άνδρ«ς τήν ευαισθησίαν τήν έχουν «ίς τά μάτια*  

ή δέ γυνή «ίς τά θυΛ&κιά της.
Ά»ήνησι, ΜωΙίσής.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Ή γνωστή πολύσαρκος φιλόλογος Κυρία Δ.... εισέρχεται 

προχθές έν τινι τραμβάϋ έκτελουν τήν ύπηρεσίαν τής γραμ
μής άπό τής πλατείας τής 'Ομόνοιας μέχρι τής Κολοκυν- 
θοΰς- "Ολοι οί παρακαθήμινοι στενοχωροΰνται όπως τή πα- 
ρέξωσι θέσιν.

— Ένόμιζο*,  ότι τό τραμβάϋ δέν ήτο προωρισμένον καί . 
διά τούς ελέφαντας, είπε τότε Κύριός τις πρός τόν γείτονά 
του, σεγανή τή φωνή, θ«λήσας ν’ άστειευθή.

'Η Κυρία Δ·.·· όμως, ήτις «ίχ« λεπτοτάτην τήν ακοήν, 
καί ήκουσε τήν γενομένην περί αύτής παρατήρησιν, στρέ- 
ψασα τά βλέμματα όργίλως επ’ αύτοΰ.

— Τό τραμβάϋ, κύρκ. τφ λέγει, ομοιάζει πρός τήν κι
βωτόν τοΰ Νώε, όπου γίνονται δεκτά άλα τά ζώα, και οί 
έλέφαντες καί οί όνοι....

ΕΙς κύριος, «ίς τό αύτό τραμβάϋ, συναντ? ϊτερον φί
λον του.

— Πώς Ιχε<«; κύριε Χαρίλαε, τόν έρωτφ.
— Πολύ στενοχωρημένα, φίλ« μου, δέν βλέπετε, ή κι

βωτός μας έπληρώθη άπό όλα τά πεπολιτισμένα δίποδα.

Καθ’ οδόν ή πολύσαρκος Κυρία Ζ.... κατά λάθος κρούει 
τόν κώδωνα, καί το τραμβάϋ σταματφ.

Πάντ«ς άναπνέουσι.
—‘Ορίστε, Κυρία, καταβήτε, τή λε’γει 0. οδηγός.
—Όχι, έκτύπησα, τφ άπαντ?, διά νά μαστίγωση τούς 

ίππους ό κ. Νώ«·
Γέλωτες και φυσήματα έν τφ τραμβάϋ.

Μετά τήν άφιξιν εΐς Κολοκυνθοϋυ, πάντες κατέρχονται, 
έκτος τής παχυσάρκου Κυρίας, ήτις έπικαλεϊται τήν βοή
θειαν του γιίτονός της.

—· Σάς παρακαλώ, κύριε, βοηθήσατέ με νά κατέλθω, τφ 
λέγει.

Ούτος όμως βαρέως φέρων έτι τήν·ϋβριν, καθ’ ήν αυτή 
άπεκάλεσε πάντας ζώα.

—Ή κιβωτός τοΰ Νώ«, Κυρία, τή άπαντ?, άμα «στα-' 
μάτησεν «ίς τό ορος Αραράτ, τά ίν αύτή ζώα έξήλθον άνευ 
τής βοήθειας ούδένός, πράξατε καί ύμείς τό αύτό.

— Σκληρέ, λησμονείς, ότι ή γυνή έθέρμανι τόν άνδρα 
έν τή κεβωτφ ; '

—’ Ούχί, άλλά δέν λησμονώ ούτε, ότι ή γυνή πρώτη 
συνίδυάθη μέ τόν όφιν.
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. 88. Αίνιγμα.
'Ωςπράγμ*  ώφελιμ&τατον όλοι μέ θεωροΰσι, 

Kai τήν έμφάνισιν έμοΰ πολλοί έπιζητοΰσι.
Καμμιά φορά έπέρχρμαι χωρίς rd ένν.οήσης, 

Μεγάλας βλέίβας προξεν&ν καί τότε μέ ύβρίζεις.
'.Αλλ' &ν όλίγον ζι σκεφθής, θά Ιδης, ότι σφάλεις, 

'Εμένα, χαταρώμενος. Λέν πρέπει r' άμφιδάλλης.
Λιά τήν πολλήν αξίαν μου χαί προτερήματα μου, 

Λιότι είναι άδικον, 'στό λέγω 'στά σωστά μου.
Αλλά τήν λύσιν μου άν θές φίλτατε νά εΰρης, 

div είναι διόλου δύσκολος ολίγον νά προσέξης.

8β. Αίνιγμα.
.....................   Έάν σπεύδτις, δέν μέ βλέπεις,

■ θά μ’ ίδής, αν περπατής.
Έάν ίστασαι, μέ χάνεις, 

θά μ' εύρής, έάν σζαθής.

8Τ. Πρός βυμπλήρωβιν.
.ί·—.. ε. ιι—.α—ε.αι.ω.ς.α—.ια—.λ—..ο.ι.η.κ.α —.α.

88. Συλλαβόγριφος.
Μ—-δ—νήσοι—[tip—ώρα—ν—5νοι—·διί—σ—ς—ς χ— 

ήν—οίγά—ρ—οί—τ—-ήχοι—χ—αιτώ—μ—ίλώ—ναώ — 
ρατφ—ν.

80. Αριθμητικόν πρόβλημα.
Πώς δυνάμιθα λαμβάνοντις τούς εννέα πρώτους αριθμούς 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 ν’ άπαρτήσωμιν τόν αριθμόν χίλια;

ΟΟ· Έρώτησις.
Ποια νήσος σημαίνει σκιάν καί ζώόν τι άγριον.

&■ Βολωνίνης

Αύσβις τών έν τω 38 φύλλω αινιγμάτων.
- 76. ΑΙΝΙΓΜΑ

Τό &δωρ.

77. Αίνιγμα
Κάρμηλος— καρ — Μήλος.

"Ελυσαν αύτδ ό έκ Σύρου χ. Δ. I. Συνοδινύς, ό έχ Πατρων χ. 

Σ. Λύτρας.

78. ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΖΙΝ

Έπιμελού, κόπιαζε ένόβω είσαι νέος, ΐνα 
μή μετανοής τό ΰστερον ματαέως.

Έλυσαν αύτδ ό έχ Σύρου χ. Δ. I. Συνοδινύς, ό έξ 'Αθηνών χ. 
Ν. Β· Κουντούρης, δ έκ Πατρων χ. Σ. Λύτρας.

79. ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ

Κάλλιον αργά παρά ποτέ.
Έλυσαν αύτδ & έχ Σύρου χ. Δ. I. Συνοδινύς, δ έκ Πατρων κ. 

Σ. Λύτρας.

ΓΕΏΡΓΙΟΝ BAABIA^OS

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΊΓΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΥΛΓΓΕΛίείΡΙΑΣ

Έκομίσθησαν ωραία άνθη καί στολίσματα τής κεφαλής 
δια χορούς, συναναστροφάς κτλ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΓίΕώϊ,.
Ν. Μ. Β ύ λ ο ν. ’Επιστολήν μετ’ επιταγής και έχκαθάρισιν λο

γαριασμοί ελάδομεν και εύχαριστοίμεν πολύ —Λ Κ. Σΰρον- 
Ζήτηθέντα φύλλα άπέστάλησαν ύμΐν χθές.'Ακύμη αναμένομε*  ύπο— 
«χεθέντας συνδρομητές — Κ. Τ. Μεσσήνην. Μάλιστα, επιταγή, 
έλήφθη καί εγκαίρως σας άπεστείλαμεν απύδειξι*.  Σας έγράψαμεν 
χθες. — Μ. Δ. Σ ύ ρ ο ν. Άπεστείλαμεν καί φύλλα καί άπύδειξιν 
και σίς έγράψαμεν προχθές. —I. Ν. Π. Ζαβέρδαν. Εύχαρι— 
στοίμεν θερμώς, σας έγράψαμεν πρδ ήμερβν. —Π. I. Π. Όδυ σ- 
σόν. Δελτάριο*  έλήφθη, έχει καλώς, διεύθυνσίς σας διωρθώθη.— 
Λ. Ο. Πάτρας. Σάς ένεγράψαμεν συνδρομητήν άπδ 1 ’Ιανουά
ριου τρέχοντος. — Ν. Κ. Γ. Κ ω ν/π ο λι ν. Δελτάριίν σας έλη— 
φθη. Άπύδειξις σας άποστέλλεται συν παρύντι. — Δ. Μ. Χίο ν. 
’Επιστολή σας έλήφθη. Έχει καλώς. — Κ. Β. Μ ήλο ν Διευθύν
σεις διωρθώθησαν. Άναμένομεν ένεργείαςσας αύτύθι. — Α. Π. 
Κ ύ π ρ ον.’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Φύλλον σϊς άπε- 
στάλη. ’Αναμένομε*  νέους συνδρομητές. — I Δ. Κέρκυραν- 
Διεύθυνσίς σας διωρθώθη. Παραγγελίαι σας άπασαι έξετελέβθησαν. 
Ήσυχεΐτε

ΣΠΟΓΔΑΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ

Τοϊς βυνδρομηταϊς τής « Φύσεως.
Είς τό επόμενον ήμών φύλλον θέλομεν δημοσιεύσει τούς 

αριθμούς τών λαχειοφύρων ομολογιών τής 'Εθνικής Τραπέζης, 
τώνσιδηροδρόμων τής'Ανατολικής Ρωμυλίαςχτλ. ους ήδη έπρο· 
μηθεύθημεν, συνωδά τφ προγράμματι ήμών, διά τάς υπέρ- 
τών πληρωσάντων έτησΐαν συνδρομήν τών γενησομένας προ
σεχείς κληρώσεις. Τήν δέ έπομένην Κυριακήν γενήσεταιέν τώ- 
γραφείφ ήμων, ή κλήρωσις τών αριθμών τούτων, οΐτινες θά 
τύχωσιν είς 25 έκ τών πληρωσάντων συνδρομητών τής Φύ» 
βεως. Όσοι έχ τών Κυρίων συνδρομητών μας έπιθυμοϋσι 
νά παρευρεθώσι δύνανται νά προσέλθωσιν έν τοϊς γραφείοις 
ήμών, έν ώρα έγκαίρως όρισθησομένη, όπως ίδίοις όμμασιν 
άντιληφθώσι τής κληρώσεως. Προοεχώς δέ θέλομεν δημοσι
εύσει καί κληρώσει καί τούςέτέρους 25 αριθμούς τοΰ λαχείου 
τής «'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας».

Τά όνόματα τών κερδησόντων τά ανωτέρω λαχεία θέλομεν 
έπίσης δημοσιεύσει είς τό μετά τήν γενησομένην ταύτην κλή- 
ρωσιν φύλλον, καί κρατήσει ένημέρους διά ε^ςΦύββως rove 
σύνδρομητάς μας καθ' ύλην τήν έκκύδευσιν τών έν λόγω λα
χείων, ευχόμενοι ΐνα κερδήσωσιν. Εντοιαύτη όμως περιπτώ- 
σει δέν πρέπει νά λησμονηθή, ότι 20 έκτων κερδών προϋ- 
πελογϊσθησαν υπέρ τήο 4*ύβεως·

Τοϊς καθυστεροόβι έτι τήν βυνδρομήν των.
Ήδη καί μία αναγκαία ύπόμνησις πρός τούς μή καταβαλ- 

λόντας έτι τήν συνδρομήν των.
Ούτε δίκαιον είναι, ούτε λογικόν, ούτε φρόνιμον, νά συμ- 

περιλήφθώσι και οι καθυστεροΰντες ετι τήν συνδρομήν των είς 
τάς παρεγομένας δωρεάς ύπό τής Φύσεως υπέρ τών τόσον 
προθύμως, εύγενώς καί έγκαρδίως ΰποστηριξάντων καί ύπο· 
στηριξόντων τό ήμέτερον ίργον καί τούς ήμετέρους αγώνας, 
ήτοι υπέρ περιοδικού συγγράμματος, τό όποιον άπό τής πρώτης 
ημέρας τής έμφανίσεώς του είς τόν φιλολογικόν ορίζοντα τοοοντον 
έζετιμήθη διά τε τόν τερπνόν, xpiiatuov καί διδακτικόν αύτον 
σκοπόν, ώστε αΰθορμήτως ένεγράφησαν 2000 συνδρομηταί.

Κατά συνέπειαν διά τελευταίαν φοράν λαμδάνομεν τήν τι
μήν νά είδοποιήσωμεν τούςένεκα λόγων ίσως ανεξαρτήτων τής 
θελήσεώς των καθυστεροϋντας έα τήν έτησίαν συνδρομήν των νά 
σπεύσωσι νά μας άποοτείλωσιν αύτήν άμέσως,διότι άπό τής ίης 
Μαρτίου θ' άποκλεισθ&σι τοΰ δικαιώματος τούτου καί θά δια
κοπή άμα ή αποστολή τοΰ φύλλου, καθότι άρχομένων τών 
κληρώσεων, πάντες οί εκκρεμείς λογαριασμοί θά έκκαθα- 
ρισθώσι πλέον. Παρακαλούμεν δέ τούς Κυρίους τούτους νά μή 
άμελήσωοιν, άφοϋ μάλιστα ουδόλως άπίθανον, ή ευτελής συν
δρομή νά γίνη πρόξενος μεγάλου καί απροσδόκητου κέρδους.

, Η ΔίΕϊθΓΝείΣ
ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΦΕΙΟΓ ΠΑΡΛεΚΕΓΑ ΛΕΩΝΗ
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