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Φιλόσοφοι τίνες λέγουσιν, ότι ή χη
μεία δέοννά καληται ή τέχνη της κ α - | 
ταστροφής, και ότι οί εις τήν έπιστή-
μην ταύτην καταγινόμενοι, ουδέν άλλο 
κάμνουσιν ή ανατρέπουν τό πάν τή-
κοντε:, έξατμίζοντε; και άναφλέγοντες, 
ότι δύνανται νά παραβληθώσι προς παι
δία, άτινα θραύουσι τά παιγνίδια των 
δια νά ιδωσι τί είναι εντός αυτών και 
άτινα ένασχολουνται κατόπιν εϊ; τό νά 
έπιδιορθώσωσι τά συντρίμματά των. "Έ
τεροι δέ μάλλον άδικοι ακόμη λέγουσιν 
ότι ή χημεία είναι ή επιστήμη των ε
πικινδύνων υλών, ή μήτηρ τών εύφλεκ
των ουσιών και τών δηλητηρίων και οτι 
ή κατηραμένη αύτη τέχνη ή το τό μυ
στικόν τών κακοποιών ανθρώπων. 

Πιθανόν τις νά δώσϊ] πίστιν εις τάς 
γνώμας ταύτας· άλλ' άν έκαμνεν ούτω 
θά έλέγομεν αύτω ότι δικάζει μονομε
ρώς άκουσας μίαν μόνην ψηφον άς ά-
κούση και έτέραν, εκείνη ν ήτις συνη
γορεί υπέρ τής επιστήμης ταύτης της 

τόσω ωφελίμου και τόσω εκπληκτικής. 
Είναι αληθές οτι ή χημεία καταστρέ

φει, μεταχειρίζεται τό πυρ, θερμαίνει 
και διακαίει τάς είς σπουδήν αύτης προσ
φερόμενος έπι της επιφανείας της γης 
ουσίας. 'Αλλά πόσον αξιοθαύμαστος ή 
επιβοήθεια του πυρός ! Θερμαίνουσα με
τά άνθρακος έρυθρόν τινα λίθον, εΰθρα-
στον, άχρηστον, τό όρυκτόν τοΰτο του 
σιδήρου, αυτό καθ' εαυτό άνευ ουδεμιάς 
αξίας, παράγει έν ταις ύψτ,λαΓς καμί-
νοις τον σίδηρον, τήν βάσιν ό?^οκλήρου 
τής βιομηχανίας, θερμαίνουσα τους λι 
θάνθρακας, χωρίζει έξ αυτών άέριόν τι 
καύσιμον, όπερ φωτίζει τάς πόλεις μας 
μας. θερμαίνουσα ηφαιστιογενείς τινας 
λίθους χωρίζει έξ αυτών τό θείον, τήν 
βάσιν της παρασκευής του θειικού οξέος. 

Ι Καταστρέφει ή χημείαά, λ λ ά πόσον ώ-
| φέλιμος είναι ή καταστροφή αύτη ! Άπό 

ύλας άχρηστους διεσπαρμένας επί της 
επιφανείας της γϊ]ς, άπό ορυκτά άνευ 
αξίας, εξάγει μέταλλα μάλλον ή ήττον 
πολύτιμα κα'ι ουσίας καταλλήλους εις 
τό νά έπαρκώσιν εις τάς άνάγκας τ ή ; 
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κοινο^νίας. Ή χημεία λοιπόν ζητεί να 
καταστρέψω τα σώματα, άτινα ύπάρ-
χουσίν έν τη φύσει, χωρίζει τάς διάφο
ρους ουσίας, άς εκεί εύρί?κει και το πυρ 
είναι τά ένεργόν αίτιον τ^ς ανατροπής 
τοϋ υπάρχοντος κόσμου. 'Αναφέρομεν εν 
μόνον παράδειγμα μεταξύ μυρίων. Ά ς 
λάβωμεν τεμάχ;ον μαρμάρου, όπερ άφθό-
νως υπάρχει έν τη φύσει, καί ά; Οερμά-
νωμεν αύτα είς έστίαν διάπυρον θέλο· 
μεν ίSet μ*τ' ολίγον ότι μετετράπη τη" 
ενεργεία του πυρός είς νέαν ούσίαν, την 
κεκανμένην άίβεστον, τήν τόσω χρή^'-
μον τη οικοδομική τέχνη. 'Αλλά το 
μάρμαρον ένω άφ' ενός δίδει τήν άσβε
στο/ ταύτην, άφ' έτερου άφίνει να δια
φυγή άέαιόν τι γνωστόν υπό το όνομα 
άνΟρακικόν όξύ, όπερ δυνάμεθα νά συλ-
λέξωμεν. 

Ί'.ξετελέσαμεν ούτω τήν πρώτην φά-
σιν αναλύσεως ή καταστροφής, ως ει
πείν, έχωρήσαμεν έκ του μαρμάρου δύο 
ουσίας διακεκριμένα;· το άνΟρακικόν ο
ξύ '/αί τr^> άσβεστον. 'Κπεκτείνοντες επί 
μάλ?,ον τήν άνάλυσιν, δυνάμεθα τα δύο 
διάφορα ταύτα σώματα τοϋ μαρρ.άρου 
να τά •/ωρίσωμ-.ν είς απλούστερα. Το 
μέν ανθρακικό/ όξύ ε,; άνθρακα και ό
ξυγόνον, τήν δέ άσβεστον, ε ι ; μέταλλο'ν 
τι άσβέστιον καί είς όξυγόνον. Κατα" 
στρέφοντες ούτω, δηλαδή άναλύοντες 
τό μάρμαρον, χωρίζομεν αυτό εις τρία 
διάφορα είδη, τόν άνθρακα, τό ασβέ
στιο·/ καί τό όξυγόνον, ών τά μεν δύο 
στερεά τό δέ τρίτον άέριον. 'Αλλ' ενταύ
θα παύε; πλέον ή δύνα/ις της άναλύ-
σεω;· έφΟασεν είς σώματα άτινα δέ ν 

δύναται πλέον νά άπον/ωρίση κα'ι άτινα 
καλεΐ στοιχεία ή σώματα άπλα. Άνα-
λύσασα ή καταστρέψασα πάντα τά σώ
ματα, λίθους, φυτά, ζώα ή χημεία, ά-
νευρεν ότι πάντα τά επί τ7)ς γής όντα 
σύγκεινται έξ έξήκοντατεσσάρων απλών 
σωμάτων. Ή μικρά αυτή ομάς των 64 
στοιχείων αποτελεί τό καταπληκτικόν 
τοϋτο μουσεΐον, όπερ ή φύσις μα," 
προσφερε: πρός σπουδήν. 'ίίίύναμεΟα νά 
συγκρίνωμεν τά άπλα ταΰτα σώματα 
πρός τους επτά τόνους τής μουσικής, 
οΐτινες παράγουσιν τάς διαφόρους αρ
μονίας ή κάλλιο ν ακόμη πρά τα εΰο-
σιτέσσαρα γράμματα τοϋ αλφαβήτου, 
άτινα μεταδίδουσι τούς απείρους στο-
νασμούς και σκέψεις. 

Ή χημεία σκοπεί λοιπόν τήν άνά
λυσιν των συνθέτων σωμάτων των δυ
ναμένων νά προσφερθώσιν αύτη πρός 
σπουδήν, καταστρέφει, αλλά άφοΰ άπαξ 
μο\ώση τά άπλα ταΰτα σώματα, ζητεί 
κατά τίνας νόμους είσίν ηνωμένα, προσ
παθεί νά τά σύζευξη μεταξύ των, νά τά 
συνένωση, όπως παραγάγη έργα όμοια 
πρός τά τ ' ς φύσεως. Ζητεί τάς σχέσεις 
τάς υπάρχουσας μεταξύ σώματος τίνος 
και εκείνου είς δ δύναται νά μεταβληθη. 
Ζητεί νά συγκράτηση υπό τά λείψανα 
των τά σώματα, άτινα ειχεν αναλύσει 
και άφοΰ καταστρέψει, δημιουργεί. 

Ή χημεία άναλύουσα τό ύδωρ τό, 
χωρίζει, τ 7) έπίδράσει ηλεκτρικού ρεύ
ματος, είς δύο διίφορα αέρια, τό όξυ
γόνον καί τό ύδρογόνον καί ποτε τά 
δύο ταΰτα στοιχεία μεμονωμένα, είξεύ-
ρει νά τά ένώνη πρός άναπαραγωγήν υ·. 
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δατος διά της συνδετικές όδοΟ. Ή χη
μεία αναπαραγάγει τεχνικώς σχεδόν πά
σας τάς ουσίας τάς όρυκτάς, αιτινες υ· 
πάρχουαιν επί της επιφανείας τίίς γϊ)ς· 
είς τά χωνευτήρια της δύναται νά ένω
ση τόν σίδηρον μετά τοΰ οξυγόνου, ό
πως παραγάγη κρυστάλλους σιδηροπυ-
ρίτου· δύναται νά άναπαραγάγη τούς 
σμάραγδας καί τούς αδάμαντας· μόνον 
αί ούσίαι, άς παράγει ούτω, δέν εχουσιν 
ό'ψιν επίσης ώραίαν ώς τά προϊόντα α
πέραντων εργαστηρίων, άτινα ή'φύσις 
διαθέτει είς τάς μεταλλίτιδας φλέβας 
εντός τών σχισμάτων τών ήφαιστίων, 
χωνευτήρια γιγαντώδη, άτινα περιφρο-
νοΰσι τήν χείρα τοΰ άνθρωπου. Ού μό
νον ανόργανους υλας διά της συνθέσεως 
παράγει έκ τών απλών σωμάτων, αλλά 
κα'ι όργανικάς, αΓτινες ύπάρχουσιν είς 
τά φυτά και τά ζώα. Τό οίνόπν»υμ?, ό
περ ευρίσκεται είς τάς σταφυλάς κα'ι είς 
άλλας ©υτικάς υλας, δύναται νά ανά
λυση ώς πάντα τά σώματα καί νά χωρί-
ση τά στοιχειά του, άτινα είσ'ιν, ό άν-
θραξ, τό ύδρογόνον κα'ι τό όξυγόνον. 
Και πάλιν έκ τών μεμονωμένων τούτων 
στοιχείων, ή χημε-'α δύναται νά άνα
παραγάγη οινόπνευμα μετά της γεύσε-
ώς του, τ η ; αρωματικής του όσμης και 
όλων του τών ιδιοτήτων. Ή μέλλουσα 
βιομηχανία θά ώφεληθη ίσως της θαυ
μάσιας ταύτης συνθέσεως κα'ι θά δυνη-
θ^ νά προσβλέψη είς νρόνον μάλλον ή 
ήττον πλησιάζοντα όσον τό δυνατόν εις 
τό ν' άναπαραγάγη τό ζάχχαρι, τό ά-
μυλον, τά αρωματικά έλαια, άτινα εξ
άγονται διά της βιομτχανιας. Έπί πα

ρουσία τών αποτελεσμάτων τούτων, έ-
ρωτώσι, που θά σταματήση ή δύναμις 
της πλάσεως τής χημείας ; Ή επιστή
μη αΰτη θά κάμη ποτέ κόκκον σίτου, 
φυσικόν μι'σχον; Ουδείς αμφιβάλλει ότι 
υπάρχει όριον είς τήν σύνθεσιν ώς ύπάρ* 
χει είς τήν άνάλυσιν. 

"Οσω ισχυρά κα'ι άν ηναι ή επιστή
μη., σταματφ όπου αρχίζει ή δύναμίς 
της περιβεβλημένη μυστήριον όπερ όνο· 
μάζομεν ζωήν. 

Έν τούτοις τό πεδίον έ'νΟα δύνατα^ 
αΰτη νά έξασκη τήν δύναμιν της συνθέ
σεως είναι αρκετά ευρύ όπως προσφέρη 
είς τόν ζητοΰντα πλουσίαν κυριότητα· 
Είθε ύλαι χρήσιμοι νά έκκριθώσιν ύπό 
τών φυτών, ύπό τών ζώων ! ΊΊ χημεία 
διαπρέπει ακόμη είς τό νά δημιουργη υ
λας καθαρώς τεχ\ιτάς, αίτινες δέν πα
ρουσιάζονται έν ·τγ5 φύσει. Ούτως αριθμός 
αρκετά μέγας Βάσεων χα'ι οξέων ουσιών 
χρησίμων, παραγομένων είς τά χημκά 
εργαστήρια, έγεννήθησαν διά τής χη-
μείας, χαί δέν παρουσι^ζουσιν ούδεμίαν 
ούσίαν φυσικήν, άλλά μάλλον προϊόντα 

ί τέχνης. Τό ίόχρουν της άνηλίντς, 
ι παραδείγματος χάριν, όπερ είναι έν χρή-
I σει είς τήν βαφικήν, είναι ουσία χρώμα-
ί τιστική, άληθοΰς πλάσεως, καί ουχί 
• πλέον άπομίμησις αντικειμένου υπάρ
χοντος. Ή δύναμις αύτη της όημιουρ-

| γικηςεπιστήμη; διαστέλει τήν χημεία* 
όλων τών άλλων επιστημών. Αύτη μό
νη δύναται πραγματικώς νά δημιουρ-

Φ, 
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Ο ΕΡΩΣ. 

Ό "βρω;, η πρώτη αΰτη καΐ παγκόσμιος α
φορμή της υπάρξεως τού σύμπαντος, ή άνε-
» , , „ . 0 , ! λογικά μου αμαρτήματα. Γινω$κετεόε υπό ςαντλητος κυτη πηγη του αιοιου βιου, ή σερ - ! ' Γ , , ί . > 

. Λ , , ! τίνα εποψιν μ,οΐ αρέσκει νά σπουόαζω το αί-'.η αυτή ή ταράσσουσα του; τε 3νΰοωι-ου? Μ Ι I 

λαλήσω ήμϊν περί των ερώτων μου), ούτω κά-
γώ έσκέφθην πολλάκις επί ,ν& τετριμμένου 
τούτου, άλλ' άείποτε νέου ζητήματος και δ-
μολογώ δτι ζ/ω κ » γ ώ τα μικρά ερωτικό φιλο-

μη αϋτη r¡ ταράσσουσα τούς τε ανθρώπους κΑ 
ζώα, τούι ουρανού; καΐ τοΰ; αστέρας ώ; καΐ 
τά φυτά και τα α Ο», το ζωογόνον και συνά
μα κατ·*στρεπτικόν τούτο πυρ, δπερ εισδύει 
¿na αρτηρία; εις ίρτηρ'αν, από βώλου ει; βώ-
λδν γης, άπα <:τελέχους εί; στέλεχος, το μυ-
στήοιο' τούτο το άείποτε άποκαλυπτο'ρενον 
/.'Ài άεννάω; άκατανόητον, δ ερ-ως,̂ βν έςύμνη-
σχν, ήτθάθησαν, ο':ινειρεύθησαν πάντε;, υπήρ
ξε και έσεται πάντοτε το αιώνιου θέμα της 
λυρική; "'-αί βουκολικής ποιήσεως, δ κυριωδέ-
στερο; μοχλός των ευγενέστερων πράξεων καί 
τών φΛερωτέρων έγκ,ληράτων, δ φάοος των 
μίγαΛοφυϊών καί της μετριόίητο;, ή υψίστη 
άνάγκί) τού ωρίμου πολιτισμού καΐ τή ; βαρ
βαρότατος, τό φανταστικόν ονειρον της αίδή 
μονο; παρθε-ίας κα'. τη; αμφιβόλου και συγ-
/. ϊταβατική; νεότητος, το αντικείμενο·/ «άν-
-.<.)'> τών μυθιστορημάτων, v¡ πλοκή πάντων 
τών οραμάτων, το προοίμιο··» πάντων τών γά-
I J L W V , ή δικαιολογία παντός διολισθήματος. 
L'ivai όντως αξιοθαύμαστο; ή πληθύ; τών ποι
κιλιών τοΰ θεματο; τούτου, άφ' ης ó κόσμος 
υπήρξε μέχρ'-ί ου εκλείψει δια παντός. 

¿¿i υπάρχει άνθρωπος μ ή ίχων πρωτότυ-
• .τον '.στορίαν έρωτος να σο! άρηγηθή· δέν υ· ¡ 

πάρνίΐ γυνή μή κρύπτουσα έν τώ στήνει της 
μυθιστορία» 'δλόκληρον έρωτος. Πάν τις ήγά-
πησαν- και έκαστο; κατά τρόπον ίδιον, καί 
τοι α'ι άφΛγησει; πασαι ουδέν άλλο t{fa ^ ut'a 

y.al ή «υτή μουσική μέ τους διαφόρου; της 
τόνου; καί tiv»; πολ.λχκ'.ς δυσφωνίας ($tona-
/, ioni). 

'(i; πάντες, <&Tw κ ί γ ώ (£| ν ,,,όκειται να 

ώνιον τούτο της άν„θρωπότητο; δράμα, όπερ 
άλλοτε μεταβάλλεται εις κωμωδίαν; Ί 'πό 
τήν έποψιν τή ; δ η λ ώ σ e ω ς, ήτις εστίν ή 
άπλου-τέρα, άλλα και συγχρόνως ή σοβαρό
τερα τού ζητήματος ϊποψις. "Ω ! ποσάκις έ-
γέλασα εκ καρδία; εις τινας περιπτώσεις !. . . 
ϊ ά ς βεβαιώ ό'τ ι διασκέδασις τερπνότερα δέν 
ΰ-άρ^ει η τό να παρευρέθη τις ειτε φανερά εί
τε κεκρυμμενος ε:ς έρωτικήν ονΰωσιν, h ìo t 

στιγμή εκείνη καθ' ν̂ ν άκων τις έρωτα εαυτόν 
εάν τό λογικόν τούτο ζώον, δ άνθρωπος, είναι 
περιεργον μυστηριώδες δν ον δόλιον καΐ υ-
ποκριτικόν. ΚαΙ ΰπάρ^ουσι δηλώσεις έρωτι-
κα'ι παντός σχήματος, παντός χρώματος, πά
σης οσμής, αναλόγως τών προσώπων, άτινα 
παρουσιάζονται εί; τήν σκηνήν. 

Ό μικρός, δειλός καΐ άπειρος νεανίας, δστις 
μόλις Εξήλθε τού σχολείου καΐ ριψοκινδυνεύει 
όπως ποtifavi τήν πρώτην κατάκτησιν, δστις 
όμως άρ-/·εται της αψιμαχίας μετά τίνος υπη
ρέτρια; της γειτωνίας, καί ό'στις εί; αντάλ
λαγμα τού Τρωτός του ^λαμβάνει παρ" αυτής 
έ'να σαρκασμόν καί κάποτε έν ράπισμα euvj-
χον. 

Ό κομψό; είκοσαϊτής, όστις, οπαδό; τοΟ 
συρμού, βαδίζει άγερώνως ώ; παλαιός στρα
τιώτη; καί τρέχει κατόπιν ραπτρίας η άνθο-
«ώλιδο; αμφιβόλου διαγωγής, καί σοβαρώς 
τν) ποιεί ερωτικά; προτάσεις γελοίας. 

Ό τέλειος νέος, ποιητής έξ ανάγκης καί πά
σχων εξ έπιττ.δεΰσεως, ό'στι; στενάζει υπό τ ί 
να Ιςιόστην άπό ττοω'ί'ας άχρις εσπέρας καί 
ίπ'ι τέλου; διαβιβάζει τάς στοναχάς του και 
τας ελπίδας του δια τής υπηρέτρια; κ»κλεΐΓ 
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σιχένα; εντός φακέλλου ροδόχρου, προς τήν 
ώραίαν τύιαννον της μή νοηθείσης εισέτι καρ
δία; του. 

Ό ιν μ.κρογρχφία Βύρων, δ έχων τήν κό· 
<;.ην μακράν καί τον κόμβον τού λαιμοίέτου 
του άείποτε Ικτετοπισμένο/, όστις έν μι^ έ-
βπέρα επαναλαμβάνει είς είκοσι διαφόρους νε
ανίδας τήν στερεόιυπόν του ώδήν, καί όστις 
ίπ'ι τέλους, χάρις το ί ; έπαινοι; τών άνοήτων, 
καταντά νά Οίωρηθη πνευματώδης. 

Ο άξιωματικίσκο:, όστις έρμητικώς πεπορ 
πωμένος είς τήν στολήν του, καθίσταται δ 
τρόμο; τών συζύγων εν κα'.ρω είρνίνης πλε':ό-
τερον ή Οσον τρόμος τών έχΟοΛν έν καιρώ πο
λέμου, καί όσ-'.; νκλιγκλίζει τήν σπάθην και 
τού; πτερνιστήρας, πάσχοιν έ; ερωτο;, 8ν τώ 
ενέπνευσε πονηρά τις χήρα. 

Ό σοβαρός άνήΰ, πρόεδρο; ϊπιτροπή; τινο;, 
ή τού δημοτικού συμβουλίου, υποψόφιος βου
λευτής, ή έξ επαγγέλματος πολιτικό:, επί 
τέλους έφημεριδογράφος σπουδαίος, Οστις με
λετά τήν συγγραφήν ερωτικής ε'πιστολής, ώς 
τήν ουγγραφήν άγοοεύσεως έν τή βουλή, ή'τι; 
όμως προκαλεί τδν γέλωτα της νεανίδος έίς 
fa άπ/,υΟύνΟη, ώς θα προυκάλει τόν γέλωτα ή 
άγόρευσι; τού ρηΟέντος Ιν τώ Κοινοβουλίω. 

Έπ'ι τέλους δ κομψευόμενο; παρήλιξ, μέ 
τρίχα; και οδόντα;, ανεκτίμητους Οά ελεγέ 
τις άν δέν είχον ήδη έκτιμηΟή, καί μέ γ έ -
νειον βεβαμμένον, μέ ένδυμασίαν της έΟιμο-
ταξία;, με ώραίαν άνθοδέσμην έν τή δεξιά καί 
με τήν άριστεράν εις τήν καρδίαν, δστις γο-
νυπετεΐ προ γυναικός ημιθέου καί παρ' ής ζη
τεί έρωτα, όπω; δ·.' αυτού ένισχυθή καί φέρη 
άνετώτερον έπ! τής ράχεως τό βάρος τών 65 
ένιαυτών. 

Βλέπετε, ώ άναγνώσται, οίον ώραίον κλω-
βόν τρ-λλών σα; παρου-ίασα, όστις όμως ου
δέν άλλο εστίν ί περίληψις τού μεγάλου γέ 

νους τών ανθρώπων. Καί έν τή αιωνία ταύτη 
παραλλαγή τοΰ σχήματος τ ί ευρίσκετε ; φρά
σεις, άλλ' ουχί λογικήν, ήχους τερπνούς, άλλ' ουχί μελωδίαν, πυρετού; έφημ έρους, άλλ' οΰ-χΐ παραφροσΰνην, πυρ ζωηρόν, άλλ' ουχί κα I 
φλέγον, σπατάλην λέξεων, άλλα φιλαργυρ'αν 
αίσθήματο;.νοχ, vox, practeroaque nihil!.. . 

Έν μέσφ όμως τοσαύτης άσημία; καί το
σούτων γελοιοτήτων, συνέβη μοί ποτέ νά πα
ρευρεθώ έχ τύχη; εις σκηνήν λίαν ένδιαφέρου-
σαν καθά ίφελή, αί-ρνηδίαν καί φυσικήν. 

Ταύτην θέλ<.) η3ί; διηγηθή είς τό έπόμενον 
τή; «Ανατολήςν φυλλάδιον, υπό τόν τίτλον 
α Ερωτική δήλωσις». 

Η ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΙΙΣΕΩΣ 

ΑΓΑΛΛΙΑΣΙΣ. 

Δ ι ή γ η μ α 
( Συνέχεια. ) 

Ό τού Μάζου πατήρ απήντησε ^ιετά τίνος 

ανυπομονησία;, 

— "υ ! έπρεπε λοιπόν ν'άφίσω τό' υίόν ιιου, 
τον μονογενί, μου υίόν, ν'ί-^χωρήίη μακράν καί 
επί yρόνον μακρόν, και νά \r<\ τώ δώ?ω ολίγα 
/ , ri¡Wta XftV ; 

— Ι ·Ϊ'ΪΙ λοιπόν αληθές, ΜίΤί, ότι αναχω
ρείς είς Γαλλιαν ζητών τύχην ; 

— Μάλιστα, κύριε. 
«— Πρό πολλοϋ προέβλεπον δτι θα. κάρ;;; 

τήν τρέλλαν αυτήν, χλλί πρόσιξον, νέε μου, είς 
ό,τι θα σοι είπω. Γνο^ρίζείς Λν έγώ 2εν είυαι 
εαφρων ανήρ, κ ι ι αν τα πραγιχατ* δεν 

προβλέπω μακρόθεν. 0')ίεν θά ώφελη,θή; ει; 

Γαλλίαν καί θ ί άναγκαοθής να έπανέλΟη; έν-
ταοθα τρελλότεροί ή πρότε^ον. 

\ — Το μέλλον κείται έν γ^υνασι θεού, ιΐ-
• πεν ó Μάζος. Ί ί /ν ή τύχη αμοιβή τό θ«ρ?Λς, 
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τήν ίογ«5('αν «cal τήν καλήν Οέλησιν, φρονώ 
οτι θά α.μο'.φθώ- S 

"i'.i.'jaooiv év τούτοις εις τό χωρίον άμα έ-
πλησίβσβν εις τήν οίκίβν toü Ιερωνύμου, ούτος 
i-.al ó υιός τou άπεχαφέτισαν τόν Προνέτη» κβί 
είσήλθον. 

Ή νϋξ εκείνη υπήρξε θλιβερά διβ τόν πτω-
yov εκείνον πβτέρβ, όστις εβλεπεν έτοιμαζό-
μενον τόν μονογενή του υίόν πρός άναχώρηοιν 
έπίβη, κα'ι δ.ά τόν Μάζον {¡ νΰξ αΰτη ητο Ολι-
βιρωτάτη, Αιότι τήν ¿ittodaa» επρόκειτο va 

έ γκατβλείψη τον πβτε'ρβ του, ούτινος τό μό. 

ν ο/ στήριγμα υπήρχε; αύ:ός. Πολλάκις έσκέ-
φθη ó άτυχίς Μιζος άν δέν ήτο προτιμώτερον 
Οά rc«P2TT7¡95¡ της ιδέας τή; αποδημίας και νά 

μείνη παρά τω πατρί του, ~άλλα το κατακυ-
Ρ'.εϋον α ύ τ π ά θ ο ς ήτο ισχυρότατων, ή 5= φι-
λβυτι'α του έχενατο πολύ, διότι δεν έπεθύμει 
να είπ'ωοιν εν τω χωρίω δτι μετενόησεν. "Εικι· 
τα έικέπτετο δ:ι τά πλούτη ά'·.ερ Οά βηέκτα 
6ά συνέτεινον εις τήν έν τω μέλλοντι εΰζωίχν 
ταΰ πατρός του, καϊ έ.τέμενεν 'ti; t^v ά;;όφα. 
O T V του. 

'Aua τη πρωϊα ó Μάζος, καΟά ανήγγειλε τή 
Μαρία, έ ί £ < ί ν r; α ε ττεζη μέ τό; όδΌι τοριχόν σάκ-
κον επί τοΰ ώμου και τήν βακτν.ρίαν έν T Í J ¡ χει" 
Ρ ' Ι , συνοδευθείς έφ' ϊκανόν ύπό τοΰ κα:«τεθ) ιμ-
μένου «arpó; του. Ούτος π̂ ,ό μικροί τω εϊχ Ε 

οώσει δέμα 1 1 περιέχον χρήματα Ήσαν 1 0 0 
φράγκα, άπερ ix) ΰπερόγκω τό '.ω είχε δ ν ε ι σ θ ή 
άψ' εσπέρας napa τοΰ φιλαργύ.ου Ι.ρή·δα. Ο 
Μάζος εδέχθη αυτά δακρύων- Δεν ήδηνήθη vi 
έτφοάση τω πατρί του την εΰγνωμοσύνην του, 
άλλ' ένδομύχω; ώρκίσθΐ), δτι θέλει καταστήσει 
τας ύττάτας τοΰ 6toj του ημέρας ευτυχεί:. 

Όταν ο πατήρ xaí ó υίόί βπεχωρίσθησαν, ό 
πρώτος έπέστρεψεν {εις τό χωρ'ον. Ό Μάζος ε-
pctvev έκβι έν τη ϋέσει του δια τοΰ οφθαλμού 
παραχολουθδν τόν πατέρα του ίπιστρέφοντι, «-

χρις ου έγένετο άφκντος. l i r a εκίνησε την κε . 
φαλϊ.ν, έξεβαλλεν ino τοΰ στήθους μικρόν πε_ 
ρίαπτον, δπερ είχεν ανηρτημένο; έκ τοΰ τρά
χηλοι;, και λα ίώ; άντικείμενόν τι δπερ νπηρ-
χ εν ιν αύτω, το ήτπά^θη περι.ιβϋώς, ώ,βά 
έκαμνε χαλογ:αίί τις εις τον ηροσ;ΆΤ7>< 

τ»,ς αγιον χβί έπα»βθίίς «ύτό εί; τό Π Ε Ρ Ί Α Γ Ί -

τον, ανέλαβε μετά θάρρους την όδόν της énoj-
αίας έςορίας του. 

Τό άντιχείμενον όπερ ό Μ/ζος ηιηάαίη μετά 
τοσβΰττς Οερμότ/ιτος, ί / Ό Οαχτόλιος τής Μ«-
ρας. 

Γ . 

' 1 1 Λϋρία έμνήοθη π/ε'^' ~ν> άτυχους 
Μαζου, δατις Κ Ϊ : ε ί ι κ « ο 9 / | εις οκληραν έςορίαν 
Χ Ά Ρ ' . ν αύτη, ; Κατ' ip /άς val, συνεχώς μάλι
στα ένείυμεΐτο αυτόν, "λλλω; Ό Ίϊρώνυμο; ηρ" 
χετο συνεχώς νά τ^ ύπου(μνησ-η τόν Π Τ Μ Χ Ό Ν 

άττόντα, Jió:t εις πάιαν έ.τιστο'.ήν η/ ελάμ
βανε παρ' αΰτοϋ, ΰπήρχεν ή π α . Ά Λ ) η σ ΐ ; νά 
μεταβί) ίίς το ύποστατικόν τοΰ Ίακώοου κοά vi 
προσφίρτ) τούς ΧΒ'.ρετισμού; του αϋτω τε χ*.ί 
τη Μαγδβλινή, ΐοι'ως όμως τη Μ^ρία, orx¡p ό 
οΐγβθός πατήρ έπραττε πάντοτε. 

— Εύχκρ'.στώ, απ·^»τα εκάστοτε fi Μαρίϊ 
εις τόν γέροντα Ίϊρώνυμον ευχαριστήσατε δέ 
έκ μέρους μου και τόν κ. Μίζον, ω είί/ομαι 
- ά ι α ν εότυχίαν. 

Αλλ 'αί προσγινόμενβν τη νεάνιδι εντυπώ
σεις Δ Έ Ν ήταν εισέτι ώς έκ της ήλι*ίας τη; το
σούτον ίσ^υρα'ι, ώστε Ν Α μένωσιν οένιζάλειπτο ι 
έν -τή κα^οία -ης. 'U ^νάμνησις τύ Ηάζου 
βαθμηδόν έξηλείφετο έκ τοΰ πνεΰμβτος τής 
Μαρ'-ac, ή ti? εϊπε χαθαράν τήν άλήθϊίαν τώ 
νεανία, δτε τόν ίιεβεβαίον δ:ι οΰδόλνς έσκέφθη 
νά έραοθίΐ βϋτοΰ χαί δτι τό νά τόν συζευχθή 
οϋδε'ΠΟΤΞ ιγ, έπήλθεν εις τόν νουν. 

Α Ν Α Τ Ο Λ Η 4 ο 

Άλ>ως τε υπήρχε πρόσωπον Τ Ι δπτρ Χ Α Τ Ε -

γίνετο ο Ί,νεχώς νά ίζαλείψΐ) από τοΰ νοός της 
ìi*-fiti τήν άνάυινησιν τοΰ Μάζου. Τό ποόσω-
πον τοϋτο ή το ι ή μτ rr.p τη;. 

Ίΐ ΜΐΥθ*λι·<Ή Ί Έ Ν έ«ίστευσεν δτι Ή %f>y, ~ι\; 
ΧΓ.ώλεσε τόν δακτύλιο;. Καλέσασα λοιπόν «ΰ· 
τλ-' -ΑΧ'Λ μό;α;, την ήρώτησ; σπουδα'ως περί 
τοΰ αντικειμένου τοί-ου, χοί ή Μαρία, ^τις 

Ή Ν Ν ' : Ί τ ; ε τ τ 1 ν jró<.piii.-, Hi ώ'-νητε νά O H " 

γτίθή τη ^ τ , Γ . ί της δ,τι πράγ/ατι τ υ έ ί - η 
— Κ«κώς έτρτ^ες νά τώ -/φιση; τόν οϊ<τΰ· 

Χ·.ΟΝ. Ό Μ Ϊ Γ Ο θϊ δι-/τγρ?ί » ΰ Ν αϋτό^ ώς εχέγ-
γυιν τ?ι; πίίτε'ός σον. . . 

— "Ω ! δ/:, δ/^ι, διέιοψιν Α Ύ Ι Ή Ν ζωηρώ; ή 1 

V J P ( 7 , tiv«i χί *ϊτθ·< ! 'ίΟνώ τω εΐπον καθαρώ; 
3τ·. ουδόλως ΎΓ.όσχ'»μ«ι και δτι οϋ'ϊέ καίν σκέ" 

— Ί'-χ 5 1 κα/.ώς, άλλά Οά ητο κιλλίτερον 
&ι ελνμδα^ες οπίσω τό πράγμα τον. 

— Ti λοιπόν έτρεπε Ν Α κάμω ; Λιά τη; βίας 
5ίν ήίυνάμτ,ν νά τό λλβω, έ*ίίνος δέ. εκουσίως 
Ιέν μοί τό έδιδε. . . 

— φ3ά' ΐ ι , έν τούτο'ς μή ππτ ίΰ ιη ; δτι ο ύ -

το; θά γίνη ποτέ ιύζυγό; σου. . . Έκτος άν έ-
πανελθη άλλος άφ' δ,τι είναι. Λν δμω; έπα-
ν-ίλ^η οίος άνεχώρητε με τόν έκδικητικον εκεί
νον y αρΐκτήρ-ί του, xai πλήρης χουσίίυ ai Ι-
πα.ήρχε_;ο, πάντοτε Ρ ά . Ϊ Ν Β Ι , Ϊ Τ Α ' μ η ν τοΰ νά τόν 
κάμω γαμβρον, διότι προτιμώ ένα αγαθόν πτω-
χόν ενός κακοΰ πλουσίου. . . Επί τοΰ παρόν
τος ει<αι κακ^ς, 

~— Κατά β ϊ θ ο - , [;ή"ρ, πίστευσό" μο', δέν 
είναι τόιον /.αχό; Δ 3 Ο Ν τόν ΝΟΊΛ'.ζουσιν. ρις εκεί
νους εΐπνες τόν άγχπώιιν είναι γενναίος . 

— Ω;αία γενναιότης νά μη κάμνη κακόν 
εί; δντ'.να τόν άγαπό:!, . . Σί> εν τούτοις πρόσε-
ξον νά μη δ'.βτελής μετ' αύτοΰ εις οόσ'εμίβν 
ο^έτίν, κ»Ί ίι σοι γράψη, άλλοίμονον εις σέ 
αν τω άΓταντήιτ-,ς. 

— Ό/. ' , δ / ι , μίτε», έ'ιο βεβαία δ π δέν 
τω απαντώ. 

Παρίλθό'το. έ>το"ς ό πατήρ τοΰ ΜάΓου ήρ -
ζ*το επισκεπτόμενος έλι γώτερον τήν είχογέ-
νειαν, ουχί διότι δέν έδέχοντο αυτόν ιριλοφρό-
νως και ώς κρ/αΐον φ ίλον , άλ)ά διότι κατήν 
τησε μελ»γχθ).ιχΟς, ίζη μονήρης χ.αΐ δέ; έ· 
φα(ν(ΐο ϊυνενώς εις τάς όοού;. Οί γέροντες 
τοΰ νωρίου κινοϋντες τήν χεφαλόν τον ωΛτε'. -
ρο'<τ χατηγοροίντες αυτόν επί μιισανθρωπία. 

— Ό δυστυχή; 1 ελεγον. ΊΙ άναχώρν,οις τοΰ 
-ί 5 του τω έτάλευσε τάς φρένβς ! Λεν ζητεΓ 
άλλο Ν Θ Ν ή νά εύρίσκηται μόνος μετά τής )ύ. 
πης τ . Τ ) . 

Κ.οί βέβαια.ή άνα^ώρησις τον υίοΰ του κν. Λ, 
άπομόνωσις του ηταν αί κύριαι τη; λύπης του 
ά-ρορμαί, άλλά κβί δέν ήσαν αϊ μόναι. Προσετί-
θετο εις ταύτας και ό διωγμός τοδ τοκογλύφου 
Γρήνδα, δοτις τόν ι ΐ χ ι όινείσει τά ολίγα έκιϊ-
Ν Ι Χ Ρ Ή Μ Α Τ 7 . 

Ό Ιερώνυμος μετά κόπου χαί μόχθου ήδυ· 
νήθη νά πληρώϊη τους φ,οερούς τόκους τοΰ φυ· 
λαργόρου" ήμέραν δέ τινα ευρέθη πλέον άνίκα -
νος νά φανί) συνεπής. 

Μόλις ή'ύνατο νά πορ'ζηται δια τής έργ'ασί«ς 
του τά ,τρός τόζην απολύτως αναγκαία - ποΰ νά 
περισσεύτωσιν αύτω δπως δώ?-$ και ει; άλλους : 
Ο τοκογλύφος, ώς πάντες οΐ συνάδελφοί του ύ-
πΐρξεν άκαμπτο;. Άγωγαί, καταδιχαστιχαΐ « . 
ποφάσεις, πράςεις έκτε)εοτικαί, βροχηδόν επι-
πτον έπί τοΰ άτυχους Ιερωνύμου, έσπέραν δέ 
τινα ήτειλήθη νά έκβληθίϊ τίίς οικίας του κατά 
τήν έπιοΰσαν, χΐιίρίς νά εχη ποΰ νά άναταύτη" 
έ;ρεξίς τήν πολιάν κεφαλήν του. 

'Απηλπισμένο; έσκέπτετο φοβεράν τινα νά 
τελέσ/ι άπόφασιν, οπόταν, ώτε'. έμπνεντθεί;, 
συνέλαβε τίιν ίδέαν δτι ό φίλος του Ιάκωβος 
οέν θά ήρνεϊτο νά τόν βοηθήτγι. 'ϋδραμε λοιπόν 
εις το υποιτατικον τοΰ κ. Προνέτη, ωχρός ώς τις 
εις θάνατον καταδικασθείς, και έζήτησε κατά 
μόνας νά όμιλήτη μετά τοΰ πατρός της Μα.· 
ί'αν·. 
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"Οταν ούτος έμαθε περί τίνος έπρό'.ειτο, e-
δραμε πάριυια tí; τό κιβώιιον έν ω ίιρύλαοσ* 
τά χρήυατά του καί έλαβε ποσόν ίκανόν νά θε-
ραπεύοη τά; ανάγκα; τού γέροντος Ιερωνύμου, 
έπιπλήττων αυτόν διότι έςέφραΓε τήν εΰγνωμο-
βΰνην του έπί τγ φ.λικϊί ταύτη τοΰ Ιακώβου 
γενναιότητι, 

— *£ ! τω είπε. δεν tha: ανάγκη T Ó J O V 

ευχαριστιών. Ά ν εις σας ητο ευκολβν νά μοί 
κάμπτε χάριν τινά Οά έσπεόδατε προθόμως νά 
τ ό π ρ α ξ η τ ε ; 'Βγώ ευρεθείς εΐ; την εύκολίαν 
ταύτην, πράττω τό αυτό. Ά ν εν τόύ μέλλοντι 
Ιυνηθήτε νά μοί επιστρέψατε τ ό ποσόν, τό δέ-
,οραι, Sí' όχι, άδιάφορον. . . . δεν πρέπει νά 
άνησυχήσητε ποιώς δια τούτο. 

Ό Ιερώνυμο; άπαφήκεν ανάλογο* δια τό 
ληφθέν r.oeóv. Έζήτηο· μάλιστα νά πρόσθεση 
και τόκον, άλλ' ó πατήρ τής [Μιρία; δέν τό 
εδέχθη. 

— Μέ σώζετε από βεβαίας καταστροφή; και 
άπό απελπισίας, είπεν έ Ιερώνυμο; αποχωρών 
-ης οΐχία; του φίλου του. Έάν ;ν τώ μέλλοντι 
λάβετε ανάγκην έμοϋ, ή,'μετά τόν θάνατον μου, 
τού υίοΰ μου, δέν έχετε ή νά νεόσητε μόνον και 
όστι; έ; ήμδν των δύο ζν), θά ριφθή προ; χά
ριν σας καί είς αυτό τό πύο έν άνάγαη. 

Τις λέξεις ταύτα; ηθέλησε νά έπαναλάβη και 
•τίι Μαγδαλιν^, ήν συνήντησεν tí; τήν είσοδον 

^τής οικίας, κα'ιείςήν διηγήθη τά δια-ρέξαντα. 
Ή Μαγδκλινή, ήτις ήγάπα ουκ ολίγον τά 

χρήματα, δέν θά έπραττε βεβαιώ; τήν γεν
ναιότητα τού συζύγου της, άλλ* επειδή είχε 
πλέον ενώπιον της γεγονός τετελεσμένον, ά-
κούσασα τά; διαβεβαιώσεις [τή; ^ιύγνωμοσύνης 
τού πατρός 'τού Μάζου, 

— Καλώς / είπεν αδτη καθ' έαυτήν, 5ν έ 
Μαζος έπανέλθη ενταύθα κα'ι κάμη ήμϊν προ
τάσεις διά τήν Μαρίαν, έχομεν πώς νά σωθώ-
μεν άπό τή; κακίας του και τής έκοικήσεώς του 

διά τήν άρνησίν. Τό όμόλογον τού πατρός του 
6ά χρησιμεύση. 

Ο Ιερώνυμος έπλ,ήρωσε τόν τοκογλυφον και 
έπέστρεψεν ήσυχο; κα'ι ανενόχλητος εΐ; τόν οί
κον του. Έσκέφθη τότε νά γράψ/ι αμέσως τώ 
υ'ιώ του και νά διηγηθϊ, τά συμβάντα του, δ ι ό τ ι 

άχρι τότε ουδέν τώ είχεν αναγγείλει, όπως μή 
τόν λυπήση, και δπω; μή 'άιαγκ,ασθή ό Μάζος 
νά τ ψ διαβίβαση όσα τυχόν εκέρδισε διά τών 
κόπων του, ή όπως μή όα/εισθϊΓέ'πΙ τέλους καί 
χρήματα ίνα ανακούφιση αυτόν. Ίΐ ιδέα μά» 
λ·στα αύτη ήμπόόισεν αυτόν τού νά πραγμά
τωση τήν ιδέαν του κα'ι »ήν φοράν τούτην. 

— Αυτός βεβαιώ; 6ά λυπηθή, έσκέφθη, 
μανθάνων ότι οφείλω τω Ίακώβω χκι 6ά κινή-
ο« πάντα λίθον δπω; μο'ι ιτέριψϊ) τά χρήματα..·. 
Άτυχη ·Λέ ! Τις οίδε πόσον κοπιάζει διά νά 
πορίζηται τά πρές τροφήν ! νά τόν επιβαρύνω 
και μέ άλλα βαρη ! Τά χρήματα τού Ιακώβου 
ά; άποίώτω όταν δυ.ηθώ και τότε. άλλά τότε 
μόνον γράφω τά καθέκαστα τω Μάζω. 

Κα'ι μετά παρελευσιν έτους, χτίρι; τ(, ευφο
ρία, ήτις έπηκολούθησεν, ήδυνήθη νά άποδώση 
τήν όρειλήν του. Μέ οποίαν δε χαράν ό καλός 
γέρων ήτοιμάζειτο νά μετ*β·?ι ει; τό ύηοστατι-
κόν τού Προνέτη ! Πρό τίνος χρόνου ήτο ασθε
νή;, ίιί δυσαρέσκειαι, αί στερήσεις ιόν κατέ
βαλλαν, 'Λλλ' όμως ή ιδέα ότι δύναται νά 
πλήρωση τήν όφειλήν του, τψ έδωκε θάρρος και 
δύναμιν, και δ:ά βήματος στερεού ήδυνήθη νά 
διατρέξρ τήν άπό τού χωρίου ιίς τό ύποστατι-
κόν άγουσαν. Διερχόμενος έ* τή; μικρας, με
μονωμένη; και "ελεεινής οικία; εν ή κατώ .« ι ό 
τοκογλύφος Γρήνδας, έποίησε κίνημα διά τή; 
βακτηρίας του, ώσε'ι νά έλεγεν.— "Λ! τώρα εί
μαι έκτος κινδύνου, δέν φοβούμαι πλέον τόν 
γύπα εκείνον. . 

Ο Ιάκωβος έθαύμασεν έαί Τ 7 Ϊ τανεία άπ»-
δώσει τού δανείου του, ΰπεστήριξεν ότι ανάγ
κην δέν είχε τ ώ / χρημάτων, *αι π^ρεκάλετε 
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τον φίλον αου νά κράτηση αυτά xal να τά φε-
ρη είς εΰκαιροτέραν έποχήν, δτε θά έπερίσσευον 
αύτώ* άλλ' ό πατήρ τού Μάζου επέμεινε, κα'ι 
6 Ιάκωβος ήναγκάσθη 'νά τά δεχθ?ί. 'Γπήγε 
τότε νά φέρη τό όμόλογον τοΰ Ίερωνύμοι», άλλ' 
οδτος άπώθησεν αυτό λέγων* 

— Όχι, δέν θέλω να αναλάβω τήν ΰπογρα-
φήν μου. Σας άπέδωκα μεν τα χρήματα, άλλ' 
ή ευγνωμοσύνη εμού καί τής οικογενείας μου 
δέν έσβέσθη. Ή ευεργεσία σας v?ro μεγίστη. 
Σας παρακαλώ λοιπόν νά διατηρήσητε τό χαρ-
τίον αϋτο, σημειούντες μόνον υπ'αυτό τήν έξό-
φλησιν. Πιθανόν σήμερον ή αυριον ν' αποθάνω" 
ό υιό; μου, εΐ; 3ν θά 'γράψω τά έπισυμβάντα, 
θά ^άντικατασ-τήση έμέ έν τή ευγνωμοσύνη, ην 
οά; οφείλω* αν τυχόν, όπερ θεωρώ άπίστευτον, 
συμβη νά λάβητε ανάγκην ημών καί ό υιό; μου 
ήθελε παραλείψει τό πρός υμάς χρέος τον, σεις 
δέν έχετε ή νά έπιδείξητε αϋτω τό χαρτίον 
εκείνο. 

— Βεβαίως δέν θά συμβή τό τοιούτον, εί-
πεν ό Ιάκωβο; γελών' άλλ' άφού τούτο επιθυ
μείτε, θέλω τηρήσει τό όμόλογον σα; ώ; καλήν 
άνάμνησιν τΐς οικογενείας μου. 

Ό τής Μαρίας πατήρ έκράτησεν έν τή οικία 
τόν Ιερώνυμον ο πω; συνδειπνήσωσιν. Έν τη 
τραπέζν) έκενώΟησαν ποτήρια τίνα πλειότερον 
τού συνήθους. Ό Ίε;ώνυμο; έφάνη εΰθυμώτα· 
τατος και επιεν ετι ευθυμώτερον. Ύπεστήριζεν 
ότι ιρσθάνετο εαυτόν άναγεννώυ.ενον καί χιλίου; 
Ικαμεν υπολογισμού; αφορώντας εις τό μέλλον 
καί τήν έπιστροφήν τού Μάζου του. . . "Ω ! μα-
ταιότη; τών ανθρωπίνων προαισθήσεων ! . . 

Επιστρέφων οίκαδϊ 6 καλό; Ιερώνυμος ε-
δυτανασχέτει κατά τών βόθρων είς ού; περιέ-
πιπτε καί παρεπονείτο κατά τής κακή; κατα
στάσεως των οδών. Εννοείται ότι δέν εϊχε τόσο» 
δίκαιον, διότι επταιεν ή ηλικία του καί ή αδυ
ναμία του μάλλον. Ηθέλησε νά γράψη αμέσως 
τ ύ ΜάΓ», άλλ' ή ώρα εΐχε προχωρήσει, ητο 

κεκοπια*ώ; και νίσθάνετο τήν ανάγκην νά κο ι -

μηθή. Κατεχλ(νθη επιφυλασσόμενος νά γράι|>η 
την έπ<ούοαν. Άλλ'ό δυττυ^ής γέρων δέν έπέ-
πρώτο νά γράψϊΐ πλέον I Ασθένεια ισχυρά τόν 
χατέλαβεν, ό πυρετό; τώ άνεπτύχθη φοβερός'την 
έπιούσαν Δέν έλαβε καιρόν νά γρίψη Μά" 
ζφ , διότι μετά δύο ημέρας ο Ιερώνυμο; έλαβε 
τήν ανήκουσαν αύτφ θέσιν έν τώ κοιμητηρίφ, 
Ο Μάζο; έπληροφορήθη την άοθένειαν καί συγ
χρόνως τόν θάνατον τού πατρός του. 

Τι ΰπέφερεν ό δυστυχής υιό; μαΓιώ> τήν λυ-
πηοάν είδησιν, ουδείς γινώσκει, διότι εις ούδένα 
ένρ-νψε πλέον έν τω χωρίω, ουδείς δ' έγί-ωσκε 
τΐ άπέγεινεν 5 άποδημήσας υίό; τοΰ Ιερωνύμου. 
Ονδ' αυτή ή Μαρία έγ.ίνιοσκε τι περι αΰτυύ. Ά
φού δέ ό Ιερώνυμος δέ« ητο δυνατόν νά έρχηται 
πλέον παρ' αυτί), έλησμόνησεν όλοτελώς τόν 
Μαζον, κα'ι δέν διεσώΟη εΐ; τήν μνήμην της 
άλλο ή άπλή τις κα'ι μεμακρυσμένη άνάμνησις 
τή; παιδικής αυτών ηλικίας. 

Άλλως τε έν τή καρδία τής νέας επήλθε 
μεταβολή τις δυναμένη νά κληθή έπανάστασις, 
μ.εταβολή έξ ής εξαρτάται κάποτε τό μέλλον 
όλόκληρον τού βίου μα;. Ή τέω; σιγώσα καρ
δία τή; Μαρίας, ήρξατο αίφνης λαλούσα καί 
μάλιστα ισχυρώς. 

7Πτον ήμερα Κυριακή, 'βν τω προαύλια» τής 
έκκληοία; εΐ/ον συνέλθει κατά τήν συνήθειαν 
πολλοί νεανίαι, περιμε'νοντε; νά ίδωσι τα; εξερ
χόμενα; έκ τοΰ ναού νεανίδας. Μ Μαρία είλ" 
κυε πάντοτε πολλού; θαυμαστά;, ποθοΰντας νά 
θί;ωτι τήν εύαισθησίαν τη;, αλλά μάτην έπει-
ρώντο τούτο, φέροντες αρωγούς τήν καλλ.ονήν 
των ή τά; εορτάσιμους αυτών ενδυμασίας. Ή 
Μαρία διήρχετο έν μέοω τών λατρευτών της 
μετριόφρων, σταθερά, αδιάφορος, χωρίς νά προ
τίμηση τινά έξ αυτών καί χωρίς νά τιμήση αυ
τούς ή μέ απλούν μόνον υπομειδίαμα, άπλοΰν 
βλέμμα, όπερ έδήλου ελπίδα, άλλ' ουχί και 
ένθάρρυνσιν. 
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Ι Ι ά ν τ ε ς ' ΐ Ί Ε Τ Ε Ι Ν Ο Ν Τ Ο ότ; ή έχ -*ΰ:η εκέκτητο 
παγεράν κάρδια*, ην ουδείς ήϊύ;ατο νά κΐνήστι 

εις παλμού; 
Κατά τή; ώ; είρηται Κυριακήν, ή Μαρία 

έξερ/ομένη τού ν αού μετά τώ; φίλων τη;, εΐ-
δεν έ/ τώ έμ£λ<ο τών νεχνιών πρόσωπον νέον 
έλκυσαν τήν προιο/ή; της. ";·'φ·ρεν ó νβος αυ
τός πζλον κεκλιμμένον προς -ιό ωτίον του κ α! 
φ :ρον:α λορείον σ τρατι«»τικόν. 'Κπί τοΰ ip«-
χίονός του ήκτινοβό/ouv δύο παράσημα γριπα 
λοβίου" ει/_ε τήν μίαν τώ; χειρών έν τψ θη^α-
κίω τή; περισκελίΐος του, όπερ ένέφαι^ε γ ε ν t -
κήν περ·φρό <η ru κχί διά τών κινημάτων τή; 
ετέρας συνώδευε τή; άρνίγν,σιν ήν έκαμνεν εις 
κύκλο; νιανιώ», άκροων.έ;ΩΝ αύΓθύ μέ χε/ηνός 
ατάμα. Η Μαρία δ έ ι . ΐ ' ε ν έν τή φυσιογνωμία 
τού νέου τούτου σταθερότητα τινα, θάρρος καί 
ευθυμίάν, Πχρετήρητε δέ τήν καλήν τού νέου 
συμπερ.φοράν, ήτις τνίω^ιέφερε τ ώ ; χονδροει-
δών τρόπων τών συγνωρικώ* της, καί 6~ό 
ισχυρά"; κατελήφθη επιθυμίας Ν Α μάθη τι; ή ν 
ο υπαξιωματικός εκείνος. 

— Πώς / τή άπή-τησεν ή φίλη, πρύς νιν α
πέ Τ Ε Ί Ν Ε τήν έρώτησιν τχύ-ο,», ύέ ' τόν ά.ζ^νω 
ρίζει;; είναι ό Ψρχγ<ϊσκος, όστις ήλ9ε χθέ; 
τήν έσπέρχν. 

Τ Η Γ Ο τω όντι ó Φραγκίσκος Ί1 Μχρίιι ή-
σθά;θη τήν καρίίαν της πάλλονταν έ'; άγα λλ ία 
σεως. "Άν δ νέος δεν τή; ανεγνώρισε, θ' άπε-
τόλμα νά οράμη πρός συνά^τησίν του. Ά λ λ ά 
τοιούτος φόβος δέν υπήρχε;, οϋδ' ήτο δυνατόν 
ν» μή προσέςη ό Φραγκίσκο; τήν ο'ιραιοτε'ραν 
τοΰ χωρίου νεανίδα, 'ίΐς οΐ οφθαλμοί πάντων, 
οΰτω καί οί τοΰ Φραγκίίκου εστράφησαν πρό; 
τό θελκτικον πρόσωπον της Μαρίας. 

— Πρός Θενϋ ! έφώνητεν ούτος, τ'.ς είναι ή 
ωραία εκείνη νεαης; 

Μόλις δ υπαξιωματικός έμαθε τις αΰτη, χω-

ρις ν» περιμεινη τό μαρς, εοραμεν ως να ειχεν 

άκουτει τό πρόσταγμα τη. εφόδου, και διελθών 
έκ μέσου του -Λη^ον. ευρέθη έν άκαριί ενώπιον 
της νεανίδος. 

— Καλημέρα, Μαρία ! Τ Ώ ό;τι σεις είσθε ; 
Και λοιπόν Δ Έ » Μ Έ χναγ.ωίΐζετε ; Κιμαι <* 
Φρχγκι κ ο;. 

Ή Μχοία ήρυθρ·'ασεν ολίγον x-fÍ απήντησε 
δια μειδιάματος δυναμένου νά συγκίνηση πάντα 

θν/,ΤΟν. 
— Τή άληθ-<Α δέν σα: ανεγνώρισα. "Ενετέ 

περ'.γναθί'ία, ΔΥ .αμενα; νά έμκο ήτωσι φόβην. 
— Και ra , έμποιώ >',β;ν λοιπό·., Μχρία ; 
— 'Κμοι; δ/T" εγώ πρό πο;λού σας γνω

ρίζω Κ Α Ι ή;εύρΐϋ δτι εϊϊθε αγαθός. . . . άν έ ; Α · 
κολουθητε ώ ; οί>; Π Χ - τ κ ε - . ι ι ίε. 

— Πάντοτε Q αυτός, πάντοτε / έφώνησέ 
μετά ζωτρότητο;ό «ανίας. Ά λ λ ά σεΐς ένίνατε 
ωραιότατη νεα. Το νά σας είπω ηλιον, τό θεω
ρώ μηδέν. . . . 

Η Ί Μ Χ Ν Ί Α ε ι Y ε τοσούτον έςοικειιοθή μέ τάς 
τών νέων φιλοφρ;σύ»ας. ώιτε ήιο;ε; αύτάς χ ω 
ρίς νά ερνθρ·ά, άλλά ι ώρα τά /εχθέντα όπό τοΰ 
Φραγκίσιου τή; εκαμον νά-έρνθριάση./) 

— Ώ ! Ηέλετε ν'άστειευθήτε, τω είπε. | 
— Ποτώς... Μεταβαίνετε βέβαια οίκαδε ; 

*Αν τούτο δέν σα; δυταρειτή δύναμαι νά σας 
συνοδεύσω και να επισκεφθώ τό; πατέρα σας 
και τήν μητέρα σας. 

— Ευναρίστως, άλλ' άς περ'.μείνωμεν τήν 
μητέρα μου ενταύθα, διότι είναι έν τή εκκλη
σία και μετ' ολίγον θά έξέλθη. 

— "Α ! Ή καλό Μαγδαληνή ! πόσον θά ευ

χαριστηθώ να Τ Ή Ν Ιδω, 
Έστησαν οι δύο νέοι περιμένοντες και συνο» 

μιλοϋντες, ένφ πάντες τοΰ; παρετήρουν) και Ή 
Γηλοτυπία τών « Ν Δ Ρ Ώ Ν και των γυναικών άνε-

πτύσσετο, διότι ομολογουμένως οί δύο αυτοί 
νέοι άπετέλουν ζεύγος άξιοθαίμαστον. 

-^•^'βνθυμεΐσθε λοιπόν, Μαρία, tri ίλεγεν ό 
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•ραγκΐσκος, ένθυμεΐσθε τους χρρνους της ««'·" 
Ιικής ημών ηλικία; ; 

— *Αν τους ενθυμούμαι ! άπήντησεν ή 
Μαρία, ένατενίζουσα δια τών ωραίοι * της ο
φθαλμών τους του Φραγκίσκου. Σεις μάλλον, 
δστιςτόβας διήλθατε χώρας, τόσα διάφορα ε ί 
δατε αντικείμενα, σεις. 

— Γλ / Μαρία, Οιέκοψεν αυτήν ό νέο; μευ' 
ΰρους πλήρους ειλικρίνειας και αγάπης, πώς δύ
νασθε νά πισ-εύσητε ότι λησμόνησα τό χωρίον 
μας χ,αί σας ; Πρό πάντων σας-, Ακούσατε. 
"Οταν έό'ώ'Ουεν τοΰ; λ^ιτάς εις τό ά'.ρον τοΰ 
κόσμου, εγώ ούίέν άλλο έσκεπτόμην ειμί πότε 
και πώς θά έπανέ;.ί)ω νά ο ας έπανείοω. 

Ίσως τό πράγμα δέ; ει/εν ακριβώς ώ; ο 
υπαξιωματικό; το περιεγραφεν, άλλ'ελεγεν 
αυτό μεΓ1 έκ·ρράτε(·..ς τόιω θερμί,ς καΐ πειστι 
κώς, πάσα δέ νεάνις ει>·αι τόοω διατεθειμένη 
να πιστεόση τοιαύτα πράγματα, ώστε ή Μαρία 
Ούδεμίαν εσχεν άμ.φιβ-,λίαν πε;ί της αληθείας 
τών λεγομένων. Κατέστη ερυθρά έκ τή; χ»ρδς 
τίν ήσθάνετο, και τω έτόςευσε βλέμμα, οίον δέ-
tîyev εισέτι πρό; ουδέ να τοςεύοη Οϊ οφθαλμοί 
αμφοτέροιν συνηντήθησαν και κχτά τήν στ ι ν . 
μήν έκείνην είπον νίλια πράγματα, άπερ τά 
χείλη δέ; θά ήδύναντο νά είπα·σιν, ιδίως κατά 
τήν μετά τόοω μακράν άπουσίαν πρώτην συνάν-
τησιν. 

Εγκαίρως ερθαίενή Μαγδαληνή, ήτις χιλίας 
έκαμε περιποιήσει; τω Φραγκίσχω, και προσε- t 

κάλεσεν αυτόν εις τήν οίκίαν έν ή κατά πρόσ-
κλησιν τοΰ Ίχκώβου εμεινεν όπως συγγευμα-
τίσωσι. 

— Θάρρος! εϊπεν ούτος τώ ίεβαστιανώ } 

βιτις «εριήρχετο τή; τράπεζαν και μακρόθεν 
παρετήρει τόν ϋπαξιωματικόν μέ τήν έπιθυ-
μίαν μεν νά τόν πλησίαση, αλλά μή τολμών νά 
τό πράξη, θάρρος / Σεβαβτιανέ, και φέρε μα; 
ακόμη ολίγο» οί;ον . 

Ό Σεβαστιανό; εσπευσεν δπως εκτέλεση τήν 
διαταγήν, και έκ της συγχύτεώς του εθραυσϊν 
ώραΐον άγγείον χείμενον έπ( τινο; τραπέζης. Ti 
συμβάν τούτο είλκυσε τήν προσοχήν τού Φραγ
κίσκου, όστις με'χρι τής ώρα; εκείνης ουδέν άλλδ 
ή τήν Μαρίαν έβλεπε. 

— Ου ! τό Γώον ! εφώνησε·) ή Μαγδαληνή'. 
διά τίποτε δέ» εϊ οι άξιος I 

* 0 Σεβαστιανός ϊστατο έν απολιθώσει τραυ* 
λίζων, 

— · L U A I αυτό. . . τό οποίον έσπασε, . . τό 
αύιο. . 

— Βέβαια και έσπασε μόνον του ! i&jvn 
μετ' οργής ή Μαγδαλη ή 

Ό Φραγκίσκος έ;ε:ράγη εις γέλωτα επί τ»ΐ 
θέα τοΰ ß/.ακός εκείνου. 

— *Αν δέν σφάλλω, εϊπεν, αυτός είναι ό 
Σεβαστιανός. . 

— Μάλιστα, εγώ είμαι, εϊπεν ò χωρικός, 
άγαλ-όμενος διότι έγέ^ετο λόγος περί αύτοΰ. 
Και σεις πόσον άλλά;ετε, πόσον έγίνετε ρωμα-
)έος ;:αί μεγάλος και έπεστρέψατε με τόια γα
λόν ια . . . Στοιχηματίζω ότι είσθε άρχιτυμπα-
νιττής . . 

Ό Φραγκίσκος έγέλασεν, ειπών. 
— Π;.ντοτε ό ίδιο; είναι !. . . Άλλά . . 

λε'πει καί ετεοκς σύντροφος τής παιοική; ημών 
ηλικίας, δ καϋμέ-ο; ό Μιζο;, πού εϊ.αι αύτο; ; 

Ή Μαρία δέν ώμίλησεν. Ü Μαγδαληνή 
ποοσεποιήθη ότι δεν ή*ουσε καί ό Ιάκωβος 
διηγήθη τά περί τής αναχωρήσεως του καί τοΰ 
θανάτου τοΰ πατρός του. Ο Φραγκίσκος έγνώ-
ριΓε τήν άνα^ώρησιν τοΰ Μάζυυ, διότι αυτός Θ 
ίδιος -ώ είχε γράψει τοΰτο, έλεγε μάλιστα òri 

καί άλλας έλαβε παρά τοΰ Μάζου έπιστολάς, 
άλλ' εις ä; δέ; ήοννήθη νά άπαντήσνι ε/εκα 
τών συνεχών μεταθέσεων toû τάγματος του, καί 
ίκτοτε ήγνόει ιελέον τι άπέ^εινεν αυτός. 

(ακολουθεί ) 
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ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ 

Οί 'Αίγύπτ'.οι καί οί Εβραΐοι Ηχον λα
χεία. Ή τύχη; δια κλήρου άπεφάσιζε τ ί
νας "{αίας ώφειλε νά καλλιεργήσω] έκά • 
στη φ υ λ ή , εκάστη οικογένεια. 

δων χρυσών, 10 στρουθοκαμήλων, 10 
ελεφάντων ή 10 δούλων και έτερα ηνω
μένα μέ άλλα χαρτιά, ισοδυναμούν τα 
πρός 10 γρύλλους, 10 μύρμηκας ή 10 
λίτρα; άμμου. Οι λαμάνοντες ήδύναν-
το νά άνασύρωσιν είτε ευτελές, ειτε'πο-

Ό Όμηρος μα; πληροφορεί ότι οί νι- · λύτιμον γραμμάτιον 
κητα'ι κατά του; ηρωικού; γρόνους δια 
τής τύχη; διένειμαν προς αλλήλους τα 
εχθρικά λάφυρα. Βιργίλιος δέ και Τάκι
τος διηγούνται δτι έν Ρώμη μετά τό πέ
ρας των θεαμάτων, άτινα έγένοντο κατά 
τήν έορτήν των Κρανίων, έρρίπτοντο έν 
μέσω του λαοϋ τετραγωνίδι* καλούμε
να apop'ioroto (εκ του έλληνικοϋ α π ο 
φ έ ρ ω ) εφ'ων έσ/;μειοΰτο όώρόν τι προσ-
φερόμενον υπό τοδ Ύπατου ή του Αύ- πο Ιταλών,συνοδευσάντων εκεί τήν Αί-

Ό μέσο; αιών δεν μας παρέχει παρα
δείγματα λαχείων. 

Κατά τον Ε'. αιώνα οί Βενετοί και 
Γενουήνσιοι έμποροι μετεχειρίσθησαν τά 
λαχεία, δπως έκποιήσωσι παλαιά εμπο
ρεύματα, ή αντικείμενα μεγάλης αξίας, 
άτινα ευκόλως δέν ήδύναντο νά τύχω-
σιν αγοραστών. 

Έν Γαλλία εισήχθησαν τά λαχεία ύ-

τοκρατορο;. 
Κατά τόν Σουετώνιον, ό Αύγουστος 

συνίστα Ααχεΐα επικερδέστατα διά τοΰ 
έξης τρόπου. Εξέθετε διαφόρους εικό
νας, άλλας ασήμαντου καί άλλο· ς με
γάλης α ξ ί α ; , άλλ' έφαίνετο μόνον τό* 
ό'πισθεν τών εί/.όνων μέρος. Οί άγορασταί 
ήγόραζον τότε έξ αυτών εις τήν τύχην. 
Ούτως ήδύνατο έκαστος δ ά της αυτής 
τιμής ν' άγοράση είτε πολύτιμου, είτε 
άσ/αον εικόνα. 

Ό Νέρων, ό Δομιτιανός, ό Ήλιογά-
βαλος έσχημάτισαν πάντες λαχεία πρός 
όφελος του λαοϋ, λαχεία δι' ών ήδύνα
το τις νά κερόήση ολόκληρους νήσους 
μετά τών κατοίκων των. 

Ό Σαρδανάπαλος τ ή ; Ρώμης έφευρε 
τά ούμοριστικά δώρα. Έν κάλπη τινί έ-
μιγνύοντο γραμμάτια ηνωμένα μετά 
τίνων χαρτονομισμάτων άξιας 10 σκού-

κατερίνην τών Μεδίκων τω 1533 . 
Τά λαχεία έκαλοΰντο Ludussollœ ήτοι 

παιγνίδια της κάλπης. 
ΙΙερί τό 1600 τά Βενετικά στρατεύ

ματα έν καιρώ πολέμου έπληρόνοντο 
μέγα μέρος του μισθού των διά λαχείων. 

Τό πρ υτον εύεργετικόν λαχεΐον ώρ-
γανώθη έν Malines τή 13 73ρίου 1 5 2 7 , 
τη αδεία Καρόλου του li', προς ύποστή-
ριξιν της Μ ε γ ά λ η ς ά δ ε λ φ ό τ η -
τ ο ς του Ά γ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ. 

Μέγας αριθμός νοσοκομείων, ασύλων, 
μοναστηριών καί εκκλησιών άνηγέρθη ή 
έπεδιωρθώθη διά μέσου λαχείων. 

Διά διατάγματος της 30 Ιουνίου 
1 7 7 6 πάντα τά Γαλλικά λαχεία κατηρ-
γήθησανκαί συνεχωνεύθησαν εις τό μέ
γ α Βασιλικόν της Γαλλίας λαχεΐον, ό
περ έφερε καθαράν έτησίαν πρόσοδον 

τω Κράτει έκ 10,000,000. Τό λαχεΐον 
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τούτο, καταργηθέν υπό τ η ; Δημοκρατίας σπουδα ότατον τών τεμαχίων δέν δύναται να 
τω 1793 , φϊν$ζφ* τώ 1779 , είτα πά- προχώρηση Ιν βήμα, άνευ τή; υποστηρίξεως 

λιν τώ 1836 κατηργήθη όριστικώ; πλέ
ον. "Ιίκτοτε δέν υπήρξαν λαχεία τοιαΰ 
τα έν Γαλλίο, ειμή μόνον ευεργετικά 
καί δημοσίου χρησιμότητος. 

Τό μέ/ΐστον τών Λαχείων υπήρξε τό 
Γερμανικό ν του 1 8 4 0 . Ιδού τά κέρδη 
του. 
"Ολόκληρου πόλιν έκέρδιζεν εΐς άριθμ,ό;. 

29 χωρία έτερο;. 
1 βασιλικόν άνάκτορον έτερο;. 
30,000 στρέμματα γαιών έτερος. 
4 ,000 στρέμματα δασών άλλος 

καί άλλα παραπλήσια άλλοι αριθμοί. 
Ταύτα δε αντί 20 φράγκων. 

Τό ζατρίκιον. — Πολλοί τών αναγνωστών 
παίζουσι τό ζατρίκιον, άλλ' ολίγοι γι ώσκου 

τών υπηκόων του και τών στρατιωτών του. 
Εκ τή, λέξεως Saek. (βασιλεύ;) παρήχθη ή έν 

χρήσε, λέξΐί scacchi. 
Κατ' άλλους το ζατρίκιον έφευρέθη εν Περ

σία, εΐσί δέ καί πολλοί αποδίδοντες αυτό 
ει; Τί,ν εύνν'ί'χν τών αρχαίων Ελλήνων. Τούτο 

;μως δέν είναι διόλου παράδοΐ,ον, διότι α'ι 
ζ/ακαλΰψει; πάσαι σνεδόν διημφισβητήθη-
-αν υπό όιαφόρων χωρών, οπόταν ή Ιστορία 
ίέν έφρόντισϋ νά κηρύξη εν αυσιηρότητί τήν 
λήθειαν. 

Τό Ονομα τού Ναπολέοντος. — Ου^ί πάν-
-ες γινώτκουσι τήν παραγοιγήν τού ονόματος 
• ΝαπυλέωΊ). Ή Ακαδημία τών επιγραφών έν 
(Ιαρισίοι;, θέλουσα νά μεταφράτη αυτό λατ ι -
• ιστί, Οπω; χρησιμιύση διά τήν στήλην τ ή ; 
,'ανδώμης, τό έγραψε NeapolitlS, ώ; νά ήτο 
τυντεΟειμένον έκ τών ελληνικών λέξεων Νέα-
πόλις. 

Ο'. Ίίλληνισταί λέγουσιν ότι τό α Ναπο-
I λέων » είναι λεξις σύνθετο;, ανάλογο; προς 

σι τήν αρχήν καί καταγωγήν του. "Εχει καί τή„ λ 5 ξ ι ν Τ t μ 0 λ έ ω ν καί ότι Ναπολέων, 
τό ζατρίκιον τήν ίστο?ί-/.ν του, ώ; πάν έν τώ σημαίνει λέων τή; νάπης (συδδένδρου κοιλά-
κόσμω άντι/.είμενον. Ια ύ α3:η. 

"Γπήρχε ποτε Ινδός τ ι ; β*σιλεύ:, όστις δι 
ηύθυνε τά τού βασιλείου του τόσω οικτρώ; 
καί τυραννικώ:, ώστε οι λαοί του περιήλθον 
εις τήν έσχάτην έ"νδειαν. Ο: βραχμάνοι καί 
οι Ραγιάχ τώ παρετήρησαν ταπεινώς οτι ή 
κατάστασι; αΰτη άπέβαινεν ανυπόφορος πλέον, 
άλλ' ό Βχσιλεύ; είς άπάντησιν έτιμώρησεν αυ
στηρώς αύ;ούς. Ζέσσοςτις τούνομα, άνθρω
πο; εΰφυος καί γινώσκων ότι σπουδαίαν έ^ει 
σημασία ν τό πρόσχημα υφ' ό παρουσιάζεται 
ϊκαστον άντικείμενον, εσκέφθη νά δώση έν 
μάθημα εί; τόν Βασιλέα παρουσιάζων αυτό 
υπό τό πρόσχημα παιγνιδιού. Ούτο; εφεύρε τά 
ζατρίκιον, έν ώ δ βασιλεύς, μολονότι είναι τά 

λ ο ; ) . 
Ό άγιο; Ναπολέων, όστις εορτάζεται υπό 

τών καθολικών τή 1 5 Αυγούστου, έγεννήθη 
ενταύθα, έν Αλεξάνδρεια, καί έμαρτύρησεν επί 
Διοκλητιανού. Ή μήτηρ τού μεγάλου Ναπο-
λέον-ο; έτεκε τόν δευίερότοκον υίόν τη ; (τόν 
Ναπολέοντα) κατά τήν ημέραν έκείνην, ηθέ
λησε δέ νά τόν όνομάση διά τού ονόματος τού 
έορταζομένου αγίου. Κατά τήν Λ'. αϋτοκρα-
τορίαν η 1 5 Αυγούστου κατέστη εθνική τών 
Γάλλων πανήγυρις καί δ "Αγ. Ναπολέων, ά
γνωστος τέως και άσημος, κατέλαβε Οέσιν υ -
ψηλήν, ;ιαταβαλών καί αυτήν τήν θεοτόκον, 
ήτις είχε τήν έορτήν τη; κατά τήν αυτήν η· 
μέραν. 
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"Αλλοι, οΊΰλίζοντες τον κώνωπα, ευρον δτ» 
r¡ λέξι; Ναπολέων αποτελεί δλόκληρον Έλ 
ληνικήν φράσιν, ?χουσαν ο ύ τ ω : ο Ναπολέων 
ων λέων άπωλέων πόλεων». Όποιον φοβερόν 
προγνωστικόν ! 

Το βέβαιον δμως είναι ότι το όνομα τούτο 
ουδείς γινώο-κει πώς καΐ πόθεν παρήχθη. 

Χρυσός καΐ γεώμηλα.— Εργάτη; τις των 
ϊν Καλιφόρνια yρυσωρυ/είων έπασχε δεινός 
έκ πείνη; ivixa τή; προ ημερών έλλίψεωςτρο 
φίμων. Σκαπτοί δ / ω; τ-αρετήρησε τι καί έ 
«ώνησεν ίλως ένθους. 

— Δόξα ώ θ ε ώ ! ευρον ί' γεώμηλον, καί 
θα τό φαγω μ.έ δ.εξιν. 

Μετ' ου πολύ δμως λιβών αυτό εν χερσί, 
— Δυττυ/νς έγώ ! άνέκραξε, δέν είνα 

γεώμηλον, είναι τεμάχιον χροσού ! 

Δώρον ταμβακοθήκης.— Ό Φριδερίκος Β'_ 
•παρετήρησε μια των ήμερων δτι ó θαλαμηπό. 
λος του έλαβε λήψιν ταμβάκου «κ της έπί τή; 
τραπέζης κειμένης ταμβακοθήκης του, νομ.ί-
ζων δτι δ Βασιλεύς δέν τόν παρετήρει. Στοα-
φείς δμως πάραυτα δ φριδερίκος πρός τόν 6* 
πηρέτην, 

— ΣοΙ αρέσκει ή ταμβακοθήκη αυτη ; τόν 
ήρώτησεν. 

— Ό θαλαμηπόλος έμεινε βωβός ώς ιχθύς 
έκ τοΰ τρόμου. 

— ΣοΙ αρέσκει, ναι, ή δχι ; έπανελαβεν δ 
Βασιλεύς. 

— Nal, Μεγαλειότατε, είπε τρέμων δ υπη
ρέτης. 

— Τότε σοι τήν χαρίζω. Είναι πολύ μ ι 
κρά και β"έν αρκεί καί δια τους δύο μας. 

Ι Τίς των δύο έ"δει να τρέμη ;— Πρίγχιψ τις 
«υρεθείς εν τινι μεμακρυσμένη ίξοχί), ήσΟένη-

σεν. 'Κκεί δέν ΰπηρχεν ή ανίκανες τις ?ατρός, 
δστις προσεκλήθη δπως κάμη άφαίμαξιν τού 
πρίγκιπος. Ό πρίγκιψ γινώσκων τήν ανικανό
τητα του ιατρού, παρέδωκεν αυτώ τόν βρα
χίονα λέγων σαρκαστικής ; 

— 'ΐδου, ίατρέ, καί σοι συνιστώ να μή 
τρέμν.ς . . . 

— Έγώ να τρέμω ; εξο/ώτατε, είπεν δ ι
ατρός, ά - ' εναντίας σεις έ"πρεπε να τρέμετε. 

Και ε ί / ε δίκαιον ό ιατρός. 

Αμερικανικά ταχυδρομ-ìa.— "Ιϊν τινι άγ-
γ>ική έφημερίδι άναγινώσκομεν τό έξης πε-
ρίεργον, δπερ καταί£ΐκννει τήν άκρίβειαν των 
αμερικανικών ταχυδρομείων. Εις τήν πόλιν Νεα 
Hampshire £φθασεν επιστολή ΐξ Ιρλανδίας 
μέ τήν εξής έπιγραφήν. 

«Πρός τόν κύριον δστις εργάζεται εντός 
τού ατμόπλοιου, δπερ εβύθισε τήν Άλαβάμαν 
και του οποίου αγνοώ τό δνομα, ώς ελησμό-
νησα και τό δνομα τού ατμόπλοιου. Ό ρη-
θε'ι; κύριος εργάζεται ώ; μαραγγός είς τό ρη
θέν άτμόπλ'-ιον. Ει; Άμερικήν». Kai δμωί 
εφΟασεν ή επιστολή ακριβώς ει'ς τόν πρός 8ν 
διευθύνετο ! 

Νέος σπουδαστής Νέος τις συνελήφθη έσ» 
νάτως έν Παρισίος κ>έπτων έπ' αύτοφόρω. 
' ί ίνθη οέ εις τήν αστυνομία ν, δπως άνακριΟή. 

— Τί έργον μετέρχεσαι ; ή.ώτησεν αυτόν ό 
άστ/υνόμος. 

— Είμαι σπουδαστή;. 
— Σπουδαστής !. . . .είπεν ό αστυνόμος εκ

πλαγείς· xat τί σπουδάζεις ; 
— Πώς να ζώ χωρίς νή έργάζωμαι, άπήν* 

τησεν αφελώς ό ερωτώμενος. 

ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΠΟΙΗΣΙΣ 

5i 

Μακράν της. 

Παρήλθε, φεϋ ! τότο; καιρό; άφ' δτου ή Λουκία 
Μακρά» εμού ευρίσκεται έν τή άμριβολία 
Έάν τή είμαι σταθερός, άν έ"τι τήν λατρεύω, 
Kai ίσως άλλον ε;ωτα νομίζει πώς θηρίο*». 
"Ισως νομίζει καί αυτή, Θ έ .' . . . δτι είς λήθην 
Τόν ερωτά τη; ερριψ* κι 'αυτήν δέν ένΟυμήθην. 
"Ο πώς Οά παρεγνώριζε τούς πόθους μου ή κόρη 
"Αν ούτω; άσπλνγ/νον κ' έαέ ώς άλλους έθεώρει / 
Μακράν της ευρισκόμενος, ό τάλα;, δέν ευρίσκω 
Ουδέ στιγμ.ήν γλυκύτητος καί καθ' ήμέραν θνήσκω... 
Κ' ένώ παντού τήν συναντώ, <ρεύ ! ούδαυ.ού τήν βλέπω, 
Καί πάλλων, συγ>ivo ίμενος τόν ουρανόν προσβλέπω. 
Νομίζω δτι καν έ-εΐ Οά ΐδω τήν μορφήν της ! 
'Αλλ' άστρα μόνον συναντώ, oòy'i τήν καλλονην της .' 
Παρατηρώ τήν θάλασσαν κα'ι τούς κυματισμούς της, 
Άλλ'αΰ^αν μόνον απαντώ, oò/ϊ τού; οφθαλμούς τ η ς ! 
Τα χλοερά παρατηρώ καί γόνιμα πεδία, 
Τούς κήπους μέ τά δένδρα των καί τ ' αδοντα στρουθία, 
Τήν γη* μέ ό'λι τ ' άνθη της καί μέ τάς καλλονάς Της, 
Πλή' ρύδα βλέπω πανταν-ού, ουχί τάς παρειάς της-
Ε*; θελκτικούς προσέρχομαι ακόμη περιπάτους 
Βλίπω νεάνιόας πολλάς μέ κόσμους λ,αμπροτάτους, 
'Αλλ' ουδαμού τήν φίλην μου τήν απαντώ . . . θεέ μου f 
Είσί φρικώδεις, φοβεωαί ενταύθα αί στιγμαί μου I 
Kai έπειτα . . . τίς οίδε μή προδότην μέ νομίζη ; 
Ώ ! τότε της καρδίας μου τά βάθη δέν γνωρίζει . . .. 
Τότε τυφλώς μ' ήγάπησε, τότε τά πάντα πλάνη, 
Τότε πρός τί τό όμμα της τό δάκρυ να υγράνη, ; 
Τότε πρός τι © έρως της καί ο! γλυκείς· της πόθοι, 
"Ω τότε προτιμώτερον άν εξ αργής μ' άπώθει. 
'Αλλ' δχι. . . δχι. . . διατί τοσούτον τήν κακίζω ; 
Kel διατί άγνήν ψυνήν κ 'έγώ παραγνωρίζω ; 
Τώρα αυτή στενάζουσα τήν ώραν περιμένει, 
Να μέ ίδή δακρύουσα καί συγκεκινημένη. 
θά μ' ίδης, φίλη προσφιλής, θα επανέλθω πάλιν, 

ί?Καί θα γευθ/ίς τού έρωτος.τούς πόθους καί τήν ζάλην . . . 
[Κατά τό 1869. 
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ΑΡΑΒΙΚΑ ΓΝΩΜΙΚΑ. 

Ό λόγιος έν τή ίδια αύτοΟ πατρίδι 
stvot ώσπερ δ χρυσός έν τω μεταλλείω· 

Ό πορευόμενος τής αμάξης τής 
ελπίδος, έχει πάντοτε σύντροφον τήν 
πενίαν. 

Ό αγράμματο; είναι εχθρός έαυτου· 
πώς θ' άποβή ποτε φίλος άλλου ; 

Πριν πληροφορηθ^ς τα περί τ·?}ς οι
κίας, πληροφορήθ/-τι τα περί του γείτο 
νος* πριν ή δέ πληρ- φορηθής περί της 
όδου, έρώτησον περί του συνοδοιπόρου. 

Τής οργής ή εναρξις είναι παραφρο
σύνη, λήξις όμως αυτής εστίν ή μετά
νοια. 

Δύο πόθοι δέν δύνανται ποτε να συν-
ταυτισθώσιν, ό του πλούτου καί ό της 
επιστήμης. 

Ό απαίδευτος είναι σώμα άνεο ψυχής· 

Έν τή όργή xaì τή τόλμη έγκειται ή 
μετάνοια, τήν ύπομονήν όμως παρακο
λουθεί ή ευδαιμονία. 

Ό θεός έδωκεν όπλα εις όλους. Εις 
τήν τίγριν τους ^Ονυχας, εις τον οΊρίν 
τον ìòv, εις τόν μϋν τους οδόντας, εις 
τον όίνΟρωπον τήν συκοφαντίαν. 

ΛΥΣΙΣ 

του έν τω Β'. φυλλαδίω ^ai/ίγματος 

Τήν λύσιν έ,τεμψεν ήμϊν μόνος ό κ. 
Π. Ραζήί. 

Α Ύ 3 ΐ Σ τοΟ έν τώ Β'. φυλλσΛ γρίφου 
°0 σν μισείς μή izu'eiy 

Τήν λύσιν ε^ερψΐν ήμι* ό κ. Γίώρ. Γ. 
Πεντάκης και ό ¿x ί'άντας κ. Δ. Ιίαπ-
παιταμάτης. 

ΑΙΝΙΓΜΑ Γ . 

Τα δύο πρώτα μου ίδέ ει; τήν άπανθρωπίαν, 
"Ανευ τών δύο α λ ί ων μου δέν θά ΰ-ήρχ'Αίών. 
Τ Α δύο άλλα μου είσίν ευ τήν Σιών τήν θείαν, 
Και τα λοιπά τά δύο μου είσίν είς τον ©εόν. 
TÒ ό'λονμου δυσοίωνο»·, φρικτόν τ ι υπεμφαίνει. 
'Λοηρν,μένον είμ' εγώ. ' 1 1 λύσις τώρα μένει. 

ΙΙΡΟΒΛΗΜΑ Β'. 
Τρεϊ; σκοποί ύπάρχουσιν εν τινι κήπω. θ ί -

λων τις νά εισέλθη δπως κόψη μήλα, ίζήτησε 
τήν ά'δειαν. Καί οι τρεις σκοποί τω επέτρε
ψαν νά κόψη επί τώ δρω νά δώση άφ' δσα 
κόψη τά ημίση και 1/2 ρ.ήλον πλειότερον ι?ς 
τόν Α'. σκοπόν, είτα εκ του υπολοίπου τά 
ήμίση καί 1/2 μήλον εις τόν b'. καί τό αυτό 
εις τόν τρίτον, έπί τώ δρω δμως νά μή κόψη 
ουδέν μήλον εις δύο τεμάχια. 

.Πόσα μήλα πρέπει νά κόψη δ ρηθείς, δπω; 
κατορθώση εξερχόμενος νά εχη έν μήλον ; 

ΓΡΙΦΟΣ. Β'. 


