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Κατά τό IS IG  © τοτε αρμοστής 
τών ‘ Ιονίων νήσων χαί τών έπί τής 
Ηπείρου πόλεων διεπραγματεύΟη τήν 
πώλησιν τής χριστιανικής Π άργας 
εις τούς Τούρκους.

Οί δυστυχείς ΙΙάργιοι εμαθον τοΟ- 
το μετ’ έκπλήξεως καϊ έπιμένοντες 
ν’ άμοιβάλ/*ωσι περί τής πραγματι- 
κότητος τής εΐοήσεως ταύτης, διε- 
μαρτυρήθησαν καί άπηύθυνον υπο
μνήματα* επειδή δέ και μακρός χρό-  
νος ειχε παρέλθει, άφ’ού αί διαπραγ
ματεύσεις ήρξαντο, βπίστευον Ιτι δτι 
ισχυρά  τις προστασία ήγρυπνει έπί 
τής τύχης αύτών, ότε Ιμαθον τήν 
ποοεί,αν τής άτακτου στρατός τοΰ 
Ά λ ή  ΙΙασά, έρ χ ομένης νά καταλά- 
δη τήν πωληθείσαν πατρίδα των.

Συγχρόνως τοτε προκηρυξις τοΰ 
Μ εγάλου# ΑρμοστοΟ το?ς αναγγέλλει 
ότι ή 10 μαίου ώρίσθη ώς ήμερα, 
καθ’ ήν οί χριστιανοί ώφειλον νά 
Ιγκαταλείψωσι διά παντός τήν ’Ή 
πειρον. Προβλέπουσι τοτε δακρυον- 
τες τούς εύφο'ρόυς Αγρούς των κε- 
καλυμμένίυς άπό καρπούς, επί τών 

. Ιχτεταμένων πράσινων πεδιάδων

των, δπου S 1,000 ρίζαι έλαιών έ- 
φύοντο, μόναι αυται έκτιμώμεναι αν
τί πεντακοσίων εκατομμυρίων φράγ
κων. ΎψοΟσι τάς χειρας είς τον ού- 
ρανόν, καϊ Οαυμάζοντες τούς ωραίους 
αύτών παραδείσους πλήρεις κιτρεών, 
πορτοκαλεών καϊ λειμω νώ ν κύ- 
πτουσι τα μέτωπά των έπί τής γή ς , 
χαιρετώντ3ς μετά σεβασμοΟ τάμονα- 
στήρια καί τούς κατά πόΐν βήμα υψω
μένους ναούς. Τοις είναι άπηγορευ- 
μένον νά δρέψωσι ενα καρπόν ή Ιν 
άνθος· είναι άπηγορευμένον τοΓς λει
τουργούς τοΟ ΘεοΟ νά λάβωσι μεθ’ 
εαυτών τά άγια λείψανα καί τάς 
εικόνας τών αγίων. Οί ίεροί κο'σμοι, 
αί λυχνίαι, αί λαμπάδες, ή άγια με- 
τάληψις έγένοντο «διά τής συνθήκης» 
κτήμα τών Μωαμεθανών όλίγα μ©- 
νον σκευή καί τά σώματα αύτών ά· 
άφέΟησαν εις τρύς Παργίρυς, κυρίους 
εως τοτε τόσων θησαυρών, άποκτη- 
θεντων οια τής φιλοπονίας καί οικο
νομίας, καϊ 839 οικιών, αίτινβς μβτ* 
βλίγον θέλουσι γίνβι κατοικία τών
εχθρών τ ω ν  Μετά τήν έπαύ-
ptov, άμα τή ανατολή τοΟ ήλίου, 
πρέπει νά άναχωρήσωσιν έκαστος 
λοιπόν σπεύδει νά χαράξη σταυρόν 
έπί τής θύρας τής κατοικίας του ! 
’Α λλά κραυγαι ύψοΟνται καί ταράτ- 
τωσι τό κενόν* διότι «αρατηροδσι



τούς Τούρκους Ιπί τών κορυφών τοϋ 
όροοζ ILe^pβόλου. ·φ$6*ρά> .4 * s^ iw - ; 
αία χυρ§0£( τά,*ν*ύ|Μίΐ:*·;( 
δράττ«*4 !»* ό*Χα ijmiCtflj·** 4μ·*·. 
φώνως νά άποθάνωσι μετά τής π&- 
τρίδος των, έάν οί έγΟροί προχω^ή- 
σωσι, πρό ,-Wji ώρ*αΟεί*}ς ώρ«ς> tv* 
καταλάβωσί τους τόπους, τούς ό
ποιους οί δυστυχείς ουτοι όφείλουσι 
νά Ιγκαταλείψωσι άν$π«στρβπτ«ί· ί* 
πειτα, άναλογιζόμενοι τό μέγεθος 
τής δυστυχίας των, χύνουσι δάκρυα, 
xat πορεύονται πρός τήν εικόνα τή ς 
Παναγία* τ ^ ϊ  ' Πάργας* άρχαίαν 
προστάτιδα τή ς άκροπόλεως αύτών 
ινα προσευχηθώσιν* έκεϊ δέ φωνή ά- | 
κουεται έκ τοΰ θυσιαστηρίου άγγέλ> | 
λουσα δτι οί * Α γγλο ι, of θυσία- j 
σαντες αυτούς, έπελάθοντο τής πω* 
λήσεως, έν τή συνθήκη, τών σκε
λετών τών άποθανόντων. Τρέχου- 
<π τότε παρευθύς εΐς τά  κοιμητή- ι 
ρια άνοίγουσι τούς τάφους, λαμ- j 
βάνουσί τά  όστ& καί τά  είσέτι ακα
τανάλωτα σώματα τών προγόνων 
καί τώνέκληψάντων οίκαγενειών των, 
καί ^ίπτουσι ταΰτα έπί πυράς έξ έ- 
λαιών, τέκνων καί τούτων τής πα- 
τρφας χώρας· Τά πνεύματα θερ
μαίνονται καί αί διαταγαί τοΟάγ- 
γλου  διοικητοΰ δέν ίσχύουσι π λέο ν  
ά λλά  δι* όμοψύχου άποφάσεως Ορκί
ζονται νά σφάξωσι τά παιδία καί τάς 
γυναΐκάς των, έάν οί Μωαμεθανοί 
μιάνωσι διά τής παρουσίας των τήν 
πόλιν, τήν όποιαν μόνον Ιρημον πρέ- 
νά καταλάβωσί ν. Έπιφορτίζουσι δέ 
"Α γγλον τινά νά γνωστοποίηση τήν 
άπόφασίν των ταύτην τώ  θω μ$ 
Μ αιτλανδ, άγγέλλω ν αύτφ ότι, έάν 
ή πορεία τοΟ συρφετοΰ τοΰ βεζυρη 
»Αλή Πασά δέν ήθελεν έμποδισθή, ή 
Ηάργα θέλει προσφέρει έκ νέου είς τήν 
χριστιανικήν Ευρώπην τό φοβερόν 
θέαμα, δπερ προσέφβρβν άλλο,τι ή 
Σαγόντη (*) είς τόν κόσμον., Ό  ά γ-

(*) ύ Sogonlo ς%ιι ifa  ipyflwjc. 1**·-:
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γελος, κομίζων τήν άγγελίαν τ ά ί-  
τ ρ  θάλασσαν οΰ- 

ptc<* ίνεμίδν, καί Ιπανίρχεται μ*τ’ ού 
ποΧώ συνίϋδΐϋΐρίΛς παρά ,τοδ Στρα
τηγού Φρεδερίκου Ά δάμ , νομιζομέ- 
νου εύνου τοϊς ΙΙαργίοις, ώς νυφευ- 
βέντος Κε|>κΰραΙαν τίνά δίαζέυχθεΐσαν 
τοΟ πρώτου συζύγου* της^ καί συγγε- 
νβόσαντος ουτω μετά τών Ε λλήνω ν. 
Λέγεται S i ότι Ιϊίανήρχετο ούτος ά- 
δημονών, ά λλ ' ότι εισερχόμενος είς 
τον λιμένα καί παρατηρήσας τάς 
ψλΦγιχς τής πνράς κ*τ*ν*λ«σκούσης 
τά 0 $ τ ϊ,·  *ά πτώ ματ* καί τά φέρε
τρα τών ευτυχών Ηαργίων τών άπο» 
θανόντων πρό τής έλεύσεως τών δού
λων ήμερών^άποβιβασθείς δέ καίβλέ- 
πων τούς προεστώτας, προπορευομε- 
νων τών άρχιερέων καί τών ηγουμέ
νων, οιτινες τόν υποδέχονται μετά 
σεβασμοΰ μεμιγμένου μετά περιφρο- 
νήσεως, κοι άνακοινοΰντες αύτώ οτι 
τό προμελετηθέν σχέδιον μέλ*Λει νά 
έκτελεσθή παρευθύς έάν δέν μεσολά
βηση ϊνα έμποδισθή ή είσοδος τοΰ 
στρατοΰ τοΰ Ά λ ή  Πασά, Ιδωχεν αύ- 

! τοίς ελπίδας καί άνέβη είς τήν ά- 
J κρόπολιν, όχι πλέον ώς άλλοτε, ότε 
j τά βρεττανικά σήματα ύψώθησαν έπ’
I αύτής* άνευφημούντων τών Π ελα

σγών πολεμιστών, άλλ’ έν μέσφ σι
γής απαίσιας, προδρόμου τής σφα- 

| γή ς . Εύρίσκει τούς ίνδρας ώπλισμέ- 
νους παρά τάς θύρας τών οικιών αύ
τών, περιμένοντας τό σημεϊον ινα 
σφάξωσι τάς οίκβγινείας των, πριν 
ή στρέψωαι τά  όπλα κατά τών *Αγ- 

I γλω ν, κοκ νά πολεμήσωσι μέχρις ου 
άποθάνωσιν όλοι xai ούδΙ *ΐς Ιπιζή- 
βκ όπως διηγηθί) τήν χαταβτροφήν. j Τούς Ιξορκίζει ‘νά πιρίμει^ώβι, καί 

I πορβυθείς είς τήν Κρωΐοΐιορΐίο(ίν τών 
Τούρκων διαπρα^άτιΐόεία ι ]μΐτ’' αύ- 

I *ίών. Ονίδι δέ, δχι θλιγώτιρον ϊν- 
tpbftet τή ς  άγγλικής φρόυράς, συγ-
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κατατίθενται νά παραχωρήσωσι τήν 
συμφωνηθεΓσαν προθεσμίαν πρός έκ- 
κένωσιν τής πόλεως, καί ουτω έξε-  
τελέσθη ή τελευταία έπιφυλαχθεϊσα 
το ϊςίίαργίο ίς δυστυχία. Τήν 9 μαίου, 
περί ουσμάς ήλίου, ή σημαία τής 
’Α γγλ ία ς κατεβιβάσθη έχ τών επάλ
ξεων τής ΪΙάργας, όμοία πρός τούς 
φάρους εκείνους τούς λάμψαντας 
πρός στιγμήν μόνον Γνα έξαπατήσω- 
σι τόν δεστυ/ή ναυβάτην. Οί δέ χρι
στιανοί, μετά νύκτα κλαυθμών καί 
προσευχών, έζήτησαν τό σημειον τής 
άναχωρήσεως.

Είς τάς πρώτας αύγάς τής ημέ
ρας Ιγκατέλειπον τάς κατοικίας 
των, καί μεταβάντες έπί τής άκτής 
ήρξαντο νά συλλέγωσι λείψανά τινα 
τής πατρίδος αυτών. Οί μέν έπλή- 
ρουν σάκκους έκ τής τέφρας τών 
πάτερων των, άρπαζομένας έκ τών 
φλογών, τών άναφΟέντων παρά τής 
εύσεοοΰς αύτών συμπαΟείας· άλλοι 
έλάμβανον δράγματα χοψ,ατος τής 
τροφού γής τών οικογενειών των, 
ένώ αί γυναίκες καί τά παιοία συνέ- 
λεγον χάλυκας καί κογχύλ’.α έπί 
τής παραλίας, τά όποια έκρυπτον 
εντός τοΰ κο'λπου των. « ΧαΓρε, πα- 
τρφα γή , έφώνουν οί πολιοί γέρον
τες* χαίρετε άγιοι ναοί, θυσιαστήρια 
τού άληθους Θεοΰ, άνέκραζον οί ίε- 
ρεΓς. θάλασσα, ώραία τοΰ Ίονίου, 
όλιγώτερον επίφοβος τών προστα
τών μας, εκραζον αί γυναίκες κ?ναί- 
ουσαι, προστάτευσον τά τρυφερά 
τέκνα μας, καί άν μάς καταπίης υπό 
τά  ύδατά σου, μή φέρης τά πτώμα
τά  μας πρός τάς άκτάς,τάς υπό τών 
ΛΑ γγλω ν οιοικουμένας* διότι θελου- 
6ΐ τά πωλήσει ιίς  τούς τυράννους 
μ α ς! » r

Τοτε είς τάς τελευταίας λάμψεις 
τής πυράς, ήτις είχε αποτεφρώσει 
τά  λείψανα τών πατέρων των, ήτοι- 
μάσθησαν οί Ηάργιοι ν’ άναχωρή- 
σωσιν, υπό τό πνεΰμα τής πρωϊνής 
«νρςις, τοΰ Κιμερίου άκρωτ^οίου. Οί

δέ Τούρκοι, ύποδεχΟέντες αδελφικώς 
παρά τών "Α γγλων, κατέλαβον τήν 
χριστιανικήν πόλιν, έγκαταληφΟεϊ- 
σαν τήν 10 μα ίου 1 8 1 9 , εποχήν 
αξιομνημόνευτο ν έν τή ιστορία.

Pouqucvilie.
Λ. ΒΛΜΠΛΣ.

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ .
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Ό  φιλάργυρος συνάγει βχι Γνα νά 
εχη διά τάς άνάγκας του, διότι δέν 
άναγνωρίζει τοιαύτας, άλλά έκ μ ό 
νης τής εύχαριστήσεως τοΰ συνά- 
γειν. Τό άργύριον τώ είναι πολυτι- 
μότερον τής ύγείας του, τ^ς  ζωής 
του καί αύτοΰ του ίδίου. "Ολαι αί πρά
ξεις του, όλοι οί στοχασμοί του, δ 
λ α ι αί συμπάΟειαί του περιωρίζονται 
είς τό ανάξιον τοΰτο άντικείμενον* 
ούοείς άπατάται έξ αύτοΰ, καί ούδέ 
προσπαθεί νά κρύψη είς τά όμματα 
τοΰ κοινοΰ τήν άΟλίαν κλίσιν έκ τής 
όποίας είναι κυριευμένος* διότι τοιοΰ
τος είναι ό χαρακτήρ τοΰ επονείδι
στου τούτου πάθους, νά καταφαίνε
ται εις τά πάντα, νά μή δύναται νά 
κάμη τό ελάχιστον διάβημα, χωρίς 
νά γίνη καταφανής ό επάρατος αύτοΰ 
χαρακτήρ, είς μόνον τόν ύπ1 αύτοΰ 
κατεχόμενον μένων άφανής. Πάντα τά 
άλλα πάθη διαφυλάττουσι τούλάχι- 
στον πρόσχημά τι άποιονδήποτε, κρύ
πτονται είς τούς οφθαλμούς τοΰ κοι
νού* καί απερισκεψία τις αποκαλύπτει 
ίσως ταΰτα ένίοτε, άλλ’ό ένοχος προσ
παθεί, όσον τψ είναι δυνατόν, νά κρυ- 
βή. Ό  φιλάργυρος όμως μόνον είς 
έαυτόν κρύπτει τό πάθος του* δέν δά- 
ναται νά λάβη τάς αναγκαίας προ
φυλάξεις ινα τό άι^χρνψη άπό τούς 
πολλούς, τά πάντα τό άναγγέλλου- 
σιν είς αυτόν, τά πάντα τό δεικνύου- 
σι, τά πάντα τό άποκαλύπτουσι. Τό



αισχρόν πάθος, έάν ουνάμεθα νά εί- 
πωμεν ουτω, εΐναι γεγραμμένον έπί 
τής ομιλίας του, έπί τών πράξεων 
του, έν τί) αναστροφή του, έπί τοΟ 
μετώπου του.

Ή  ηλικία χαί ή σκέψις θεραπεύ- 
ουσι συνήθως τά  άλλα πάθη, ένφ ή 
φιλαργυρία φαίνεται άναγεννωμένη 
χαί Ισχυροποιούμενη χατά τό γήρας. 
Ό σον πλησιάζει πρός τήν όλεθρίαν 
ταύτην στιγμήν, καθ1 ήν τό αισχρόν 
θησαύρισμα θέλει άφανισθή καίάρπαγϊ] 
άφ’ ήμών, χατά τοσοΟτον προσκολ- 
λάται είς αύτό· οσον ό θάνατος προ
σεγγίζει, έπί μάλλον έποφθαλμιφ 
τόν άθλιον αύτόν θησαυρόν, έπί μοίλ- 
λον τόν θεωρεϊ ώς καταφύγιον ά- 
ναγκα?ον χειμεριχοΟ μέλλοντος.

Ου τω ή ηλικία άναγεννά τό βδε- 
λυρόν τοΰτο πάθος, τά έτη, αί νόσοι, 
ή ώρίμανσις τοΟ νοός, τά πάντα τό 
βυθίζουσι βαθύτερα έν τ*?) ψυχή, καί 
τρέφεται μάλιστα καί άναφλέγεται έκ 
τών φαρμάκων δι1 ών θεραπεύονται 
χαί έχλείπουσι τά άλλα πάθη. Υ πήρ
ξαν δέ άνθρωποι χατά τό έσχατον 
γήρας αύτών ευρισκόμενοι, καί μή 
εχοντες άρκετάς δυνάμεις ινα ύπο- 
στηριζωσι τό ζών πτώμά των, έγγ ί- 
ζον νά έπαναπέση είς κόνιν, νά μή 
διατηρώσιν έν τί) παντελε? έξασθενή- 
σει τών δυνάμεων τής ψυχής, λεί- 
ψανον αίσθητικότητος καί, ούτως εί 
πείν, σημείον ζωής, ή διά τό άνάξιον 
τοϋτο πάθος. Μόνον αύτό ΰποστηρί- 
ζεται, άναγενναται έπί τή άπωλεία I 
τών λοιπώ ν 6 τελευταίος στόνος έκ- 
πεμπεται $ι’ αύτό, Ή  άγωνία τών 
τελευταίων στιγμών τό προσβλέπει 
άκόμη, καί <5 άθλιος 6 Ονήσκων, ρί
πτει βλέμματα θνήσκοντα, σβεννυ- 
μενα, έπί τοΟ άργυριου, τό όποΓον ό 
θάνατος τφ  άποσπδ, άλλ’ έκ τοΟ ό
ποίου δέν ήδυνήθη ν’ άποσπάση τόν 
Ιρωτα τής καρδίας αύτοΟ.

Massillon.
Α Ρ. ΒΑΜΠΑΣ.

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ
τοτ

ΑΙΜΟΣΤΛΓΟΓΪ ΒΡΑΧΟΓ.
• Λ

(Συνίχ it*.)

■ Mol £φοίν/ι Srt μ ία τών πλευρών τοΰ 
σπηλαίου ήνοίγετο <5>ς διά μαγεία; καί 
λ* αύτής παρίτήρουν σειράν μακράν δω
ματίων υπογείων, τών όνοίων τά  μέν 
πρώτα έφωτίζοντο υπό τοΰ ήλίου, τά  δέ 
τελευταία ύπό πολυφώτων κρεμάμε νων 
ίκ  τοΰ θόλου δι’ ΐσχυράς άλύσεως* πάντα 
τά  δωμάτια ταΰτα έκαλύπτοντο άπό 
περικλύμενα καί άλλα διάφορα άνθη.

« Είς τό βάθος παρέτήρησα μακράν 
χαλύβην φωτιζομένην τόσον άμυδρώς ώ- 
σ τί μόλις έπλησίασα αύτήν είδον γέρον
τα  χοιμώμενον' τό σώμα του έχαλύπτε- 
το  άπό ποδήρη χιτώνα αίθόν, ή δέ κεφα
λή του άπό κάλυμμα μαΰρον.

* Τόν προσέβλιπον άθορύβως xal δύνα- 
τα ί τις νά είπή δτι τρόπον τινα δ ι’ έπο- 
πτείας, ήσθάνθη τήν παρουσίαν μου καί 
έξεγερθείς αίφνιδίως ήλθε πρό; έμέ.

* —- Είσαι πολΰ θρασύς, νεανία, ή πή- 
λύ άφρων ϊνα ριψοκινδυνεύστ,ς μέχρι έδώ, 
Τΐ σέ βέβαιοί δτι θέλει; έπανεξέλΟει;

« —  όλίγον μοί μέλλει* έάν σΰ δύνα- 
σαι νά ζής έδώ, γέρων, διά τί νά μή δύ 
ναμαι νά ζήσω καί έγώ έπίσης;

« — ϋϊσαι βέβαιος δτι ή ζωή σου δέν 
κινδυνεύει*,

« —  £χω  άρκετά ίσχυρους τους βρα
χίονας διά νά ΰπερασπισθώ έμαυτόν, xa l 
αρκετήν γενναιότητα διά νά συγχωρήσω 
τόν νιχηθέντα.

«-r-  Άλλ’ ήξίύρεις δτι θα εΐααι σύ ν,- 
Χ ^ ί  j

«-— Ανευ τής έλαγίστης αμφιβολίας.
« ·— Νομίζω βτι «πατάσαι, τέκνον!
·■—* ΚάΙ σύ, ούδέποτε Ισφαλες κατά 

τόν βίον σου ·, έάν δέν ήμάρτησές ποτε, 
έάν δέν προτίθισχι δ ιά  σκληραγωγίας ά- 
φορήτου νά έζιλεωθ^ς τών άμαρτημάτωιν 
,δσ* διέπρχξες, δ ια τ ί νά ένταφ^ς ζών (ίς 
τά  βάθη τής γής;

*—  Αρέσκομαι νά «κούω τά δριμΰ 
τών λόγων «του, νεαvie ! ίιπάρχει έν « I  
άνδρεία άνευ κομπο$η|Μσύνη? yvh  
ναιότ/ις άνευ έπιδιίζεω;. Σϋ εΐσαι, τοδ 4~ 
πο έπιρίμενα τήν Ιλιυσιν ίτρό’μάχροΰ

χρόνου, σέ αναγνωρίζω ήδη. Εΐσαι έκ τ^ς 
εύγενοΰς έκείνης καί έπαράτου οΐκογενείας, 
παρατηρώ τό σημεϊον έπί τοΰ προσώπου 
σου* άν καί νέος ετι φέρεις τήν ρυτίδα 
πρός τ  αριστερά τοΰ μετοιπου σου’ εϊσ- 
ελθε εις τό κελλίον, έχω νά εϊπω .πολλά.

• Είσήλθον χωρίς ν’ άποκριθώ καί πα- 
ρετήρησα ώς μόνα έπιπλα τ·?,; διαμονής 
ταύτης τράπεζαν άπλν,ν, i f  Υ,ς βιβλία 
τινα, σταυρόν, κάτωθεν τοΰ όποίου υπήρ
χε κρανίον, ένδείγματα τής κατοικία; 
παντός έρημίτου.

“—  Είμαι Ετοιμος νά σέ ακούσω, εΐ- 
πον είς τόν γέροντα* λέγε.

0  ζωή μου εΐναι πρός τό τέλος 
αύτίίς, καί ανάγκη νά καταθέσω εί; σέ 
πάντα τά θλιβερά απόκρυφα ένό; δυστυ
χούς τίνος κλάδου τής οίκογενείας cou.

“ Πώς! τής οίκογενείας μου; Εγώ 
είμαι όρφανός, δεν ενω παρά μόνον αίαν 
άό'ελφήν.

• —  Σΰ αγνοείς τέκνον, τά κατά σέ 
xal θέλω σοι τά διδάζει* σί> δέν έγεννή· 
θης 'ίνα είσα ι. . .  Καί παρατήρησε όσους 
ίχουσι έπί τοΰ μετώπου έλικοειδή ρυτί · 
δα , πάντες άνήκουσιν είς τήν οίκογένειάν 
σου, £σο βέβαιος περί τούτου, τό σηαείον 
τοΰτο εΐναι όλέθριον. Ιίαρατήρησε έμέ 
καλώς' τό έχω έπίσης καταφανές, έν μ ί- 
σω τών άλλων ρυτίδων, αΐτινες κατέσκα
ψαν τό γεροντικόν πρόσωπόν μου.

“ Προσέβλεψα τόν έρημίτην καί 
είδον τώ δντι τήν έυτίδα ταύτην, κατα- 
φανεστέραν καί βαθυτέραν τών άλλων' 
τοΰτο μ* έπροξένησε παράδοξον έντύπω- 
σιν* έπειτα έπειδή έλαβε τήν ^εΐρά μου 
άναζητών άναμφιβόλως Ετερον σημείον, 
ή έπαφή τής χειρός του μ* έπροξένησε ρί- 
γος τοιοΰτον, ώστε έξηγέρθην πραγμα- 
τικώς ^ιγών τοΰ φανταστικού τούτου ύ
πνου* ήρχισβι τότε νά τρίβω τάς χεΐράς 
μου ϊνα θερμανθώ καί περιέβλεπον κύ- 
Χ>φ* τότε μ’ έπήλθεν είς τήν μνήμην τό 
δνειρον καί μοί έφαίνετο δτι ήτο είδος 
άποχαλύψεως ϊνα ζητήσω κατά τό παρόν 
τά  λείψανα τοΰ παρελθόντος χαί δ ,τι ή- 
δύνατο νά ίχ γ  σχέσιν πρός τό μέλλον* 
^Ρχ^α λοιπόν νά ψαύω μετά προσοχής 
τάς πλευράς τοΰ σπηλαίου έλπίζων νά ευ
ρώ άνοιγμά τ ι  κεχρυμμένον, όδηγοϋν πρ^ς 
τό ύπό τοΰ όνιίρου ένδειχθέν μοι μέρος. 
Μετά πολλούς χόπους, γσθάνθην έπί τ έ 

λους, χωρίς v i έ'/νοτ,σω πώς, υποχωρούν 
μέρος τού βράχου καί ειδον ποαγματικώ ; 
τόν λαβύρινθον, ον είδον καθ’ 6'ναρ. Ε- 
τριβον τοΰς οφθαλμού; μου, ένόμιζον δτι 
ήμην τρελλό;* ώνειρευόμην πρότερον j ή 
ώνειρευόμην τώρα; ένόμιζον δτι ήμην τό 
παίγνιον αλλοφροσύνης, καί έφοβούμην 
έμαυτόν καί πάντα τά  περικυκλοΰντά 
με* ήθελον νά φύγω, άλλά Ιμενον ώς 0- 
πείκων είς άνωτέραν δύναμιν.

■ Είς μάτην εκλεισα τοΰς όφθζλμοΰς 
πάντοτε έβλεπον τά σπήλαια τού ΰ-νον' 
ήγέρθην λοιπόν καί ήρχισα νά έςετάζω 
τά σκοτεινά ταΰτα και παγετώδη άν
τρα. Προχωρήσας άνεκάλυψα έπί τέλους 
καί τήν καλύβην* όμολογώ, άδελφή μου, 
οτι κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, έπίστευσα 
τά  όνειρα, τοΰς βρυκόλακας, τάς μαγίσ- 
σα;, τά φαντάσματα χαί τέλος ολα δσα 
άλλοτε περιεφρόνουν.

» Εοροχο>ρουν έν το ύ το ις  π ά ν τ ο τ ε ,  
ωθούμενος δέν ήξεύρω υπό τ ίν ο ;  μ υ σ τ υ -  
Ρ'.ώδους δυνάμεως, ίδρώς δέ ψυχρός έρρεε 
τοΰ μ ε τώ π ο υ  μου.

‘ Λ λυχνία έκρέματο διά σιδηράς ά- 
λύσσου καί ή έξ έρεικών καλύβη ήτο 
πραγματιχώς εί; τό βάθος' μόνον 6 πρε
σβύτη;, ένδεδυμένος έπακρ-.βώς ώς τόν 
εΐδον καθ' δναρ, έκάθητο παρά τήν θύραν 
τής καλύβη; άναγινώσκων προσεκτικώς 
βιβλίον τι* δέν έφαίνετο π$ριμένων με.

« —  Μ’ έπεριμένατε, δέν εΐναι ουτω; 
τω εΐπον πλησιάζων αύτόν χαί προσπα- 
θών νά φανΛ τολμηρός.

« Υψωσε τήν κεφαλήν χωρίς νά ταρα- 
χθ/ϊ, εΐτα έκυψε πάλιν έπί τού βιβλίου 
του, χωρίς νά μέ άποκρυθί).

« ’Αναμιμνισχόμενος δσα κατ’ δναρ εΐ
δον, έξηκολούθησα.

« —-  Παρατήρησαν τήν ^υτίδα ταύτην 
πρός τά  αριστερά τοΰ μετώπου μου, καί 
είμαι βέβαιος δτι έχετε άποκάλυψίν τινα 
ή απόρρητον νά μ’ έμπιστευθήτε.

« 0  γέρων ΰυωσε τότε τήν κατάλευ- 
κον κεφαλήν του καί μέ προσέβλεψεν ά- 
τενώς μετά παραδόξου έκφράσεως.

α —  Διστάζω νά πιστεύσω δτι εύρί- 
σκεσθε έδώ, μέ ειπεν έπί τέλους’ διότι 
τό μέρος τοΰτο εΐναι έπίσής άγνωστον ώς 
καί απρόσιτον. t

0 Τώ διηγ/,θην τότε τίνι τρόπφ έ^ 
Τής βροχή; ήναγκάσθην νά καταφίγω



i u t )  άλλά δέν ήξεύρ» διατί τφ  άπέκρυ- 
ψα τά βνειρύ* μου.

« Δέν έ&άνη έντελώς πιπεισμέν·;, έν 
τούτοις ούΛεμίχν άντί(5£ησιν Εκαμε.

« '—  Είσαι περίεργος, νε«νία> νά μά- 
θγ,ς δι#τί είμαι ουτω πως τεθχμμένος 
καί τό χ^υπτόμενον μυστήριον υπό τά 
σπήλαια ταΰτα \

« — ■ Έμάντβυσες ώς νά άνέγνωσες 
είς τόν νοΰν μου, ?φ ιΐπον. ·.·

«. — » &ιτω λοιπόν* άκουσ* καί πρό 
πάντων πρόσεξε καλώς.

« Καί ϋρζχτο ώ; ακολούθως.
k Πρό ένός αίώνος κερίπον, fc<<K 2τη 

τινά όλιγώτιρον, ώρβία τις- πνργοδέΊποι* 
va κατψκέι φρούριον τι ού μακράν κεί
μενον* ίζη δέ οχι είς μεγάλην άρμονίαν 
μετά τοΰ συζύγου καί Ημέραν τινά έγί-  
νετο Υφαντοί) χωρίί ούδείς νά έννοήτ/ι 
τίνι τρόπω, χωρίς ούδέν σημεΐον νά δώ- 
<ϊ·/ι τήν έλαχίβτην Ενδειξιν, είτε τοΰ θα
νάτου τη;, ειτε τής φυγή; τη;. ’Αλλ* ε
πειδή αύτη διήρχετο πάντοτε τάς Ημέ
ρας επί τοΰ δώματος τοΰ φρουρίου τοΰ 
Παρόχθιου Βράχου, εβλεπεν ένίοτε τήν 
λέμβον παρατόλμου τινός άλιέω; έπί τής 
Κρεύζη;* διότι 6 ^οΰ; τοΰ ποταμού τού
του είναι τόσον ορμητικός, ώστε έκινδύ- 
νευε πάντοτε. Μετά τοΰ άλιέως τούτου 
άντήλασσε σημεία, καί τω Εγραψεν Ικε- 
τεύουσα αύτόν νά τήν σώσνι τής οδυνηρά; 
δεσμεύσεως, είς ήν Εζη* διατείνονται δέ 
δτι ό άλιεΰ; ουτος ητο μέγας τις δϊσπό* 
τνί; μετεμφιεσμένος ό'στι; μή εύρίσκων 
άλλο μέσον νά βλέπει τήν γυναίκα ταύ- 
τ·/ιν, άρπαγεϊσαν οδτω αίφνιδίως έκ τοΰ 
κόσμου, ηρχετο έκεΐ μέ κίνδυνον τής ζωής 
του καί Επλεεν έπί τοΰ όρμητικοΰ πο- 
ταμοΰ ύπό τάς δψεις τής ώρκίας κομήσ- 
c /ις.

ν — . Κ.αΙ ή κόμισσα αυτνι, ύπέλαβον, 
ώνομάζετο·,

” — ΤΙ σ' ένδιαφέρει τό δνομα.
α —  Αοιπόν νά σέ τώ είπώ έγώ, γέ

ρων* ώνομάζετο Έλοίζα τοΰ Παροχθίου 
Βράχου.

" —  ’Αφοΰ τό γνωρίζεις τί μ’ έρωτας 
λοιπόν;

* —  Διά νά βεβαιωθώ περισσότερον.
• —  ΤΙ άλλο γνωρίζεις περί τής γυ- 

νχικός ταύτης·,
:« —  Είδον τήν εικόνα τνις* διότι κα

τοικώ τ ά  έρ ιί-ια  τοΰ φρουρίου Της, γνω>- 
ρίζω δ τ ι έγένετφ άφαντοςκαί τίποτ* κι* 
ρισσότερον.

• Λτουσι λοιπόν, ύπέλαβεν δ 7ϊρι- 
σβύτης, καί μή διακόπτης, Νύκτ« τινά 
ήτοίμα,σε σχοινία δ ιά  νά προσδέσ/ι είς 
τόν έξώσ.χην τοΰ παραθύρου τνί; τήν κλί
μακα, τήν όποίαν 6 άλιεί* 'τή  Ερ^ιψεν, 
ένφ αύτός έντός τής λέμβου του ήθελε 
κρατεί τήν άλλην dbcpav* διέτρεχι μ ίγα  
κίνδυνον τολαώσα νά δραπετεύσω ουτω* 
διότι ή λέμβος έκινδύνευ* νά πασυρθή 
καθ’ έκάστην στιγμήν ύπό τοΰ γεύματος. 
’Εντούτοις ήρξατο νά καταβαίντι, μόλις 
δμως ιΰρέθη ΰπεράνο» τής άβύσσου έπί 
τή ; ταλαντευομένης μ*τβ£ίνης κλίμακο; 
τ/ίσθάνθη φρικίασιν χαθ' δλον τό σώμα καί 
κλείουσα τους όφθαλμονς άφέθη εί; τήν 
τύχην εξακολουθούσα τήν κατάβασιν* ό 
δέ άλιεΰς διά  φοβερών αγώνων προσεπά- 
θει νά κρατήση διά τής μια; χειρός τήν 
έλαφράν λέμβον ύπό τό φρούριον δια  δέ 
τής άλλη; τήν έκφεύγουσαν αύτω κλί
μακα.

« ΊνπΙ τέλους έκατέβη σχεδόν νεκρά 
καί οΐ δύο δέ ηιαν συγκεκινημένοι ώστε. 
ό άλιεύς μή σκεφθείς νά κωπηλατήσω ά- 
φήκε τήν λέμβον νά παρασυρθφ μετά φρι* 
κώδους όρμής υπό τοΰ φύματος κα'ι νά 
«υντρνβγ έπί των βράχων. Τήν Ελαβε 
τότε είς τοΰς βραχίονάς του καί άνέβηιαν 
τοΰς αποτόμους βράχους τών οχθών τής 
Κρεύζης.

β Έ π ί τινα καιρόν έζησεν αΰτη κε- 
κρυμμένη εΕς τινα διαμονήν, τήν όποίαν ό 
άρχων ουτο; τ*7ί χν/ i  δώσει’ 6 καιρό; πα- 
ρήρχετο ουτω καί έπί τέλους Ετεκεν υίόν 
έπί τοΰ δεζιοΰ βραχίονο; τοΰ όποίου χα · 
ράξαντες σημείον, τόν ένεπιστεύΟη^αν είς 
μέρος ασφαλές κχί π ιίτό ν . Μετ’ ού πολΰ 
μετά τήν γέννησιν τοΰ παιδίου τούτου, 
ήκολούθη» τόν δοΰκα είς Γερμανίαν, β* 
που ΰπέφβρέ πολυ έκ τής μονώσεω;.

« 01 πρώτοι μήνες {σαν άκόμη πλή
ρεις ποιήσεως τοΰ πρώτουι Ερωτος\π*ριέ* 
μενε τόν δοϋκα ■ μ ετ’ ανυπομονησίας καί 
ητο ίΰτυχής δτε ήρχετο sap’ α,ύτ^* ή 
ζωή της Ε^εεν ο ^ ω  γλυκεία καί μυστή" 
ριώδης· Μετ’, όλίγον δμως α ί έ π ισ κ έ ι^  
τοΰ έραστο^ της, έγένοντο σπανιώτεραΛ) 
τή  έφαίνετο ψ^χρ^ς, β;β««?μ(νος, καί πο
τέ  ένω ήρώτ^-αύτόν ριβί τής «iriaκ  ^

αλλαγής τών τρόπων του, τη ώμολόγη- 
jotv δτι λόγοι υψηλής πολιτικής τόν ή- · 
νάγκασαν νά νυμφευθή’ ώφειλε νά δεχθή  
γυναίκα έκείντ,ν, τήν όποίαν τώ Εδιδεν, ή 
μάλλον τφ  έπέβαλλεν ό ήγεμών του" τνί 
ύπεσχέθη ούχ ηττον νά τήν άγαπδ πά ν
τοτε καί νά Ερχηται δσον ηδύνατο πυ* 
κνότερ* νά τήν βλέπη.

’Α λλ’ ή Έ λοΐζα δέν ηδύνατο νά τόν 
συγχώρηση. *J£v τούτοις ώφειλε νά Εχη 
περισσοτέραν επιείκειαν έν τ^ καρδία της 
ή έγκαταλείψασα τόν σύζυγον κχΐ τά τέ
κνα τη;, άνευ τής έλαχίστης μερίμνης.

« ’ϋπώλησεν όλίγα κοσμήματα, τά ό
ποια ό δοΰξ τή εΐχε δωρήσει, καί έγένετο 
άφαντος ανδρικόν φίρουσα ιματισμόν, καί 
διήγαγε, λέγουσιν, έπί πολλά Ετη, βίον 
πλάν’Λ,τα καί άσωτον, εΐτα δέ καταλη* 
φθεϊσα υπό νοσταλγίας έπεθύμησε μέ πα- 
σαν θυσίαν νά ίδτί τήν πατρίδα της. ’Α - 
φίκετο είς Γαλλίαν κα'ι έταζίδευεν ύπό τό 
δνομα τής Βαρονήσσης Δελουσάκ και έλ- 
θοΰσα ενταύθα ένοικίασε μικράν τινα κα
τοικίαν εις τινα Επαυλιν τών πέριξ τής 
πόλεως Μαιλλέ.

« Έκεΐ Εμαθε τόν θάνατον τοΰ συζύγου 
της, χωρίς νά αίσθανθνί τύψιν συνειδήσεω; 
καί δτι τά τέκνα της εΰρίσκοντο είς τήν 
αύλήν* ή καρδία της δμως τό πρώτον έ- 
σκληρύνθη, εϊτα έγαγγραινώθη, καί δέν 
ητο έπιδεκτική πλέον εύγενών ή τρυφε
ρών αισθημάτων, ούδέν διάβημα Εκαμε 
πρός χάριν αύτών ή περί τοΰ τέκνου τοΰ 
έρωτος αύτής μετά τοΰ δουκός* άλλά συ
νέδεσε μάλιστα σχέσεις, ώ; διατείνονται, 
μετά τίνος εύγενοΰς τών πέριξ.

(Ακολουθεί.) 

Α Ι Π Λ Ε Ο Υ ίΑ Ι Ν Η Σ Ο Ι.

Πολλούς μύθους έδιηγήθησαν μέχρι 
τοΰδε έπί τών έπιπλεουσών νήσων τών 
όποίων ή όνομαστοτέρα ήθελεν εΐσθαι ή 
Δήλος, έάν ποτε έπέπλευσεν* άλλά τά  
πάντα δεικνύουσι, τούναντίον, δτι, ώς αί 
πλεϊσται τών τοΰ Α ρχιπελάγους, είναι 
γέννημα καί αύτή ήφαιστώδες, καί έπε
φάνη έκ τοΰ βυθού τής θαλλάσσης έπί 
τοΰ μέρους τό όποιον κατέχει καί τό ό- 
ΐτοΐον έξ άρχής κατέλαβεν. ’Εντούτοις δέν

εΐναι όλιγώτερον άληθές δτι έσχηματί* 
σθν,σαν καί σχηματίζονται καθ’ έκάστην 
νήσοι έπιπλέουσαι έπί τών λιμνών, τών 
ποταμών καί έπί τινων θαλασσών* καί ί
δοΰ τίνι τρόπω* Πολλάκι; μετά ραγδαίας 
καί συνεχείς βροχάς, ό ρού; τών ΰδάτων 
γινόμενος ισχυρότερος, άποσπα έκ τών 
όχθών τεμάχια μέγιστα γής καί τά  π α 
ρασύρει μεθ’ έαυτοΰ. Έάν τά τεμά χια  
τή; γής ταύτη; εΐναι κεκαλυμμένα έκ δέν
δρων καί συνδεδεμένα διά πολυαρίθμων 
καί ισχυρών ^ιζών, δέν διαλύονται έκ τών 
ρευμάτων, άκολουθούσι τήν £οήν τών ΰ
δάτων καί έάν δέν προσκρούτωσιν έπί 
τών όχθών κατά τόν πλοΰν αύτόν, τόν 
Εχοντα τήν τύχην άντί πρωρέως, κατέρ
χονται εί; τήν θάλασσαν ή είς τήν λ ί
μνην, δπου έκβάλλει ό ποταμός, ό συμ- 
παρασύρα; αυτά. Σχηματίζουβιν έκεΐ οΰ- 
τω άληθεΐς πλεούσας νήσους, α?τιν*ς κα- 
ταλήγουσι σχεδόν πάντοτε είς τό νά ά - 
φανισθώσιν η νά ένωθώσι μετά τής στε
ρεά;, άλλά καί δύνανται νά διατηρηθώ-  
σιν έπί μακρόν χρόνον.

Τοιαΰται νήσοι εΰρίσκονται είς τοΰς 
μυχοΰς τής Άδριατικής θαλάσσης, καί 
έπί τοΰ Μισσιπιπή. Κατά τόν τελευταϊον 
αιώνα παρετήρησαν τοιαύτην νήσον έπί 
τής λίμνης Menteyer, είς τάς γ α λ λ α ά ς  
Α λπεις, τήν όποίαν ώνόμασαν, τρέμ ο η α  
γί\.Ιοψοτ.

Τπήρχον άλλοτε, έπί τής λίμνης M e-  
nico νήσοι τεχνικαί πλέουσαι σχηματι- 
σθεϊσαι έκ μεγάλων σχεδιών ΧΛχαλυμμέ- 
νων άπό γήν καί καλλιεργούμεναι ώ? 
κήποι. 01 καλλιεργοΰντες αύτάς κηπου
ροί τάς έπλησίαζον κατά τάς ώρας τών 
άγοροπωλησιών είς τάς άκτάς, ώστε ot 
άγορασταί ήδύναντο νά προμηΟευθώσι 
καρπούς, άνθη καί λάχανα έπί *οοΰ κήπον.

Έ χ  τοΰ ΓαΜ ιχοδ.
9
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ΠΡΟΣ Τ 0Τ 2 ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡ0ΜΗΤΑ2.'

Σήμερον λήγει ή πρώτη τριμηνία τής 
έθνικής Βιβλιοθήκης.

Κ ατά τό διάστημα τοΰτο είργάσθνψκν 
έπιμελώ ; ϊνα καταστήσωμεν ταύτην, ώς 
άλλοτε εΓχομεν είπεΐ, μικράν ψιΑοΛογι* 
xt)r Α νθοδέσμη  άνταποκρινόμενοι οβτω 
είς τ?ιν πρωτόφανή χροθυμίαν τοΰ χοινοΟ.



M f  κρίνωμεν δέ ίξ δβων λόγιοι άνδρες, 
δημοσιογράφοι »α  ̂πλεϊστοι τών συνδρο: 
μητών. Ιγραψαν' καί «ΐ?»ν ήμϊν, κολ«- 
κευόμίθα νά πίστεύσωμεν δτι δέν έμα-
T«l«̂ OV'/,9ei(UV. τ . ·

&*4 τβ&τα άπωςδήποτε Itovw καλώς. 
», Κπενδή §μως διφ, νά έργάζηταί τις με
τά προθυμία; · ανάγκη καί νά ώφελήται 
μικρόν τούλάχιστον,.— καί πιστεύομεν οτι 
ούδιΐ; κοπιφ δωρ»άν— ή δέ μέχρι τοΰδε 
συνδρομή τεΰ περιοδικού, άνευ τοΰ πα
ραρτήματος, δχι μόνον, κέρδος δέν δίδει, 
άλλ’ ούδέ τά; δαπάνας καλύπτει,— καί 
όφείλομεν νά· όμολογήσωμιν δτι πολλοί 
χ#1 τών Κ. συνδρομητών μά; ίκαμον τήν 
παρατήρησιν ταύτην—-ίπεθασίσαμεν νά 
φέρωμιν τήν άκόλουθον μεταβολήν άπό 
τής πρώτης τοΰ νέου Ιτοος.

έν Αθήναις καί έν ταΐ; έπαρχίαις έτη
σία συνδρομή τής έθνικής Βιβλιοθήκης, 
οΕνευ τοϋ Παραρτήματος δραχ. . . .  6

έν Αθήναις κα’ι έν ταίς έπαρχίαις 
έτησία συνδρομή τ ις  έθνικής Βιβλιο
θήκης μετά τοϋ Παραρτήματος δραχ. 10

01 κύριοι συνδρομηταί παρατηροΰσι 
λοιπόν δτι ή αυνορομή τοΰ περιοοικοΰ 
όμοΰ μέ τό παράρτημα έν Αθήνχις ίμει- 
vtv ή αΰτή ώς χαί πρότερον, έν δέ ταϊς 
έπαρχίαις κατεβιβάσθη χατά δραχμάς 2 . 
Μόνον ή συνδρομή τής έθνική; Βιβλιοθή
κης ηύξήθη άσημάντω; διότι at δαπάνα*, 
α ίτ η σ α ν  τοΰτο. ,

ΐίννοϊϊται δέ δτι ή έλάττωσις χαί ή 
«δξησις αδτη άποβλέπει μόνον τοΰς νέου; 
συνδρομητάς.

Ιλ λ ά  χαί έκ τών παλαιών συνδρομη
τών, οΐ έπί μίαν τριμηνίαν καταγραφέν- 
τες, ίιπάγονται άπό τής πρώτης τοΰ ί* 
του; ιίς τήν μεταβολήν ταύτην* έπειδή 
δμω; συνέδραμον ήμδς ασθενείς δντας, δί- 
δομεν αύτοΓς δωρεάν ίν βιβλίον τών ώ- 
ραίων πατριωτικών ώδών Κάλβου τοΰ 
Ζακυνθίου, άνατυπωθέν ήδη μετά πολλής 
έπιμελεία; κατά τήν Παρισιανήν έκδοσιν 
τοϋ 1826 καί τιμώμενον δ ρ α χ μ ή  έάν 
άνανεώσωσι τήν συνδρομήν των έπί ίν I- 
τος. 070ΐ δέ τούτων θελήσωσι νά γίνωσι 
δυνδρομηταί καί τοΰ παραρτήματος τοίς 
Ιίδονται δωρεάν τά  μέχρι τοΰδε έκδο- 
Ιέντα φύλλα, άπαρτίζοντα τόν πρώτον 
τομον, καί δζμένα εί; βιβλίον. Έλπίζομεν
λοιμόν δτι θίλουιιν άνανεώσκ τήν συν-*' “

δρομήν των, διότι άληθώς, μ ίτ ά  τάς δω- 
* ρ»ά; ταύι*« , οΰδεμί* αδξησι$ τής συν» 
δρομής έγένετο δι*, Κύτους. /

Πάντίς δέ οΐ έγγ^ταφόμ»νοι νέοι συν- 
δρομηταί δι’ Ιν Ιτος είς τήν Εθνικήν Βι
βλιοθήκην λαμβάνουσι τήν πρώτην, ταύ
την τριμηνίαν ^ « ά ^ δ ε μ έ ν η ν ε ίς  βιβλίον. 
Διά δέ τους έν τα ΐς έπαρχίαις δίδεται 
a r r l  μιάς δραχμής.

Επίσης δέ κ*1 ο! έγνραφόμενοι νέοι 
συνδρομηταί h  Άθήναις οι ίν  Ιτος εΐς τε 
τήν ’Κθνςχήν Βιβλιοθήκην καί τό Παράρ
τημα αΰτής λαμβάνουσι ΰ ω μ ύ γ  τήν τε  
πρώτην τριμηνίαν τοΰ περιοδικού καί τόν 
σήμερον τελειώσαντα πρώτον τόμον τού 
Μοντεχρίστου! 01 δέ έν ταΐς Έπαρχίαις 
λαμβάνουσι τήν πρώτην τριμηνίαν xal τόν 
πρώτον τόμον άντί δραχμών 2 .

Ουτω λοιπόν κατά τό φαινόμενον μό
νον έγένετο αδξησις άλλά πραγματικώς 
έλάττωσις τής συνδρομής.

Επί τέλους δέ παρακαλοΰμεν τού; Κ. 
συνδρομή τάς, δσοι δέν έπλήρωσαν εί« ίτι, 
νά άποδώσωσι τήν συνδρομήν των τήν 
έβδομάδα ταύτην* διότι πρόκειται νά έ- 
ξοφλήσωμεν τό τυπογραφεϊον καί τόν χαρ- 
τέμπορον πρό τοΰ νέου {τους διά τήν \ ή -  
ζασαν τριμηνίαν.

Ί π Ι  τής τελευταίας ταύτης παρακλή- 
σεω; φρονοΰμεν δτι πρέπει νά φανώσι πρό
θυμοι.

Α .  ΒΛΜΠΛΣ.

Αύσις τοΰ έν τφ προηγουμένφ φυλλαδίφ 
αινίγματος.—-"Υδωρ'—J0pv.

«
•  ϊ

ΑΙΝΙΓΜ Α.
#

Κϊμ’ άμορφον κι’ αόρατον, 
ΐίπΐ τής γής πλ,ήν £ρχω*
Παν ζώον κατρΗττρέφιται.
Στιγμήν Ιν  δέν Οπάρχω. (Π.Γ.Β.)

V i  . χ:Λ - ;■ · ; . .


