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Λ Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ .  ΚΛί Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε ΙΣ
TUN TEAErr.vmx AUJiKKA MIIAUN.

 ̂Ιό  1864 ήτο παραγωγόν με- 
γάλω ν ανακαλύψεων, δέν ήτο έν. 
Τούτοις >.αΐ στείρο ν εντελώς* SepTt 
ώθησ£ τήν πρόοδον τής επιστήμης 
6ta τής τελειοποιήσεως θεωριών
τινων.

ΕΝ ΤΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ έγένοντο 
γνωσ-rot τρε ΐς  νέοι τηλεσκοπικοί 
«λανήτάι ταχΟέντες ύπό τόν άοι- 
Ομόν 80 , 81 καί *2 . Ό  μέν πρώτος 
αύτών άνικαλύοΟτ τήν *2 μαίου sec 
Madras ύπό του Κ. Poyson, ό δέ δεύ-

Λ A A /  _  ̂ Ai V *

νοεμδρίι ............  ^
e‘i  ®,iic· ό άριθμός οϋτω τών αστε
ροειδών αυξάνει κατ’ Ιτος καί, μο
λονότι αί έπί τών πλανητών άνακα- 
*υψ«!ς εΓναι όλιγώτερον πυκναΐ ή 
άλλοτε, ούδείς έν τούτοι; δύναται 
ν« προιδη όποιος τ ις  είναι ό αριθμός 
τωνάστέρων αύτών,ούδέ τήν εποχήν 
*w ήν πάντες Οέλουσι γίνει γνως-οί.

Δέν παρέρχεται έτος χω ρίς νά πα- 
ρηηρήσωσι κομήτην· τι** έπί τοΰ 
©ρΜντ^ς ημών, χαί τό 1864  λοι

μόν δεν έξηρέΟή τοΰ κανόνας» f* y  
ο ιουλίου 6 Κ. Tcftipel παρέτήοησδ 
τόν π;ώτον, τήν δέ 21 ιουλίου* καI 
r/jv 9 σεπτεμέρίου ο Κ. Donat! έν 
Ψλωρέντία ύπεστήριζέ τήν φήμην 
αύτοΰ διά τής γνωστοποιήσεως ετέ
ρων δύο κομητών. Δέν θέλομεν όμι- 
λήσει λεπτομερώς περί τής έμφα- 
νί§εως τών άστέρων αύτών, άοοά- 
των σχέδόν έΐς τόν γυμνόν όφΟαλ- 
μδν, άλλά θέλομεν είπεί ολίγα  τινά
έ π ί  t 0 °  4^ όΛ ίθοθ  της Ί'.-ιψηψα,-Ιας.

Οί άναγνώσται ήμών γνωρίζουσιν 
«ζν&μφιΐ^λως οτι φωτεινά τινα με
τέωρα κινοΰνταί έν τ$ ατμόσφαιρα 
μετ’ άτακτου ταχύτητος, καί τινά 
μέν αύτών έξακολουΟοΰντα τήν πο
ρείαν των άφαν^ονται, ^ωρις ν’ ά- 
φήσωσιν ούδέν Γχνος τής ^ιαβάσεώς 
των, τίνά δέ διαρρηγνύμενα διαι- 
ροΰνται είς πολλά μέρη, τών οποίων 
fci've κ® .«πίπτουσιν επι τή ς  γής* ττν  
14 λοιπον μαίου 18G4, τοιοΟτον τι 
μετέωρό! διέτρεξέ τήν μεσημβρινήν 
1 αλλίαν, καί ΟραυσΟέν μετά <ροββ- 
ρδδ κρότοι» άφήκεν οπισίεν αύτοΰ 
γραμμήν φωτβίνήν έκ πληθύος τε
μαχίω ν, τά όποία Ιπεσαν είς τά  πέ- 
p t | τής. μικρδς πόλεως O r g u e i l '^ s -  
prtfum a). Ή  μελέτη τών αερολίθων 
τούτων άπέδειξεν ότ« άνήκουσιν είς 
τι ιδιαίτερον είδος σώματος, τοΰ ό-



ποιου τήν υπαρξιν παρετηρησαν τρις 
μόνον έν τ* πτώ σει τώ ν βολίδω ν.

Ό  ίδιαί'- 3.

τά  μεγάλης ποσότητος άνθραχος.

vot έχ τής γινομένης προστριβές έπί 
•rtj άντιστάσει τοΰ άέροί:, ,^ ,γομι*ή  
έξέτασις αύτών anWwiii^dfct Ml ‘ί ν  
τω  ήμετερω πλανητικφ συστήματι 
δεσποζουσι πανταχοΰ ο ί αυτοί φυσι
κ ά  νομοί,και δτι τά.συνισ^ώντα τούς 
λοιπούς αστέρας σώματα είναι τα 
αύτά, άτι να παρατηροΰμεν έπί τής 
ν·?|ς, αί δέ δυνατόν νά ύπάρχωσι 
διαφοραί προέρχονται έκ τ!)ς δια- 
φορδς τών άναλογιών. fH  όμοιότ^ς 
αυτη ή ύπάρχουσα μεταξύ τών α
στέρων τών άποτελούντων τό πλα
νητικόν ήμών σύστημα, άναμιμνή- 
σχει ήμΐν τήν άξίαν λόγου πραγμα
τείαν του Κ . Φλαμμαριόν επί τοϋ
χατοιχησίμον χ&r  άστάρων. Έ ν  τ φ
σπουδαιοτάτφ τούτψ συγνράμματι 
παραδέχεται τό περί πληνύος κό: 
ημών, χωρίς νά κάμνη υποθέσεις 
έπί τής φύσεως τών κατοικούντων 
αυτούς δντων. Π δς έχέφρων πρέπει 
νά συμμερισθή τήν γνώμην ταύτην* 
δ:ότι άλ7νως άρνεϊται τήν σοφίαν είς 
τό θειον, παραδεχόμενος δτι οί ά
πειροι ουτοι χο'σμοι οί έν τω άπειρέ 
περιφερόμενοι, χαί τους όποιους δυ- 
σκολευόμεθα νά θεωρήσωμεν, είναι 
έκτεταμέναι έρημίαι. Δέν είναι πολύ 
λογικώτερον χαί χριστιανικώτερον 
νά παραδεχθώμεν δτι άφ’ έκαστου 
τών χόσμων αύτών άνέρχονται άρ- 
μονίαι ευφημιών πρός τιμήν τοΟ 
Πλάστου ; καί δτι δπως έπί τής γ§ς 
έκαστον κάρφος χλο'ης Ιχε ι τούς κα
τοίκους του ουτω καί έφ’ έκάστου ά- 
στέρος εύρίσκονται δντα , λογικά δυ- 
νάχενα νά έννοώσι χαί νά λαΐρευω- 
σι τόν δημιουργόν αύτών;

Έ άν δέ προσέτι άναμνησθώμεν
** ι ’ * J

τών σπουδαίων έρευνών έπί τ ί|ς  φυ- 
«κ1)ς συστάσεων τού ήλιου, τών λε-

ενο- 
ορυ-

'ΪΚ Ύεξ ων
μ ετ’ ού πολύ θέλει σαφώς άποοειχθή  
αν. ·ε ρ » « λ 9 δ ν τ « Λ  # * ό 4 ψ ο σ φ α ίρ α ν  
i A  9 ύ Α ιΛ α \  νά  ήναι κα
τοικήσιμοι τόποι·έάν σημειώσωμεν τάς 
προσφάτως ^ ενομ ένας σπουδάς έπί 

a t& tfa c  τ&ν αισθήσεων ήμών 
καί τώ ν έντεΰθεν προκυπτοντων ^ρο· 
σ ω π ιχώ ν η Λ α νώ ν  διεξήλθομεν τό περί
··*· Α. Λ Λ « 9 Φ$

’Αστρονομίας· διότι ή έπιστήμη αυτη 
είργάσθη μ ά λ λ ο ν , κατά τό δωδεκά
μηνον τοΰτο διάστημά, είς την τε
λειοποίησή  τώ ν θεωριών αύτών ή εις 
τήν ποαγματοποίησιν τώ ν άτελών ά- 
να*α)!ύψ«ων κατά τά  ανεξερεύνητα 
μέρη τοΟ απείρου.

(ακολουθεί).

Α. ΒΑΜΠΑΣ.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΤΑΓΩΝ ΪΔΑΤΟΣ.

Τ£ περιέχει μία σταγών υδατο;.- Μι
κρών πράγμα βεβαίως, θέλει απαντήσει 6 
άπλοΰς αναγνώστης. Και δμως δέν έχει 
οδτω* δι<5 τι μία σταγών υδατος περιέχει 
πολλά πράγματα, άτινα θά προσπαθώ* 
σωμεν ν’ άπαρϊθμ’/,σωμεν ενταύθα.

Κατά πρώτον Οπάρχουσι τά καλούμι- 
να έγχυματ«γ·νί| β .Ιεγα ρ ώ δ η  ζωύφια, i r  
tn a  ζώσιν εΐς τά «τάσια* δδατα. όνο- 
μάζονται δε ούτως ώς έκ τών κινητδ* 
τριχών* αΐτινες, δμοιαι πρός βλεφαρίδας» 
ύπάρχονκ^ν έπί τ ίς  έπιφανείας τοϋ «·(*** 
τος αΉών. Ταύτας μεταχειρίζονται «ί 
κώτίας,καί κινοΰνται « τ ά  καταπληκτι
κές ταχύτατος καθ’ ολας τάς διευθυν- 
Λις. Τά μεγαλύτερα τών ζωυφίων τούδων 
ίχουσι μέγεθος 4ν&ς d tx d r o u  χ ιΛ ιο ο ΐΟ μ * ' 
χρον* Ιχουσι δέ πολλούς στομάχους, ί 
ίπβψ καί συμπεπλεγρίένα δργανα. ****’ 
ξί> τούτων δίακρίνονται τ4λ»γόμενα # ·* '  
ηώ όΐ}, ά τ « α  σχ*μ* φ«»Αλο«· Μ *  

«α^χοβόρ«»*1, άδ&ιφάγα»
■ είφίσΗο^έν^. ίξά >»γ«4μίνβ

rdtUc, πολυ πλέον μικρότερα των ανω
τέρω. I r a  xa.luyffrj $>■ χι.Ιιοστύμεζρο)· 
άνάγκη ret τεθωσι χατά σειράν ί ισ χ ί-  
Md έχ τών Γ.ωνιρΙων τούτων, όαοιάζουτι 
οέ προ; ωθ!'.^'7| βαΧανον, ivyiistj.svw εί;

άκρχν—«κα^ τοΰτο είναι τό 5τόι/.α—  
καί ώπλκϊρ,έντ,ν μέ μαστίγιον rj τ:ροβο- 
σκί^α, δργανον, ίχον £ιπ> ουν το ovoy.a 
και τό τέλο;, χρνι<τΐ|Λεΰον δνιλαί·/] εί; τό 
να λαμβάνη τό ζωΰφιον ττ,ν τρο-ρν,ν αύ- 
τοϋ, καί εί; τό νά πλνίττ·/) τό ‘υό'ωρ ί ιά  
ταχυτάτν;; κιν·/:«ω ί, ^ ’ ί ς tea | ^ slj ώ; 
βαβίζει τό έλικοκίννιτον πλοίο ν.

Καταβχίνοντες έ'τι τ'όν ζωϊκ/,ν κλίμα
κα, 'φΟ άνομε ν εί; τν,ν οικογένειαν τών λε
γομένων νγρογενών. Τά ττ,ν οικογένειαν 
άπαρτίζοντα άτομα εύρίσκονται είς λε-
,;T0T* J “ i κ^ωστ“ ί) «χωρισμένα; εί; διά
φορα ε ιίϊΐ καί £βδεμένας έκ τών ίύο ά
κρων* άνευ κεφάλι; καί ούρα:, μν^εμίαν 
έχοντα κατ’ επιφάνειαν συμμετρίαν εί; τά 
οΰο άκρα, καί στερούμενα παντός προφα
νούς οργάνου, είναι τά άπλούστερα τών 
δντων τή ; φύσεως. Τά ^ιαιροΰσι £έ οί φυ
σιολόγοι εί; τρεις τάξεις- τά ; βακτηρίας 
ζωύφια αλύγιστα ώ ; ράβδοι* τά  νγρογενή, 
κινούμενα ώ; σκώλ/,κε;, καί τά t.lixoudijf, ! 
κινούμενα ίίκ /,ν  άποβύστρων (lire -b o u - 
c lions)

Τά ανωτέρω είναι μικρόν δείγμα τών 
κατοικούντων μίαν σταγόνα ΰ ί« -ο ς  ζωυ
φίων. ΐίάν γ$η έπρόκειτο νά έκτανΟώμεν 
£τι μάλλον, γ,Οέλομεν περιγράφει καί φυ-
τά  έγχυματογενί, μικροσκοπικά έπίσνις. 
Αλλά τά  ν$ν] στ,μειωθέντα άρκοΰσι νά 
ύπο^ε:ξωσιν ήμΐν ό'τι υπάρχει έν τ·?, φύσει 
άπειρο; αριθμός μικρών όντων, επία/,; κα- 
ταπλν,κτικός ώ ; καί ό τών μεγίστων, ό 
ταν £έ τ ι ;  σκεφθγ δτι έκαστον τών δν
των τούτων έχει ιίιον  οργανισμόν καί μέ
λη εντελώς προσαρμοσμένα £ιά τάς άνάγ- 
κας αύτοϋ, καί δτι παρουσιάζει τ,μΐν ά- 
ριβτούργ·/ιμα ακρίβειας καί μηχανισμού, 
’Φ ς  νά μή κύψν) ένώπιον τής σοφίας του 
Δημιουργοί* τών δντων, καί πώ ; νά μή 
«ύλογ-^ιρ τό δνομα αύτου, δτι επιτρέπει 
*μΐν νά εμβατεύσωμεν, έστω καί έ" ί μ ι- 
ΧΡ̂ ν» τήν μεγαλοπρέπειαν τών έργων 
«ύτοϋ* (*) *

«ν*τέρ« t U y f i t w  i x a e -  
W(i«f6po*j τιΐί «ΑναΟιωρ^ιως τ«ν Siie Kwiauiv· 

* VOfJJLffjtCtl Ι8βΙ). ‘ί

π ΐίΡ ΐ ηιοΣΧ ον.

I 9 t
/y °  ίΑ0'7/.°ί > το^ όποίου πάντε; μέν γνω-

ρι,ουσι τήν όϊμήν, ά λ λ ’ όλίγιστοι τήν
άρχήν, εΤναι  ̂ προϊόν τής έκκρίσεο>ς ζώου
τινός, ό-ερ ύπό τών φυσιολόγων καλείται
ο'ϊρκα; μοσχοφόρο; (mosehus llioschi- 
tcras).

II ίορκά; αυτη, θεωρούμενη υπό τινων 
φυσιολογων ώ; έκ τοϋ γένου; τών κεμά- 
όων, είναι κατά τό μέγεΟο; ίση μέ μ ι
κρόν λαγιοέα* ε/ε ΐ  εί; τήν άνω σιαγόνα 
ουο μεγάλου; λευκούς κυνόδοντας, βλέ
ποντας πρός τά  κάτω, καί πρός τά  όπι
σθεν κυρτούς, καί δμ.οιάζοντας έλεφαντό- 
δοντας* ώτα 5έ έχει μακρά καί πλατέα, 
ενόοΟεν τριχωτά, χρώματος λευκοφαίου' 
ποόας οί μικρούς.

Τό ζώον τοΰτο είναι ήμερον, άλλά συγ
χρόνως δειλόν καί ψοφοδεέ;* είναι δέ ζωη
ρόν, έλαφρόν εί; τό τρέξιμον καί είς τάς 
κινήσει; αυτοΰ, πηδών μετά μ.εγάλη; εύ- 
κολίας.

Τό μαστοφόρον τοΰτο κατοικεί τήν
Κίναν, την Μεγάλην Ταρταρίαν καί τήν 
Σιβηρίαν.

Αλλ’ δ ,τι διακρίνει αύτό τών άλλων 
ζώων, εϊναι εΐδός τ ι  μικρας κύστεως, εύ- 
ρισκομένης πλησίον τοΰ όμφαλοΰ, καί Ά
τ ι;  περιέχει τήν ούσίαν τήν καλουμένην 
μόσχος.

II κυστις αυτη, εχουσα διάμετρον 2 
3 δακτύλων, χρησιμεύει είς τό νά δέχη- 
ται τό προϊόν τής έκκρίσεω;, δηλαδή τό 
παχύ υγρόν τοΰ μόσχου.

ή  έν αύτω γινόμένη έκκρισι; έχει πολ
λών τήν όσμήν μεταξύ τών ζώων τών κα- 
τοικούντων τήν Κίναν καί τήν Θιβετίαν- 
χάνει δέ τήν αρωματικήν αύτής δύναμιν 
εί; τά πρό; άρκτον κοτοικοΰντα. Ό  μάλ
λον έν ύπολν(ψει παρά τοϊ; Κινέζοις μό- 
σχος είναι έκεΐνος, τόν όποιον χύνει τό 
ζώον ύπό μορφήν πηκτήν έπί τών πετρών 
ή τών στελεχών τών δένδρων, έπί τών 
όποιων τρίβεται δταν ή ΰλη αυτη έρεθί- 
ζηται καί άφθονη είς τήν κύστιν, εν ί  
σχηματίζεται. '

ή  ούσία αυτη εύρίσκεται ιίς τό έμπό - 
ριον κεχωρισμέν-Λ άπό τό περικάλυμμά της 

.νΐ κεκλεισμένη έν αύτώ.
ύ  άνευ περικαλήχμϊτο; πρέπκ νά ίν*ς



ξηρά, οσμής βαρυτάτης x*l γεΰσιγ
πικρά. ο

Ό  ήμίρρευστος μόσχος, καί κατά  τό
μάλλον καί *.ττον σκληρός μετά τόν θά
νατον -row ζώου, Ιρχίται ήμ*ν vc νοθευμέ
νος* διόΐι άι>αμιγν}ο«σιν είς άύτόν κόκ
κους, ρητίνην, άμμον, μόλυβδον, σίδηρον.

01 κάτοικοι Ανατολής γνωρίζουσι 
νά ίιακρί'λω^ΐ τάς νοθεύσεις ταύτας £ » ·  
ρίς νά άνοίξωσι τήν *ύστιν, διότι γνν>ρί- 
ζουσι τό βάρος αύτοΰ δταν, δέν $ναι νε- 
νοθευμένος. Τόν δοκιμάζουσιν {πειτα διά 
τής γεύσεως, ί  δέ τελευταία δοκιμή τ«ν  
είναι νά λάβωσι κλωσάν βρεγμένην έϊς 
χυμόν σκορόδου καί νά τήν περάσωσι διά 
μέσου τής κύστεως διά βελόνης. έάν ή 
όσμή τον» σκορόδου χάνεται, 6 μόσχος 
εΐναι καλός, έάν δέ τουναντίον, τ,νβιι νο» 
θευμένος.

*0 μόσχος, οίος εΰρίσκιται είς τό έμ- 
πόριον είναι είς κόκκους άνωμάλους, χρώ
ματος βαθέος έρυθρωποΰ, γλυκείς και 
κολλώδεις εις τήν άφήν, άναμεμιγμένους 
μέ θρόμβους μαύρους, όλίγον ΰαλιστερούς, * 
αρκετά ομοιάζοντας με τό αίμα, συχνά- 
*ις δέ έχοντας άνφ μέσον τρίχας καί μεμ
βρανώδη λείψανα.

]*| διαιρεσιμότης τοΰ μόσχου είναι ανυ
πολόγιστος. Ανο’.ζον φιάλιον περιέχον μό
σχον" πληροί πάραυτα μέ τήν ευωδίαν 
του όλόκληρον αίθουσαν, όσον ςύρεΐα καί 
άν ήθελεν αΰτη ύποτεθή. ίά ν  ζητήσν,ς 
-τό βάρος τής έκ τοΰ φιαλίου έζελφούσης 
ΰλης, θέλεις τήν εδρει άνεπαίσθητον, 

ί ΐ  χρήσις τοΰ μόσχου περιορίζεται εις 
τάς άνάγκας τής ιατρικής, τών μυρεψών, 
τών σικεροπωλών καί ζαχαροπλαστών. 
Ιίΐναι ιατρικόν άκριβώτατον.

Είς τήν ιατρικήν τό μεταχειρίζονται 
«ν περιπτώσει καθ’ ήν άλλα αντισπασμω
δικά δέν ωφέλησαν.

Διορίζεται πρό πάντων κατά νοσημά
των οξέων, οΐα εΐναι ή αϋπνία, ή παρα
φροσύνη, οί παρακολουθοΰντες τήν περι
πνευμονίαν σπασμοί, ό τυφοειδής πυρε
τός κλπ.
Τόν μεταχειρίζονται δέ είς δόσιν ένός δε*' 
κάτου τοό γραμμαρίου μέχρι 4  γραμμαρ.

2 ΰ -~ 3 0  έκατόγραμμα έπέτνχον, λέ" 
γουσι, νά καταπραΰνωσι τοΰς παροξυ
σμού: τοΰ βηχός, οίτινες τ.Τ»ίλθυγ νά 
προκαλέσωσι τόν πνιγμόν, f . u

Τόν έζύμνησκν ώς τό καλήτ#©ον μέσον 
τοΰ νά 0»ρ»«ύν) τήν .τραυματικήν τέτα
νον, άλλά τότε ήδόσις πρέπει νά ήναι 
μεγάλα-

Τέλος, τόν Ιδωκαν ί»πό μορφήν διαλε- 
λυμένην είς' τήν τρίτην περίοδον,τής ΰμε-
νοκυνάγχης.

(|Εκ τοΰ Ημερολογίου · Χρόνος. «)
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- ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΚ.0Ε2ΟΣ.

Τήν άκόλουΟον ίκίεσιν τοΰ άμερ·.κανοδ 
στρα*ηγθΰ Μέΐξ συνιστώμίν είς τήν με
λέτην τοΰ άναγνώστου, ώς περιέχουσαν 
πολλά ωφέλιμα μίθ/.ματα.

ό  βτρατήγός Μ. ητο γενικός κομισσά- 
ριος τοΰ στρατού’ είχε δηλ. τήν διεύθυν- 
βιν βλων τών διά τόν στρατόν άναγκαίων* 
έκ δέ τών χειρών του διήλθον δλα τά 
χρήματα δσα έδαπανήθησαν διαρκοΰντος 
τοΰ γιγαντιαίου έκείνου έμφυλίου πολέ
μου' τό ποσόν δε τών ουτω πως δαπα- 
ν«Οέντων άνέζη είς 4 3 2  περίπου έκα- 
τομμύρια ταλληρων!

Εκ τής γενικής αύτοΰ έκθέσεως μ4ν- 
θάνομεν δτι ή Κυβέρνησις ειχεν είς τήν 
διάθεσίν της κατά τόν πόλεμον εκείνον 
υπέρ τάς 4 0  χιλιάδας μιλίων σιδηροδρό* 
μων. £κ τούτων 1 7 ,6 9 0  μίλια ησαν ά- 
ποκλειστικώς στρατιωτικοί καί διευθΰ- 
νοντο ύπ’ αύτοΰ καί τών υπαλλήλων του, 
Κατά τό τελευταΐον Ιτος τοΰ πολέμου ή 
Κυβέρνησις εΐχεν είς τήν έξουσίαν της 
6 ,2 2 8  μιλίων τηλεγράφου, καθ’ δλον δέ 
τό διάστημα τοΰ πολέμου περί τάς 15 
χιλιάδας μιλίων,. έγκατελείφθησχν, κατε- 
στράφησχν κ«1 άνεσκβυάβθησαν!

Είς τούς "σιδηροδρόμους καί τηλεγρά
φους τούτοΐις δέν πρέπει νά συμπεριλη- 
φθώσιν οΐ ά^ιίχ-οντίς ιίς ίδιωτικάς έται-1
ρί«ί.

Λ; παράδειγμα δραστηριότατος 
ταχύτατο? έι«ργ·ι«ς άναφέρομεν τήν κ ··  
τασκευήν γεφύρας 6 2 5  ποδών μ*κρ3; καί

πφδων ΰψνιλής είς |ξ  ήμέρας* ένώ &τέ- 
ρα 7 4 0  *οο&ν μακρά καί 9 0  ποδών ί>*

, ψαλή κατεσκευάσθη ιίς .4 μόνον ημέρας!
Κατά τό τελευταΐον Ιτος τοΰ πο>έ* 

μου μετεχειρίσθησαν 2 1 4 j1 0 2  ίππους 
5 8 ,8 1 8  · ήμιόνους’ άπαντα δέ ταΰτα τά 
ίζωΛ, Ινίκα τής παραητα;Λ^(ί ^αΐ β*τ

^ειας έργασίας, άπίΟνησκον μετά τ ^ σ χ -  
Ρ*ί μήνας, ώστε ή Κυβέρν^ις £-ρε-ε V 
ανανεόνη αύτά τρί; τοΰ έν.αυτού! ϊνα δέ 
p8yv^ αύτά έχρειάζετο h  έκατομμύριον 

ταλλ/;ρ(ον τόν jxr(v a ! ττοσόν ί'τον μέ ολα 
τά  {ςοδα τών Ιΐνωμένων Πολιτειών προ 
5 0  έτών!

Διαρκοΰντος τοΰ ττο^εμου τό ιππικόν 
τής Κυίερνησεως έδαπάνησε 23  έκατομ- 
μύρια κοιλών αραβοσίτου, 79  έκατοααύ- 
ρια κοιλών βρώμης, 1 ,5 0 0 ,0 0 0  τόνων 
χόρτου, καί 21 χιλιάδας τόνων άχύρου,
μ./ί συμπεριλαμβανομένου εκείνου, τό ό
ποιον έτρωγαν έν τοίς αγροί;. Διά τήν 
τροφήν ταύτην έδκπανήΟησαν 13ί> έκα- 
τομμύρια ταλλήρων!

Κατα τό τελευταΐον έτος τοΰ πολέμου 
εόαπανηθησαν δι ενδύματα καί αποσκευήν 
στρατιωτών 1 0 5 ,0 1 9 ,4 0 6  ταλλήρων. 
1.υρισκοντο^δέ έτοιμα έν ταΐς άποθηκαις 
4 0 0  χιλιαόων γιακετών, 3 έκατον.ν.ύρια 
πανταλονίων, 1 ,7 4 6 ,0 3 4  βελ£ν>α1} 2

3 εκατομμύρια υποδημάτων, 1 έκα- 
τομμυριον τενεκέδες διά ν:ρόν, καί 6 έ- 
%ατομμύρια μάλλινων, καλτσών.

Είς τόν στρατόν ύπήρχον 10 χιλιάδες 
σημαιών, 1 ,4 0 0  κλαρνέτων, 4 /ιλ ιαδες 
σαλπίγγων καί 16 χιλιάδε; τυμπάνων.

II ταχύτης μεΟ’ ·?,; προετοιμάζοντο οί 
έΟελονται και νεοσύλλεκτοι διά τόν πό
λεμον δύναται νά έννοηθ$ έκ τούτου, ό’τι 
συχνά ήτοιμάσΟησ*ν καί άπεστάλ-^αν εΐ; 
τό θέατρον τοΰ πολέμου υπέρ τάς 50  νι- 
λιάδας άνδρών είς όλιγώτερον τών 25  ή- 
μερών.

JJ8 τοιαύτην δραστηριότητα έκ μ ί-  
ρους τών υπαλλήλων, τοσούτων μιλίων 
σιδηρού ρόμων καί τηλεγράφων καί τοσαΰ- 
τα  ΐκπληκτικά μέσα είς τήν διάθεσίν της, 
ή Κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολιτειών 
|Λθλι; μετά τετσαρα έτη έίυν/,Ονι νά κα- 
ταστείλ·(ΐ τήν έπανάστασιν. Ιίόσον ισχυ
ροί λοιπόν πρέπει νά ησαν οί ανθενωτικοί 
καί πόσον ισχυρά καί πεισματώδης ή 
57«λη!

(έκ  τοΰ Αστ. τής Ανατολής.)
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- ΣΤΝΟΙΚΕ5ΙΑ ΕΝ ΓΛΑΛΙΑ. 01 άνδρες 
νυμφεύονται κατά μέσον όρον εις ήλικίαν

32  ετών ά -/-% τον νομόν τοΰ Σηκουάνα, 
<31 ετων εί; τά ; πόλει; καί 30 έτών 
**τα τοΰ; αγρούς - «ί. δέ γυναίκε; εί; ·,- 
.ικιαν 2 7 , 20  καί ήμίσεω; καί 26  έτών. 

Και ταΰτα μέν εν γένει. Καθ’ όσον δ ’ά- 
ποολε-.,. τήν κοινωνικήν θέσιν έςάγεται 
° · ι  ·* {Α*ταςυ νεων και νεανίδων συ
νοικέσια, ό νυμφευόμενος είναι κατά μέ- 
σον ορον^29 ετών, ή δέ νύμοη 2 5 . Είς 
τα  μεταςυ νεων καί y /,ρών συνο·.κεαια, ό 
μεν γαμορό; έχε, ήλικίαν 36 περίπου έ
τών, ή δέ χήρα 37. Οί ανδρε; οί τό δεύ
τερον ερχόμενοι εί; γάμον μετά νεανίδων 
κατά πρώτον ύπανδρευομένων ενου;ιν ή- 
λικίαν 4 1 έ τ ώ ν , αύται δέ 3 2  ε:ών. Τέ-

?’* ί,® ,είί  τά συνοικ$σια, τά γ-.νόμινα 
μεταςυ άνδρών καί γυναικών εΰρισκοαέ-
νων είς χηρείαν, ή μέν ήλικία τοΰ άνδρό;
είναι 48 έτων, ή δέ τή; γυναικός 4 2 έτών.

Alnimiadidu Magasin pillorcsqucl 866.
V W k'W W N -

ΙίΚΠΛ'ΔΕΤνίν EN ΓΛΛΛΙ γ. ,::ν
νομω τοΰ Κάτω-Λίγυρος,κατά τά  τελευ
ταία ετη, έπι 4 .9 6 3  νέων, κληρωθέντων 
να καταταχθώσιν εν τω στρατώ, ΰπήρχον 
2 ,1 3 3  οί μή γνωρίζοντες νά άναγινώ- 
σκωσιν ή νά γράφωσιν. Επί 4 ,6 2 7  συνοι
κεσίων εΰρίσκοντο 4 ,2 6 0  άνδρες καί γυ
ναίκες οι μή δυνάμενοι νά ΰπογράψωσι. 
Πολλοί τών νομών παρουσιάζουσι τά αύ- 
τα  παραδείγματα, τινές δέ εύρίσκονται 
και είς μεγαλείτερον βαθμόν άμαθείας. έν 
τω Μοροιχανφ επι 3 ,6 6 3  συνοικεσίων 
δηλαδη έπι 7 ,ο 2 6  προσώπων οί μή γνω- 
ρίζοντες νά ύπογράψωσιν ησαν 5 ,1 2 9 . Εν 
τώ νομω τοΰ Κάτω Ρ/,νου τουναντίον, 
έπί 4 ,1 4 8  συνοικεσίων, 2 43  μόνον πρό
σωπα δέν έγνώριζον νά ύπογράψωσιν. έν  
τούτοις ό μέσος ό'ρος τής ζωής εϊναι σχε
δόν ό αύτός εί; τάς δύο ταύτας έπΚρ- 
χίας' διότι 33  ετη κ<»1 7  μήνες εΐναι έν 
τώ Κάτω ί*ηνω, 32  (τη καί 2  μήνες έν 
τω Μορβιχάνω. ΐΐν δέ τώ νομω τής ίό ν -  
νης, ένα τών μάλλον πεφωτίσμέν6>ν νο
μών, ό μέσος όρος τής ζωής είναι 8 8  £τη 
καί 2  μήνες, έζ οδ άποδεικνύεται δτι ή 
έκπαίδευσις δέν έπιφέρει ταχύτερα τόν 
θάνατον.

Vflpcrecu, Φιλολογικός ένιαυτός. 1863 .

ν\ΛΛΤΝΛΑΑΑ.
Λ
J



- - 7
. TO  Φ ΡΟ Υ ΡΙΟ Ν

*" τον.
A i a j p S T A f O r S  Β Ρ Α Χ Ο Γ .

Γ ,.W%. ··
(SuvijrlW.)

Είτα (Stoietv αύτήν πρός τδν &4λαμον τ φ  
άδελφής του λίγω ν αύτ$:

·-** Στεφανία, σοί όδτ,γώ τήν δεσποι
νίδά ίωάνναν τήν όποίαν άπήνττ,σα.
*ι ή  Στεφανία ύπεδέχθη τήν νεάνιδα 
μετά τής συνήθους φιλοφροσύνής άλλά 
παρετήρ/,σε τήν ζωηρότατα τοΰ χρώμα- 
τό ί τνί;, καί τήν έν γένείι ταραχήν τή ; 
Ιωάννα;, τήν Αποίαν εί; μάτ^ν προσεπά- 
θει νά ύποκρύψη.

Προσέβλεψε κατόπιν τόν άδελφόν της, 
καί δέν ήργισε νά βεβαιωθτί δτι ύπήρχε 
σ/έσις τις μεταξύ, αύτοϋ καί τή; Ιωάν
νας* άφοΰ ή έφεσπερί; έτελείωσεν, καί ά- 
viy ώ ρτ,σε ή ΐοιάννα, ή Στεφανία προσεκά- 
λεσε τόν Γάστωνα πλησίον τν,ς. |

—  ’Αδελφέ μου, τώ είπε, συ κρύπΥεις 
μυστικόν τ ι  άπ’ έμέ, ού δστις διιβχυρί- 
ςεσο οτι ή καρδία σου όλόκληρος ήτο 
γνωστή εί; έμέ, εί; εμέ Άτι; ήθελα νά 
άνταμείψιο ττιν έμπί'ίτοσύντ,ν σου ταυ- 
τνΐν διά τ ι ς  ίδικής μου, %%ϊ άπεφάσισα 
μετά οκτώ τ,μέρας νά ανοίξω προς σέ 
ττ,ν καρδιαν ρ.ου, καί νά σέ καταστ^α» 
φύλακα δλων τών βασάνων, αιτινες κ#* 
τχτρύχουσι αύτ^ν. Γάστων! δέν είμαι 
λοιπόν πλέον ή αδελφέ σου, ή φ£λ7ΐ σου*)

—  Ά λλ ' άγαπνιττί μου Στεφανία, δέν 
σ' έννοώ, δέν έννοώ άλλο έκτος του δ ,τι 
[7$ λυπείς Οανατίμως· τ ί λοιπόν Ιπρχζα, 
ώστε νά κατασταθώ άςιος τοιαύτνις μομ-
9*ίς;

—  Γάστων, έπειδλ οέν θέλεις νά τά 
όμολογηστ,ς σύ, θέλω σέ τ<*> εϊπ ιι έγω* 
έρχσαι τής ίωάννα;·

0  δέ Γάστων δστις δέν ίξβυρ* νά 
ψεύδτ,ται, έρυθρίασεν ώς παιδίον &&1 *1* 
πεν άφελώς:

—  Ειν' άλϊ,θές, αδελφέ μου!
—  Θίλω σέ λυπτ,σει περισσότιρον, τέ* 

κνον μου, λίγουσά σε δ τ ι πρέπει νά λ*- 
σμοντ,τ/ις ττ,ν Ιωάνναν, νά λνισμοησ^ς τάν 
γεννώμενον αύτόν ϊρωτα.

—  Αδύνατον, αδελφέ μου, δέν Οά 
3υν'/ι0ώ ουδέποτε!. .  ·

Λ  ♦ * % '

—  ΆΪελφΓμου? σύ είίαι ^ ίη  άνήρ* 
όφείλκς νά' σχέπτέίάι, νά ί $ ί  
διότιχάσμα μέγασά; χωρίζει. .

—. όποιον είναι άραγε τό έμπόδιον 
αύτό, Στεφανία j . .  # r,

. —  Δέν δύναμαι νά σέ τί» εΓπω ‘δι^τι 
έμποδίζομαι ύπό δρκου* άλλά τούτο σέ· 
άρκεΐ,~ Γάστων.

6  Γάβτων μικρόν καΓ Λ π*
κατ' ίδίαν  ̂ .  , ν  1

• Μαντεύω τό' μυβτήριβ», 6 μυλωθρό; 
Λεφέβρ είναι πλουΛώτΛτό;, έγώ δέν ( χ 
χω τίποτε, τό έμπόδιον.' Πραγμα* 
τικώς οδτος δεν θέλει συγκατατεθή π ι
θανώς νά νυμφευθ?! ,τήν κόρν,ν του ( πτω
χός νέο; ώ; έγώ* ή αδελφή μου είναι τό- 
οον ύπερήφανος! άλλ' έντούτοι; έάν ποτε  
ήδυνάμνιν νά κερδίσω όλίνα χρήματα Ά
θελα τόν δΐάδεχθή είς τόν μύλον νυμ
φευόμενο; τήν θυγατέρα του.

-,—  Αδελφή μου, άποχρίσου με λοι
πόν, σέ παρακαλώ, είπέ μου ποία εΐναι 
ή οΐχογένειά μα; ·, ίιότι μέχρι τοΰδε μέ 

I άφήκΐς εί; τήν βαθυτέραν άγνοιαν.
—  Τί νά σέ είπώ , τέκνον μου, οΐ γο - 

νεί; αας άπέθανον πρό πολλοϋ, καί οέν 
«·/«; άλλου; συγγενείς έκτός τ^ς αδελ
φή; σου Στεφανία;.

—  Ά λλά τό δνομά των, ή πατρίς 
των, τέλο; κάτι τι ώστε 'νά μή ?ΰρί- 
σχωμαι ε(; τοιαύτν,ν άγνοιαν.

—  Τό δνομά μα;·, £ίτνερ. πατρίς μας·, 
ή Γερμανία* wot», δτι γνωρίζω, αδελφέ- 
μου* άλλά σέ Γχετεύω λησμόννισον τήν 
ίωάνναν διότι θέλεις προξενήσει τόν θά
νατον τής δυστυχούς αδελφή σου Ιτν; 
τινά ένωρίτερα.

Είποϋσα ταΰτα Ιδωχε τόν έσπερινον 
άσπασμόν τώ  άδελφώ ττς , καί έκαστο; 
έπορεύθ/ι εί; τό δωμάτιόν του. . . ,

I . ■ Ί ,ί, ·· ··' ' ; "ν
,· ν 1. ■ ,,ΛΑ .V Λ

-  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ- Γ .  ‘ 1Χ
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Τήν έπαύριον τό έσπέρας ή Ιωάννα δέν 
ήδυνήθη νά Ϊλθϊΐ ·{; T i μέρο; τής συνεν- 

| τεύξεως* διότι 6 πατήρ τκις ώδήγησεν 
αύτήν νά δειπντ,ιωβιν είς τινα ο(χ(αν τοΰ 
Μαιλλέ, δπου καί έσχότηυε νά τήν ύπαν- 
δρεύση. ίπέφ*ρ*ν, άλλ" W *-

| χο'ίσ7ΐ *ί; τόν isrripe rm . k .

ΠολλαΙ ήμέραι παρήλΟον καί ή Ιωάν
να δέν άνέβη τό έσπέοα; εί; τό φρούριον* 
& δέ Γάστων δέν ήξευρε τ ί νά ΰ-οΟέσ/, 
άπνιλπίζετο, έφοβίϊτο μήττω; ή άδελοή 
του ειδοποίησε τόν μ.υλωθρόν* όποιον ^έ 
φοβερόν ήαθάνθη κτύπον έν τνί καρδία, 
ό'τε έλαβε τήν άκόλουθον επιστολήν τής 
ίωάννα;.

« Ατ,σμόννισόν μ.ε, Γάστων, έάν δύνα- 
σαι* έγώ δέ φοβοΰμ,αι δτι δέν δύναμαι 
νά σέ λν,σμονήσω, οποί; έττ'.Ουμώ. Μ έδί- 
δουσι σύζυγον άνδρα τόν όττοΐον δέν θέ
λω άγαπήσνι ποτέ έτ:ε'.δή αγαπώ σέ, 
καί δύναμ.αι νά τό ομολογήσω άκόμ'Λ σή- 
μερον χωρίς ν' άμ.αρτήσω. Εάν έγνοιριζες 
πόσον ύπέφερα άφ? ού χρόνου σέ εϊδον 1 ό  
πατήρ μου, μέ/ρι τότε τόσον καλός δ ι’ 
έμέ, έδείχθτ. έκτοτε τραχύ; καί αδυσώ
πητος! αί παρακλήσεις μου τά  δάκρυά 
μου τίποτε δέν συνεκίνν,σε μηδ' έκαμψεν 
αύτόν* διότι μέ θυσιάζει είς τήν υπερη
φάνειαν αύτοϋ, έπειδή ό μέλλ«*»ν νά μέ 
νυμφευθνί είναι ό δικαστής τοϋ Μαιλλέ* 
άνθρωπος είς τόν όποιον δέν έπρεπε ν’ 
άποβλέψγ, άπλοΰς μυλωθρός, ώς ό πατήρ 
μου, διότι εΐναι άνωτέρας πολύ θεσεοις 
τή ; (δική; μου. όποία  δυστυχία νά ρίψη 
τό βλέμμα του επ’ έμοΰ! Λυπήσου μ :, 
Γάστων, καί ένθυμοΰ ένίοτε τήν δυστυχή 
ίωάνναν, συμπεριπατοΰσαν μ.ετά σοΰ εί; 
τήν στοάν τοϋ φρουρίου* έγώ δέ έλπίζω 
δτι δέν θέλω ύποφέρει τό μυσαρόν αύτό 
συνοικέσιον! Τγίαινε! Γάστων! ύγίαινε! 
μή ζνιτήσ·/ις νά μέ ίδγς, έάν θέλγ,ς νά μή 
άφανισθώμεν καί οί δύο *.

0  Γάστων έ'τρεξεν ώ; τρελλό; τήν ή- 
μέραν ταύτν,ν καί τάς ακολούθους έλπί- 
ζων νά συναντήση τήν ίωάνναν άλλά δέν 
ήδυνήθια. Επί τέλους ή όλεθρία τών γά - 
μαν ήμέρα έφθασεν. ό  μυλωθρός έτίμ.νι- 
σε τούς ένοικιαστάς του προσκαλέσας 
αύτούς είς τήν τελετήν τών γάμων, άλλ’ 
οδτοι άπεποιήθτ,σαν έκ διαφόρων όρμο>- 
jievoi αίτιων. 0  μέν Στεφανία, συνέπα- 
σχεν έπί- ταϊς λύπαις τοΰ αδελφού τνί;, 
Ιβλεπεν δμω; μετ’ εύχαριστήσεω; τό συ- 
νοικέσιον τοΰτο, σκεπτομέν» δτι δ ι’ αύ
τοΰ άνεγείρετο φραγμός ανυπέρβλητος 
(Μεταξύ τών έραστών. ή π α τά το  ή δυ- 
στυχής περί τοΰ μέλλοντος τοΰ Ιρωτος 
τούτου!

^Ιετά τόν γάμον παρετέθη πλουσία

τράπεζα άλλά τό συμπόσιον r ro  σκυθρω
πόν άν καί ό μυλωθρό; ήτο φαιδρός καί ό 
σύζυγο; είχε τό ν,θο; χαρ'.εν καί έρωτικόν* 
διότι ή ίωάννα έ/.άΟν,το τεθλτ,μίν·/) καί 
μέ δακρυσμ-ένου; όοθχλμού;.

Μετά τό δεΐπνον ή ίωάννα έλαβε τόν 
Κ. Λεπλάνκ εί; τό παρακείμενον δωμά- 
τιον καί έκει γονυπετήσασα τώ  είπε 
χΛαίουσα.

Λχ! κύριε Λεπλάνκ, σα; παρακα- 
λο», πείσετε τό πατέρα μου νά μείνω εί; 
τόν μϋλον, διότι Οελο» άποθάνει έάν ά- 
ναγκασθώ να ζ/,σω μόντ, μετά τοΰ αν
θρώπου αύτοΰ, τόν όποιον άποστρέφομαι.

ΙίγερΟητι, τέκνον μου, είπεν ό έ- 
φ7,μ·ρ·.ο;, πως! είναι δυνατόν ό πατήρ 
σου να σέ ύπανδρεύση χωρίς τήν θέλνισιν 
σου; Λοιπόν μέ ήπάττισΐ! α ! έάν ήμ-ην 
εόώ, δεν ήθελε γίνει ό γάμος αύτό;.

Καί έγώ, κύριε Λεπλάνκ ήθελα νά 
σα; περιμένω άλλά δέν τό παρεδέ- 
χθν,σαν. Προτάξετε ώ; αιτίαν τάς συχνάς 
απουσία; τοΰ Κ. Μαρβίλλ, καθ’ ά; θά 
μενω όλομ,όναχη. Λιά τό ονομα τοΰ Θεοΰ! 
κύριε Λεπλάνκ, κατωρθώσατε τοΰτο ή 
δ αλλω; ύπάγω νά συναντήσω τήν νυμ.- 
φικήν άνθοδέσμην μου.

Λέγουσα δε ταΰτα  ερριψε τήν ανθο
δέσμην ττ;; εί; τόν ποταμόν καί ίκυπτεν 
ήύϊ) ύπέρ τό χεΐλο; τοϋ παραθύρου μέ 
όοθαλμού; εκφράζοντας άποπλάντ,σιν τοΰ 
νοόί, οπερ έπροξέντ,σεν έντύπωσιν είς τόν 
έφτ,μέρ'-ον.

—  ΐϊσύχασε, κόρη μου, τ ί| είπεν* ύ
πάγω νά όμιλήσω εί; τόν πατέρα σου, 
και ελπίζω δτι τα  παντα θέλουσι γίνει 
κατά τήν έπιθυμίαν σου* έλθέ, Ας ύπά
γωμεν.

livcji πάντε; οί προσκεκλημένοι έχό- 
ρευον μανιωδώς, ό έφημέριος Ιλαβε τόν 
μυλωθρόν κατά μέρο; καί έπέπληξιν αύ
τόν σφοδρω; δτι έθ·ασίασ* τήν χόρην τ«υ.

—  Π4! πδ! εΐναι παιδί άκόμΐ)’ θά  
διορΘωΘτΊ καθώς δλοι, ύπέλαβεν V A l-  
φέβρ βαναύσως* δλαι αί νεάνιδες τά  
κάμνο'^σι.

—  Καί έάν ή κόρη «του προνεβλήθη 
τόσον κατάκαρδα άπό τόν γάμΑνι «4τόν, 
ώ<7· πρόκειται τώρα περί ζωής ή θα̂ Μέτου.^

—  Δέν σδς έννοώ, δέν σάς έννήβ, κύ
ριε Λεπλάνκ, είπεν .-ό μυλωθρός άρχέσβ;) 
νά φοβήται. ”,



—■ £s λέγω λοιπόν κχφζρώτλτα,^ωρίς | 
ι»* διχχιώ  τήν αί τησιν τή ; Ουγατρό; σου, 
3τι έάν ,δέν τή ; πχρχχωρή*?!* β,τι ζητεΤ, 
τρέχεις μέγαν χίνδυνον* ή ήμέρ*!τόΰ γέ·1 
μου θέλει τελειώσει διά χηδείας., Λ

—» Περί τίνος λόιπδν πρόχιίτχι* θ ιέ  
(*wt προσέθηχεν ό Λεφέβρ [i.t ίφ9*λμοΰς 
άποπεπλανημένους.

—  Πίρί τή ; Ουγατρύ; σου ίωάννχς ήτις 
θέλει νά κΰτοχτβνηθή.

—  II Ιωάννα ί ή ίωάννα! ή χόρη μου 
νά άποθάννι! Λ ΐ δχι, «χν» ποτέ! δέν έπί- 
στευα βτι ώμίλει τόσον σπουδαίως τδ 
δυστυχές **ίδί. Τδ εϊδ* ν* χλ*ί*ι άλλ*
**» *> "ου τά  αύτά ίχα μ ν ε ...........
Nxl, έν τούτοι; βά δμιλήσω είς τδν Κ. 
Μαρβιλλ xxi 6ά χρχτήσω τδ άνδρόγυνον 
« ί  τδ σπητι μου* Οχέ μου! έγώ νά δυ
στυχήσω τήν χάρην μου, τδ μόνον μου 
π α ϊ ί ι . . . .  ΙΙηγαίνετε νά τήν χαθυση- 
χασετε χύρ*ε Λεπλάνκ, ένίί έγώ §ά δμι·· 
).'/,σω τοΰ Μχρ&λλ περί τούτον.

II ίωάννχ άφοΰ έτυ/εν o',Tt έζήτει ή- 
συχχσε χα ΐ ίϊεριέμενεν άνυττομόνω; τήν 
άναχώρτ,τιν τοΰ συζύγου της. *

Ιίΰρι μέσον νά διχττρή άλληλογρα- 
? ί*ν μετά τοΰ Γάστωνο; και Ιπρχττε 
τοΰτο, ώ; £λεγε, δ ιχ  νά εμποδίσει αύτόν 
νά ά::οΟ*νν).

0  Γάστων έζήτει πάντοτί είς -τάς έ- 
'χιστολάς του στιγμών τι νων συνέντχυζιν 
ϊνα, βλέπων χ*1 ομιλώ ν αύτ^,ΰποφερη γεν
ναιότερα τήν δυστυχίαν του. ϋλχ£ε δέ 
μιαν ήμέραν τήν έπιντολή)? ταύτην:

" Awpwv τή» πρωίχν αναχωρεί δ Κ. 
ΛΙαρϋίλλ διά τινα; ήμέρας . .  . .  δύναμαι 
έ~ι τέλους νά άναπνεύσω όλίγον’ ώστε 
τό μεσονύκτιον περιμένετέ με ύ ;  τόν πε- 
pt«Tspsteva, όπου θέλω ί'λθει νά σ ι;  ίδώ 
έπί τινας στιγμάς πχποιθυία είς τήν τ ι
μιότητα σας, Αύριον λοιπόν, Γάστων 1 »

Πόσον ή ήμίρχ ητο μχχρά διά τόν 
Γάστων*· περιεπλανήθη είς τάς πεδιά·
^αί ®&δπτάμενος τά  πχράδοζα συμζάντα 
τών ολίγων τελευταίων ήμερων.

Ι’.πΙ τέλους έσήμανε μεσονύκτιον si; 
τό ωρολόγιον τής κώμης τοΰ Αίαιλλέ χαί 
ό I άστων έπορΐύθτ) άμέσως ιΐς  τδ ττροσ* 
ό-.ορίΐΟέν (Αέρος. Επίσης δέ χαί ή ίωάν- 
ν* έςήλθεν άψοφτ,τΐ τοΰ δωματίου της. 
Οποϊχ χαρά ^σΟάνοντο ώλψόηροι μετά 
τοιουτον λυπηρόν αποχωρισμόν νά έπα*

ν ί ^ ν  άλΧήΧβ^ςΙ Πρέπίι νά « 4 ^ * /  Τιί 
ίν* ίυνηθί! νά έννο^σ^ τήν„ ή ίβ # (ί» άδ*?ών. 
■ Κι^όν «τοί* π^ά γμ ά ΐά  ν* ·*1πάσιν $ 
tt{ πρθς Έδν άλλον* atl χ&β$Μ ίων7 έϊχον 
άνάΫχτ.ν' νά ύποστηριχθώσιν ά ^ ^ α ίώ ς ΐ  
«  ® · ^ {  lUivwt ί τ ο  *6σον τεΐάβάγ* 
μϊνη,νώ®τΥ ανεχώρησ* τάχίως* ipititis 
μή τδ  καθήχον υποχωρήσει διότι » άγών 
είνβιι ^txiy^uvoj Xal δ tpm* ^4otiv μα* 
νευτιχός- &πε*χέθ* νά ^ανέλ«γ)
τήν επαύριον, άλλ* κίσελ^οΰσ* είς τδν συ* 
ζυγιχδν θάλαμόν της, μόνη, έφο&ΐτο έ*υ· 
|ή ν  xal Ιγραψεν είς τδν Γάστων* 8 η  
οέν β!λ*ι έπανέλθει πλέον* Ιπ$ιτα  φο» 
λουμένη μήπως ' πράξιρ τ ι  ο5τος απονε
νοημένων, είπε χαθ* 4*υτήν ι 

 ̂ —» όχι" εΐναι χχλλίτερ* νά τοδ τώ  
8?πω έγώ ή ίΙία* θέλω τδν χ χ θ η ^ χ ά σ » , 
xsi @έλω παρκχαλέσει τδν πατέρα μου 
ν* άναχωρήσωμεν ά π’ έ^ώ, νά ΰπάγωμεν 
νά τ*ξει^6ύσωμ*ν, δ ιό τ ι τδ  αίσβάνομαι, 
τδν άγαπω πολύ, 0ά γίνω ϊνο^ος!

1 /.ν έπαυριον a t  *ύταΙ προφυλάγεις 
λήφΟησαν παρ άμφοτέρων xal ε&ρέ&ησαν 
χατά  τήν αύτήν ώραν είς τδν περιστερεώ* 
να. Ολαι a t σκέψης, δλ*ι αΙ άποφά9>ΐ{ 
ήφανίσθησαν, χαί αύτδ τ& χα6?,χον έλη- 
σμονή&η ένώπιον τοΰ Ιρωτος! Οταν δέ el· 
·»*ζ δ ποϋς όλι<ιθήσιι έπί τής χατ<οφε·* 
pste; ταύτης, τής τόσον ήδείχς τόσον ό- 
λισδηρδς, δέν δύναται πλέον νά όπισβο- 
ποδήσ^. έχφρονες έχ τής εύτι^ίχ$ καί 
τοΰ Ιρωτο; ΰπεσχέΟησκν άλλήλοις νά .»{»- 
ρίσχωνται έάι* πάσας τάς νώχτΛς, έ®* 
e°v χρόνον ήθελεν άπουσιάσει δ &. Μ*ρ- 
βίλλ. Ευτυχής ή δυστυχώς .*1 υποδέσεις 
του ηνάγχασχν αύτδν νά π α ρ χ τ ^ .  τήν 
ελίυσίν του1* ή δέ ίωάνν* . ητο χαρωπή, 
ευτυχής, χ*1 δ πατήρ τ %  Ιλ«γβ |ψη-. 
μ«ρίφ Λιπλάνχ ψ ζ ω*  τάς' χ ε^ ά ς 'το υ ι,-  

"  *’ (Αχολοίίθεϊ),'

# , - W · '‘ΛΤ’Μ 'C'TtJ**' 1 " Ι . : 1

Αυσις τοΰ έν τφ  προηγο^έν^  , ιρυλλχίίω 
αινίγματος* ^  ̂
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