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Ιί γαλήνη αυτή ί·Α«άζδΐ τήν τοΰ 
τάφου.

Chateaubriand.

Δεκάκις 6 ήλιος έπεφάνη επί του 
όρίζοντος χωρίς ό άνεμος νά κατα- 
πεση. Τέλος έπαυσε καί μεν1 ολίγον 
γαλήνη |3α0ε?α οιεδέχΟη αύτόν. Τά 
κύματα σφοορώς σαλευόμενα πρότε- 
ρον ταλαντεύονται έπ; πολύ άκόμη 
μετά τήν πτώσιν τοΰ άνεμου καί ά- 
νδπάίσΟήτως έπιπεοοΰνται. Τότε έπί 
τή ς άκινητονσης θαλάσσης, τό πλοίον, 
ώς δϊσμευμένον, αναζητεί ματαίως 
εΐς τό κενόν λεπτόν φύσηρα άνεμου, 
!] ό ίστιον, έκατοντάκις άναπετασΟέν 
επαναπιπτει έκατοντάκις επί του C-
— Γ312 ~ ** ■* \ r ifσ.ου. ίο  κυμα ο ουρανός, ο απείρος 
ορι,ων εΐς τοΰ οποίου τά απεριόριστα 
,8x0η ά,ίύνατον νά ε’σδύσν] ό οφθαλ
μός, ή σιγή καί το άπειρον, ιδού ο,τι 
παρουσιάζει είς τούς οφθαλμούς τών 
ναυτών τό θλιβερόν καί όλέΟριον 
τοΰτο ήμισοαίριον. Κ αταπεπληγμέ- 
νοι καί πεπηγότες έκ τ ή ; φρίκης, 
ητουσι παρά τοΰ ούρανοΰ θύελλας 

ι τρικυμίας* ό δέ ουρανός λείος ώς 
ασσα παρουσιάζει αϋτοις παντα- 
ν φρικώδη αιθρίαν. ΑΕ ήμεραι, 
‘τες παρέρχονται υπό τήν φο- 

τήν ηρεμίαν ό ήλιος, τοΰ 
λάμψις αναζωογονεί καί

* *οερει την χαράν εις την γην, οι α
στέρες, τών όποιων οί ναυται ά- 
γαπώσι νά |3λέπωσι λάμποντα τά 
στίλβαντα φώτα, το διαυγές κρύ
σταλλον τών ύοάτων, το όποιον το
σοΰτον Οαυμάζομεν έκ τής παραλίας, 
ότε αντανακλά τά  φώτα καί τό xnd- 
νεον τών ουρανών, πάντα ταΰτα ά- 
ποτελοΰσιν άποτρόπαιον θέαμα. "Ο,τι; 
έν τή φύσει, άγγέλει τήν ήσυχίαν 
καί τήν χαράν, εδώ φέρει τήν εκπλη- 
ςιν, καί οιωνίζεται τόν θάνατον.

Έ ν τούτοις τά τρόφιμα κατανα- 
λίσκωνται, τά περιορίζουσι καί τά 
οιανέμουσι μέ χειρα αύστηράν καί 
οίκονόμον. fi l  φύσις τοΰ ανθρώπου, 
αισθανόμενη εξαντλούμενα τά μέσα 
τής ζωής, γίνεται μάλλον άπληστος* 
καί καθ’ όσον αί πηγαί σμικρύνονται, 
αισθάνονται αύξάνομένας τάς άνά- 
γκας. Ε ΐς τήν πείναν άκολουΟει ό 
λοιμός, μάστιξ τρομερά έπί τής γής, 
άλλά φρικωδεστέρα χιλιάκις έπί τοΰ 
αχανούς βασιλείου τών ύδάτων διό
τι οπωςδήπατε έπί τής ξηράς ακτί
νες τινές έλπίδος δύνανται νά με- 
τριάσωσι τάς όδύνας καί νά υποστη
ρίξω σι τό θάρρος. Ά λ λ 5 έν τω  μέσω 
απέραντου θαλάσσης, ερήμου καί πε- 
ρικυκλομένης έκ του χάους, ό άν
θρωπος, έν τή έγκαταλήψει ολοκλή
ρου τής φύσεως, δεν έχει καν τήν
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παρηγορίαν τής φαντασίας, ινα τόν 
σώσ/] τής απελπισίας· βλέπει ώς ά
βυσσον τήν καταληκτικήν εκτασιν, 
ήτις τόν χωρίζει άπό πδσαν βοήθειαν 
ό στοχασμός και αί εύχαί αύτοΰ ά- 
πόλλυνται· καί ουδέ ή φωνή τής έλ- 
πίδος φθάνει μέχρις αύτοΰ.

Αί πρώται προσβολαι τής πείνης 
έγένοντο έπαισθηταί έπί τοΰ πλοίου· 
σκληρά άλληλοδιαδοχή τής οδύνης 
καί τής λύσσης, καί οι δυστυχείς οί 
μέν έξηπλωμένοι έπί τών θρονίων, 
ύψοΰντες τάς χειρας πρός τόν ούρα- 
νόν, μετά κλαυ Oj/,ηρών γόων ή τρέ
χοντες, άποπλανημένοι καί μανιώ
δεις, έκ τής πρύμνης είς τήν πρώραν 
καί ζητοΰντες τόν θάνατον νά τελει- 
ώση ταχέως τά δεινά αύτών.

Marmontel.

ΓΗ ! Γ ΙΙ!
«·

—  ΙΙώ ς τόσον σκυθρωπός καί τε- 
ταραγμένος, Φερδινάνδε; μοί φέρεις 
βεβαίως κακάς ειδήσεις.

—  Δέν δύναμαι πλέον, γενναιότα
τε, νά κρατήσω έπί πολύ τήν καθ’ ύ- 
μών άγανάκτησιν τοΰ πληρώματος* 
έάν μετ’ όλίγον δέν φανή γή , άπολέ- 
σθητε· πάντες ζητοΰν τό αίμα υμών.

Δέν ειχεν άκόμη περάνει τάς λέ
ξεις ταύτας ό Φερδινάνδος, οτε τό 
πλήρωμα ταραχωδώς εφθασεν κρά- 
ζον μεΟ1 οργής· « Προδότα! Αυται 
είναι αί υποσχέσεις σου; Σώσον ήμας 
έκ τής πείνης ή, έάν δέν δύνασαι νά 
δώσης ήμΐν άρτον, δός τό αίμά σου η .

Ό  μέγας άνήρ είς τήν παραφοράν 
ταύτην τών ναυτών του άπήντησε 
μεθ’ ήρωϊκής γλυκύτητος.

—  « Έ άν τό αϊμά μου δύναται νά 
κατευνάση τήν πείναν υμών λάβετέ 
το· άλλ’ έπιτρέψατέ μοι άπαξ νά ιδω 
τόν ήλιον χρυσοΰντα τήν άνατολήν 
οιά τών λαμπρών του άκτίνων· έάν

Θ Η Κ Η .

δέ αύριον δέν φανή τις  σωτήριος πα
ραλία, τότε έγώ  μόνος θέλω άπαι- 
τήσει παρ’ 6μών τόν θάνατον.

Ή  μεγάλη αταραξία τοΰ ήρωος 
καθησύχασε και πάλιν αύτούς.

—  "Εστω. Γενηθήτω ώς είπες· 
άλλ’ έάν έ ήλιος άνατείλη χωρίς νά 
δείξη τήν άπελευθέρωσιν ήμών, θέ
λεις ίδεϊ τό φώς αύτοΰ διά τελευ-
ταίαν φοράν ».

Καί ό ήλιος προέβαινε πρός τήν 
δύσιν του, ή δέ φεύγουσα ήμερα Ιοι- 
δε χώραν είς τήν έπερχομένην νύ
κτα, ή πρόοδος τής οποίας έστενο- 
χώρει τόν Κολόμβον.

Ή  τρόπις τοΰ πλοίου πληττομενη 
ύπό τών κυμάτων διέσχιψε τόν έκτε- 
ταμένον καί έρημον ωκεανόν, ένώ οί 
αστέρες καθαρώς διεκρίνοντο είς τόν 
ούοανόν εις πρός ενα· άλλ’ οιμοι! ό 
τής έλπίδος άστήρ έφαίνετο είς τόν 
θαλασσοπόρον ώς μικρά στιγμή, π λη- 
σιάζουσα όλοτελώς ν’ άποσβεσθή. 
Ή  σωτήριος στερεά ήτο μακράν!

Ό  μεγαλεπήβουλος Κο7.όμβος έ- 
ξύπνα κατά τήν φρικτήν δι1 αύτόν έ- 
κείνην νύκτα κρατών τό τηλεσκό
πιο ν είς τάς χειρας, τά δέ βλέμμα
τά του έστρέφοντο πάντοτε πρός 
δυσμάς.

—  Πρός Δυσμάς! πρός δυσμάς 
πέτα, πιστόν μοι πλοιον, τό τέρμα 
ή τών ονείρων ή τής ζωής μου.

Ό  νους καί ή θνήσκουσα καρδία 
μου σέ χαιρετώσιν άκόμη.

Συνάμα δέ ήκούσθησαν σιγανά 
βήματα· ήτο ό Φερδινάνδος.

—  « Φερδινάνδε είσαι σκυθρωπό
τερος καί ώχρότερος· όποια αρα γε 
νέα μοί φέρεις!

α Τό παν δι1 ύμδς τετέλεσται· 
μετ’ όλίγον 6 ήλιος θέλει φωτίσεΓ 
τήν σημαίαν ήμών διά τών θείων a  
τοΰ άκτίνων. η

—  « θά^ρεί Φερδινάνδε, αί άκι 
αύτοΰ έξέρχονται άπό τής y 
τοΰ θεοΰ τοΰ έφορώντος άπ<* 
νός μέχρι τοΰ ετέρου πόλον
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ρίζοντος νά όδηγή τάς πιστάς ψυχάς 
πρός τήν ύστάτην αύτών οδόν. 

Ύ γίαινε διά παντός πιστέ ο ΐ λ ε ! 
Ό  Φερδινανοος άπήλΟε καί ή ή

μερα ηρχισε νά ύποφώσκη, οί δέ ά- 
στερες άλληλοδιαοόχως έσβένοντο 
έν τώ ούρανώ. Ή  πρός άλληλα 
προστριβή τών ξιφών καί λοιπών ό
πλων τών ναυτών έπροξένει φριχτόν 
Οοουβον, άλλ’ ό Κολόμβος έφ α ίν ετο  
ήσυχος καί ατάραχος βλέπων τήν 
άνατολήν τοΰ ήλίου πλησιάζουσαν, 
οτε αίφνης άντηχησεν ή σωτήριος 
φωνή, Γή! Γή !—

"Ο,τι ούδείς έπίστευε νά ίδη, ό,τι 
ό μεγαλοφυής Κολόμβος καί έν αύ- 
νή τή ύστατη στιγμή ήλπιζεν, άνε- 
φάνη πεφωτισμένον διά τών πρώτων 
άκτίνων τοΰ ήδη άνετέλλοντος ήλίου· 
οί δέ ναΰται γονυκλητεΐς πρό τοΰ 
μεγάλου άνορός έζήτουν συγγνώμην 
τών πράξεων αύτών καί ευχαριστούν 
τόν παντοδύναμον θεόν, εύδοκίσαντα 
τήν σωτηρίαν αύτών.

(  Ε χ τοΰ Γερι/απχον).

Π. Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΙ1Σ.

τήν επιφάνειαν τοΰ ρύακος. Έ γώ  εί
μαι ή σύντροφος τοΰ δυστυχοΰς τε- 
Ονεώτος· καί ένώ οί οίλοι τόν συνο- 
οευουσι θορυβώδεις είς τόν ναόν . . . 
και τόν άσπάζονται,λείβοντας οι1 αύ
τόν έσχατον δάκρυ! Οί συγγενείς 
τόν φέρουσι μέχρι τοΰ κευΟμώνος. . .  
καί τόν άποχαιρετώσιν! έγώ μόνη
ώ  μένω πιστή καί οτενάζω τήν νύ- 

' ' ·κτα επι τοΰ τάφου του . . .  ρενω αυ
τόν μέ τήν πρωινήν δρόσον τών 
φύλλων μου καί οδηγώ μετά παρέ- 
λευσιν έτών τόν φίλον ή τόν συγγε
νή πλησίον αύτοΰ· ένώ συνηθέστατα 
φερω τόν διαβάτην νά κάμη τό ση
μείο ν τοΰ σταυροΰ, καί τόν δυστυχή 
νά κάμψη γόνυ καί νά προσευχηθή

4έπί·τής πλακός του.
(ΪΙρωτότυπον).

A. Β.

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ.

Η  Ι Ζ Ε Υ Κ Η  κ δ ι  Η  Ι Τ Ε Α -

(—  Έ γώ  στέφω τά όρη καί τάς 
φάραγγας τό δέ πράσινον χρώμά 
μου είναι ο στολισμός αυτώ ν ένώ 
συ ταπεινώς έρπεις παρά τό χείλος 
ρυακος είς τούς πλείστους άγνω
στός μενουσα* ό οφθαλμός τοΰ αν
θρώπου επαναπαύεται είς έμέ καί έρ
χεται ολως χαρά ύπό τήν σκιάν μου, 
όπως απόλαυση τής εύώδους δρόσου 
«•ου, καί άκούση τό μυνίρισμα τής 

>ρας είς το βελοειδές φύλλωμά μου· 
J σύ είς τ ί τώ ήσαι χρήσ ιμος; 
•Ελεγεν ή ΙΙεύκη τή Ιτ έα .

ΤΩ ! πόσον άλλοιος ό προορι- 
ήμών, ω φίλη, είπεν ή 'Ιτέα, 

' νά ψαύσωσιν οί κλώνες της

ΔΙ 11 Γ ΙΙ Μ Λ.

(Συν££(ΐα ϊδε φυλλάδιον 3cv.)

Τά πράγματα έ'φθασαν εί; τοιοΰτον 
βαθμόν, ωατζ α'ικακαίγλώσ^αιδέν ηργισαν 
νά κοινολογώσιν εί; τά  καπηλεία δτι 6 
Έδμόνδος εύκολύνετο είς τάς λαθρεμπο- 
ρικάς επιχειρήσεις του, διότι ό Βάουερ, ό- 
σάκ*.ς *7(το της υπηρεσίας, παρέβλεπεν αύ
τόν.

Τά θρυλληματα ταΰτα έφθαναν είς 
τάς άκοάς, δυστυχώς, τοΰ αύστηροΰ τε
λωνοφύλακας. ή  όργη του ό ενείχε τότε ορια 
άλλ’ έμυκάτο ώς χείμαρρος κατερ/όμενος 
άπό τά ΰψη. Έπέπληξε σκληρώς την δυ 
στυχή Μαρίαν καί ηπείλησεν αύτ-ίιν διά  
της άρας του έάν δέ διέκοπτε τάς σχέ
σεις αύτης μετά τοΰ Έδμόνδου, τάς ο 
ποίας άπεστρέφετο* τνί άπηγόρευσε πασαν 
σχέσιν μετ' αύτοΰ, καί έκτοτε έδείχθη 
σκληρότατος πρός αύτΐν , ή 6πο£α ΐως 
τότε μόνον τήν φιλοστοργίαν του είχε 
γνωρίσει.

Λ
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0  6φι; είχε όλισθιίσβι ύπό τά  άνθη ϊνα 
δ· ζ̂·(ΐ τά θΰμά του. Δυστυχής Μαρία! τίς 
δύναται νά φαντασΟ^ τά οάκρυά της; τίς 
νά άναλογισθί) τήν λύπην τής καρδία; 
αυτής; καρδία; νΐτις μέχρι τότε ίτ ο  τό
σον ευτυχές έκ του Ιρωτό; τη; I

Ναι ό Έδμόνδο;! δέν προγ,σθάνθη τ ί 
ποτε ϊως ου είδε καί ήσπάσθη τοΰ; δα 
κρυβρέκτου; Οφθαλμούς τή ; φίλη; του* ή 
εϊδησις αυτ·») ητο δ ι’ αύτόν ώ; κτυπός κε- 
ραυνοΰ. Αλλά τ ί;  δύναται νά έπιβάλλνι 
είς τήν καρδίαν νά μισήση 8,τ ι άγαπδ. 
" α ! ό πατήρ έλησμόνησεν δτι δέν δύναν- 
τα ι νά σβέσωσι τόν έρωτα ώ; πυράν έν τ^ί 
έστία* δτι τό δένδρον άπλώνει βαθυτέρας 
ρίζα; εί; τά έδαφος δταν οί άνεμοι μαί
νονται κατά τνί; κορυφές του* ό'τι 6 άπη- 
γορευμένος έρως καθίσταται φλογερώτερο; 
καί τό φίλημα γλυκύτερον δταν είναι α 
νάγκη νά κρύπτεται. *

ΐϊδύνατο, ό Βάουερ, νά έπαγρυπννί έπί 
τής Μαρία; ό'τε ητο εί; τό φυλακεΐόν του; 
•προυπήρζε στρατιώτης καί έπίστευεν εί; 
παθητικήν υπακούν* άλλ" ήπατατο. Η 
Μαρία, βεβαία περί τή ; άγνότητο; καί 
τ·?,; τιμιότνιτο; τοΰ ερωτο; τοΰ Έδμόνδου, 
εΰρισκε τήν διαγωγήν τοΰ πατρό; τνί; ά
δικον. 01 έρασταί λοιπόν έξηκολούθουν 
νά βλέπωσιν άλλήλους, άλλά κρυφώτερα, 
καί αί κακαί γλώσσαι έπαυσαν νά κακο- 
λογώσιν.

Αλλ’ άλλο τι άνησύχει τήν καρδίαν 
τ ί ;  Μαρία;* ό πατήρ της τήν είχε άπη- 
λιίσει, ό'τι έάν ποτε συνελάμβανε τόν Έ δ- 
μόνδον άποτελοΰντα μέρο; εί; συνοδίαν 
λαθρεμπόρων, ήθελε τόν φονεύσει ώ; λυσ- 
σόντα κύνα* Αυτη ητο ή έκφρασις ·?ιν με- 
τεχειρίσθη έν τνί όργνί του, καί ητο ές 
εκείνων οϊτινε; έκπληροϋσιν δ,τι λέγουσι* 
διότι, όσον αγαθό; έφαίνετο συνήθως, 
τόσον μανιώδη; έγίνετο ό'τε ήρεθίζετο. 
Και ήδη έποόκειτο περί τή ; προσβαλλο- 
μένη; τ ιμή ; του τήν όποίαν έξετίμα ώ; 
τό πολυτιμότερον αύτοΰ «γαθόν.

Ποσάκι; ή ταλαίπωρο; Μαρία έξώρκισε 
τόν φίλτατον αύτη; Έδμόνδον νά παραι- 
τν,θνί τοΰ κινδυνώδους αύτοΰ επαγγέλ
ματος.

k Φεΰ! άπεκρίνετο οδτος, πώς θέλω 
διαΟρέψει τότε τήν μητέρα μου; δέν ϊχω  
παρά μικρόν τινα αγρόν δπου καλλιεργώ 
ολίγα γεώμηλα καί τεμάχιον αμπέλου*

Ο Θ Η Κ Η .

τά όποΕα δέν άρκοΰσι νά μά; διαθρέψωσι* 
δέν εμαΟον δέ ούδέν ίργον καί τό τοΰ 
πορθμέως δέν κερδίζει πλέον τίποτε.

ή  Μαρία έχυνε θερμά δάκρυα καί πα- 
ρεκάλει τόν θεόν νά τόν διαφυλάττνι. Δέν 
ένόμιζδ δέ άμάρτημα τό νά είδοποι-jj τόν 
Έδμόνδον περί τοΰ μέρου; ό'που ό πατήρ 
τη ; έμελλε νά φυλάζη, καί ό Έδμ.όνδο; ά- 
πέφευγε νά διέλθν·, διά τής ΰπό τήν έπι- 
τ^ρησιν αύτοΰ περιφερείας.

0  νέα κόρη Άλπιζεν δτι ή όργη τοΰ 
πατρό; της κατέπαυε παρερχομένου τοΰ 
χρόνου* άλλά τουναντίον ηυξανε, καθ’ έ- 
κάστην. Δέν είχε πλέον τήν πρώτην αγά
πην διά τήν Μο-ρίοιν, καί άπέβαινεν αυ
στηρότερο; έν τνί υπηρεσία του, καί έδή- 
μευεν αδιακρίτως καί τό μικρότερον λα
θρεμπόρευμα.

Ό  ερω; τη ; Μαρία; έγένετο δ ι’ αύτήν 
πηγή θλίψεων* καί, άνευ τών ολίγων ά
κτίνων τοΰ ήλίου, αϊτινε; ενίοτε έφαίδρυ- 
νον τήν ζωην τη ;, καί τάς όποιας διεδέ- 
χοντο μακραί ζοφώδεις ήμέραι, ηθελεν έ- 
π ιζητδ  θέσιν παρά το ι; κόλποι; τοΰ Θεοΰ, 
δπου άναπαύονται πάντε; οί άπηυδηκότε; 
άποδημηταί τοΰ κοπιώδους ταξειδίου τοΰ 
βίου.

Εΰκόλω; διεκρίνετο δτι ή λύπη κατε- 
βίβρωσκε τήν καρδίαν αύτη;* αί όοδόλευ- 
κοι παρειαί τη ; ήρξαντο ώχριώσαι, οί <$- 
φθαλμοί τη; έπληροΰντο συχνά δακρύων 
καί δέν περιεπλανδτο πλέον έπί τών χει- 
λέων τη ; τό τόσον θελκτικόν μειδίαμα 
αύτη;. ’Επίση; καί 6 Έδμόνδο; άπώλεσε 
τήν νεανικήν αύτοΰ ένεργιτικότητα καί 
φαιδρότητα. IIτο πάντοτε κατηφή; καί 
έπασχολημένο; τόν νοΰν* πολλάκι; προσ- 
έβλεπε τόν ούρανόν, σκεπτόμενος ί'σω; τότε 
περί τοΰ έρωτος αύτοΰ" ό δέ βαθΰ; στε
ναγμός, ό'στις έξέφευγε πολλάκι; άπό τά 
στηθη του, έφανέοου τήν μικράν ελπίδα 
■?iv είχε νά ίδη ποτέ τόν ουρανόν έπινεύον- 
τα εις τάς εύχά; του.

III

Τήν επαύριον καθ' $ν ό Στόφελλ έγν( 
στοποίήσε τω Σκούρω τάς σχέσει; '  
άνεψιοΰ του καί τής Μαρίας Βάθ’
6 Σκοΰρο; έπορεύθη, άμα τ9| 2φ, παρ; 
γυναικαδέλφη του^ τ+,ν όποίαν ούδείί* 
πτεύετο. , *

i

Ε  Θ Ν J κ  Ε
4.5

■ ρΓ 7  ?  μβνθάνω3 ^  ^-εν·άκο·κ,> ότι ό 
ϋΟμόνόο; εραται τή ; ώραία; θυνατρός 

του τελωνοΦυλακος.

λ  τήν Μαρίαν καί
il Μαρία είναι άςία τοΰ έρωτος αύτοΰ, ώ- 
πεκρίΟη ή χτ'ρα.

, . Τ , , ΠΛ?! άνεκραξεν ό λ Κ0:έμ^ο:ο:, 
ενθαρρύνεις τόν υίόν σου είς πρόΟεσιν υ.ίΐ- 
λ ου ?α ν νά προσβάλη τήν οίγΛ γ Ι νΖ^  '[λ~ς ι

—  Φίλε μου τω είπε ή χ·/·οα, όταν ευ
ρίσκουν κλινηρης, ούδείς τών συννενων 
μου δέν εφρόντισε δ ι’ έμέ, άλλά μόνη ή
ξένη αΰτη μ ’ έπεριποιήΟη ώς παρ-^γορος 
άγγελος. Γ 1 r

Ο Σκούρος νιαΟανθη τό κέντηαα’ 
καί έμουρμούρησε* 1

’Αλλά νά νυμφευθ·/ί τήν κόρ/,ν τε-
λωνου!

—  Από πότε έγίνετε τό<τον ύπερνίφανος·
, “  Δέν ^ ά ρ χ ε ι  κηλίς έπί τη; οίκογε- 

νειας μας, Οπέλαβεν ό Σκούρος.
—  Δέν γνωρίζω κατά πόσον αληθεύει 

τούτο, είπεν ή χ ·^ « , άλλά νομίζω δτι ό 
παππος σου άπεθανεν έπί τής άγνόνη' 
Φρονεί; λοιπόν αληθινά ώ; κν)λϊ^  τό’’
WOV τή; εςαιρέτου ταύτης κόρης μετά 
του tttoD: μου; . . . ’£γώ> παντελώ?. άχλά
υ*λω ευλογήσει τήν στιγμήν καθ' b  Οί- 
Αω τούς iozl ηνωμένους.

Αλλ έντούτοις γνωρίζει; δτι ό
γέρων Βαουερ δέν θέλει ν’ άκούση τίποτε 
περί τουτου·

a  Τ  Τ£υτ° α , ι λ * ' 7 ϊ ι > Λ<Χί ε^ « ι λυπηρόν. 
Διατί, ?ιλε μου, νάσύρης τόν δυστυνήΐίδ-
μονόον εί; τά ; κατηραμένας λαθοεμπορι-

ας, ε^χειρησει; σ0υ; τοΰτο έ'^ερε τάς 
κατ αύτοΰ εναντιώσεις τοΰ Βάουερ.
ο ί h  εΐς, ν* κάμωμεν; πώς νά ζήση.
Οι κατηραμενοι αύτοί Γάλλοι κατέστρε-

Τ0 πείνα, είναι όλεθοιον
kpa ι'μα και γνωρίζει; τ ι πάσχομεν ό'ταν τό

λ«θρεμπόριον πάσχει όλίγον. Α ύ'ριον έ ΐ-
«ίζομεν να κερδίσωμεν πολλά, έξάκι; πε-

μόνδο'^* Τ0° <7υν’/ί0θυς· Πο° ε?ναι ό ’£δ- 

—  Δεν νίξεύρω, άπεκρίθη ή χ^ρχ στ£.

0  Σκοΰρο^ άνεχώρη,εν άμέσως ί'να ά- 
-*λυψ? η  ϊχγη  τοΰ άνεψιοΰ του. τόν 

• «πΐ τέλους ευρε παρά τινι τών'συν- 
'•υτων, ίσα ίσα παρά τώ Φιλίπ- 

'0tov ί?/.«ν έκλέξει νά λάβ/ι

ε/*Τ0ν ^ ε’ί/α * ανακοίνωσε τό σ/ i -  
^ ο ν  και οί δύο ετπ-υσαν νά έτοιμάσώσι
«.ον λευκόν α ύ τώ ν  rjv,

, ^ ίν^ /ό νδ ο υ  ε ΐ /ε ν
έΐ<0':βν άν^ υ7.ί*ν προς τήν δια- 

αύτ^ν τότε. Λ λλ’ ό υίός τ*ς 
,'γ, . ··"·'-■' .ΠΖΤΛ της Μαρίας,
ν,,' 5Λ3, ^  κ5ίίΛί' Τνω70ν τόν σταθμόν 

^ 2 *  ^  υπηρεσίας
T/1y τη ν  έ -ο μ έ ν η ν  η-

^ λ ε  μεί,νει τ:αο' α ύ τω .

,  " ?0: έσ7τ.έ?Ζ? "riiv εΐδεν όλίγον* πρό
‘Ρ-ων ημερίόν όέν άπήλαυσαν της εύδαι- 

ί^ονιας «υ^ ; . Ά φο0 έπί πολΰ συνδιελέ- 
L W t  περι του έ'ρωτος αύΤών, ή Μαρία
;° ν  ■^ωτ7'σεν ήμε'ραν ώρισαν διά
w  νεαν αύτών έκδροαήν.

' μ  ^ έν έκΡυ π τε τ ίπ ο τε  εις
^  Μα^,αν* λοιπόν τήν τελευ-

τα ιαν αι,τοΰ απόπειραν έπ ί τοΰ πάγου
μετά τοΰ Βρουνέτου* ή νεάνι; τρέμουσα
ολόκληρός ηκουσε ταΰτα, καί δέν ήδυνή-

νά μη αίσθανθή είδος ύπερη^ανίας, διά
την τόλμην αύτοΰ καί τήν έπιτήδειότητα, 
μ-Ο η; 5ιεφυγον τήν im T f
το υ  π α τρ ο ς  τ η ς .

( Ευχαρίστησε τόν Θεόν διά  τήν επ ιτυ 
χ ία ν  ταυ την καί ήλπ ιζεν δ τ ι καί ή έπ ι-
χείρησι; τή ; αϋρ-.ον ήθελεν έπίσης έπ ίτύ -

, f 0v μ * λ^ τ α  ό πατήρ τη ; δέν 
^Ο,λεν εισθαι τής υπηρεσία;* ά λλ ’ ήθελε

s j£t ” r'v Ημέραν του πιθανώς ύφαίνων.
Εχρειάσθη νά διηγ·/;Οί) τά πάντα ό Εδ- 

μόνδος, νά τ |  ύποδείξ·/) καί τήν όδόν fa  
Λ,θελον πορευθή. ή  Μαρία είχε πολλάκι; 
υπάγει είς τό χωρίον Χενχάουζεν κατά 
το φυινοπωρον καί έγνώριζε καλώ; τό λα- 
τομεΐον^ διά τών άκρων τοΰ όποίου διέ- 
&αινεν η ατραπό; τήν όποίαν έμελλον ν’ 
ακολουθήσωσι. Τόν κατέστησε προσεκτι
κόν κατά τήν διάβασιν τοΰ κινδυνώδους 
τουτου μέρου; επειδή ητο κεκαλυμμένον 
από χιόνας πολλά;.

IV.

II τελευταία ήμέρα τοδ λ^γοντος ί -  
τους παρήλθεν έν ήσυχία* ό Βάουερ έκά- 
θητο εί; τά έργον του, καί άπεμιμεϊτο 
μετα εςησκημένης χειράς τά πρότυπον 
κέντημα. Κατά τήν ήμέραν τ «ύτν,ν t f tl .
κνυε περισσοτέρων αγάπην % κατά τούς

Λ



'τελευταίους χρόνους* * δέ γλυ*εϊα α5τη 
άκτίς τής πατρικής φιλοστοργίας έπανε- 
θέρμαινε τήν καρδίαν τήςνεανιδος. Ο γέ 
ρων τελωνοφύλαξ έγεύετο τάς ^δύτητας 
τής άναπαύσεως καί έχαίρετο δτι ήθελε 
περάσει μίαν νύκτα είς τήν κλίνην του.

Περί τήν έβδόμην έσπερινήν ώραν, ένφ 
6 πατήρ καί ή θυγάτηρ συνωμίλουν ήσύ- 
νως κατά τόν δειπνον, έκρουσαν τήν θύ- 
ραν καί μετ' όλίγον είσήλθε μυστηριωδώς, 
ένδεδυμένος χωρικά, ό ύποτελώνης του
S ain t-K oar.

ό  Βάουερ τ,γέρθτι ϊνα χαιρετήστι τόν 
άνώτερόν του, δστις πλησιασας αυτόν, τόν 
παρεκάλεσε μέ ταπεινήν φωνήν νά άπο- 
μακρυντρ τήν Μαρίαν. Απλή χειρονομία 
τοΰ πατρός -Ζρκεσε πρός τούτο* άλλ’ ή 
καρδία τής ταλαίπωρου νεάνιδος έκτυπα 
σφοδρώς* προτ,σθάνετο δυστυχίαν.

01 λαθρέμποροι έπροδόθησαν ·, ά ΰπο- 
τελώνης εμαθε τήν μέλλουσαν νά γίντι α
πόπειραν κατά ταύτϊ,ν τήν έσπέραν ·, Πως 
νά τό μάΟτ, ·, να άκούσιρ όπισθεν τής θύ- 
ρας·, άπεστρέφετο τοΰτο. Επλανάτο δει- 
νως πάσχουια εΐς τήν μικράν οικίαν των* 
ή συνδιάλεξις τοΰ πατρός αύτής μετά τοΰ 
ΰποτελώνου παρετάθη έπί πολύ* τέλος 
όυτος άνε^ώρησε καί ο Βάουερ έκραξε τήν
θυγατέρα του.

ή  μορφή αύτοΰ έλαμπεν από χ*ο*ν
μεμιγμένην μετά μίσους.

■—  Τήν νύκτα ταύτνιν, είπε, θά τε- 
λειώσωμεν, έλπίζω, μέ τούς αχρείους αυ
τούς λαθρέμπορους. Δός μοι τόν διφθέρι- 
νον σκοΰφόν μου, Μαρία, καί τό έπανω-
φόριόν μου.

—  Τί τρέχει, πάτερ μου·, ήρώτησεν ή 
νέα κόρη κρύπτουσα ύπο ησυχον εξωτε
ρικόν τήν ταραχήν αύτής.

—  Τί τρέχει, Αϊ! πως δέν τό μαν
τεύεις μικρά ανόητος·, £φθασαν είς Κω- 
βην πλούσια αγγλικά έμπορεύματα. 01 
λαθρέμποροι τής πόλεως μας τά  έμυρίσθη- 
σαν καί μετέβησαν εκεί δια να τα  μετα- 
φέρωσι τήν νύκτα ταύτην. Ένεδύθ/ισαν 
λευκά ίμάτια ϊνα κατασταθώσιν αόρατοι 
έν τώ μέσω τής χιόνος, άλλά πιστεύω νά 
μή μας έκφύγωσιν. Επειδή δέν υπάρχει 
σταθμό; πρός τήν όχθην του ί ’/νου νομί· 
ζουσιν δτι είναι πλήρεις άσφαλείας’εύτυχώς 
έκρύψαμεν όκτίο άνδρας κατά τήν άνοδον 
τής Κώβης, οιτινες θέλουίΐ το?>ς έπιτεθή

έκτώνίπισθεν, ένώ ήμεϊςοί Λλλοι θέλομεν 
τους παραφυλάξει πλησίον τού χωρίου Χεν- 
νάουζεν. 01 αχρείοι θέλουσιν εύρεθ? οδ- 
τω μεταξύ δύο πυρών, καί έάν συμβ* 
θαύμα δυνατόν νά «ωθή τις* άλλα τα  
θαύματα δέν είναι τής έποχής πλέον.

Ητο εύτύ'/νιμα διά τήν νεανίόα δτι 6 
πατήρ της έβιάζετο νά κινήσνι μετά τώ ν 
συντρόφων του, διότι έκλονίζετο διευ- 
θυνομένη πρός τήν θύραν, καί ή οψις της
3το ώχρά ώς νεκρού. _

6  Βάουρ έλαβε τήν φιάλην του οινο
πνεύματος, περιετυλίχθη είς τόν μανδύαν 
του καί έξήλθε λέγων * καληνυκτα ».

ή  Μαρία έπεσεν έπί τίνος καθίσματος, 
είχε τοσοΰτον έξογγωθή έκ της λύπης 
καί τών κεκρατημένων δακρύων τό στήθος 
αύτής, ώστε^ ώς έμεινε μόνη, έβαλε κραυ
γήν. Δέν έγνώριζε τί νά κάμη, τήν απώ
λειαν μ.όνον τού φιλτάτου της Εομόνοου 
έβλεπε καθαρά* διότι έάν δέν έφονευετο 
ήθελεν άπαχθή είς τά  κάτεργα τού Φλέσιν.

ή  νέα κόρη κατέτρωγε τούς δακτυλους 
αύτής και ίδρώς ψυχρός χατέ#** τού με
τώπου της. · Δέν ύπάρχει λοιπόν μέσον 
σωτηρίας, άνέκραξεν καί έ$ιφθη βίς τα  
γόνατα ϊνα έπικαλεσθή τήν βοήθειαν του 
Θεού. Αίφνης έμπνευσίς τις έπήλΟεν αυτή.

—  Επάνω! άνέκραξεν* έγώ, έγώ μόνη 
πρέπει νά σώσω τόν Έδμόνδον* Ας συμβ* 
δ ,τ ι θέλει* γνωρίζω τήν όδόν, ήξεύρω τήν 
ώραν τής έπιχειρησεως . . .  Θεέ μου, βοή*
θησόν ρ.ε!

Τό δμμα της έλαμπεν άπό Ιερόν ένθου- 
σιασμόν'ένεδύθη θερμότερα Ιμάτια, έλα
βε τήν ράβδον τοΰ πατρός της, *να- 
αιμνησκομένη τήν πονηρίαν τών λαθρεμ
πόρων, περιετυλίχθη μέ σινδόνα λευκήν 
ϊνα μή διακρίνηται, έάν ήθελεν άναγκα- 
σθή νά διέλθή πλησίον τού σταθμού τών
τελωνοφυλάκων. t

Χμα έσχημάτισε τήν άπόφασιν ταυ- 
την έξελείφθησαν οΐ φόβοι της* έσκέπτε- 
το δέ νά ύπάγη είς τό λατομείον νά ει
δοποίηση αύτούς ϊνα λάβωσιν άλλην 6 ν 
καί οΰτω ήλπιζε νά σώσ<ι τήν ζωήν Κ 
άνθρώπων . . .  καί μάλιστα τήν τού φι
τάτου Έδμόνδου.

Έξήλθε τής οίκίας της, διήλθε
πόλιν άνευ έμποδίου τινός κ*1
έλαφος έτρεχε νά είσέλθιρ είς τήν
όδόν* ή χιών, νίτις έκάλυπτε

Ιχυνεν είδος λάμψεως έν τώ μέσω τοΰ 
σκότους τής νυκτός καί ώδήγει τήν πε- 
φοβισμένην κόρην.

Φθάσασα ένώπιον τής Κώβης έστάθη 
προσπαθούσα ν’ άνακαλύψη τά  μέρη* πα- 
ρετήρησε δέ τό λατομείον σκιαγραφούμε- 
νον ώς κηλίς μέλαινα έπι λευκής οθόνης.

Τό ψΰχος ητο δριμύτατον καί ό βορράς 
έπνεε μετ’ άκαθέκτου όρμής* άλλ’ ή Μα
ρία 5έν τίσθάνετο τίποτε. Πώς ήδύνατο 
νά σκεφθίί περί τοΰ ψύχους καί τοΰ ανέ
μου ένφ ό Έδμόνδος έτρεχε τόν εσ/ατον 
κίνδυνον.

Μέχρις έδώ ή πορεία της ητο εύκολος 
άλλ’ έκεΐθεν ήρξαντο αί δυσ/έρειαι.

Α έκ τής Κώβης εΐς Βακχαράχην ά
γουσα όδός όρίζεται εξ άποκρήμνων 
Ρράχων,^ τριάκοντα £ως τεσσαράκοντα 
ποδών υψους, ή κατωφερειών αποτόμων I 
Ξεπληρωμένων ήδη έκ χιόνος πεπηγυίας.

Ενθεν δέ κακεΐθεν μόνον έφαίνοντο δεν- 
^ρύδιά τινα λεπτοκαρυών καί λευκακαν- 
θών τείνοντα τούς κλάδους αύτών πρός 
τους θέλοντας νά άνέλθωσι τά μέρη ταΰ- 
τα* υψηλότερα οί. θάμνοι είναι πυκνότεοοι I 
καί ή άνάβασις είναι εύκολωτέρα* άκο- ' 
λούθως δέ φθάνει τις είς τό μέρος έξ 
θδ άλλοτε άνώ(5ρυσσον τάς πλάκας πρός 
στέγασιν τών οικιών. Το μέρος τοΰτο φαί
νεται έκμεταλευθέν έπί ήμισυν αιώνα,άλλ’ 
«ύχΐ είς μέγα βάθος* ουδέποτε οί άνθρωποι 
ά;εμ.ώχλευσαν τά  έγκατα τής γής. 6  βρά
χος,δστις καταβαίνει ώς απότομος τείχος, 
έχει περίπου ογδοήκοντα ποδών ίίψος y.zl 
ίσον πλάτος. Στενή ατραπός διασχίζει j 
τήν έπικίνδυνον ταύτην φάραγγα κειμέ- 
νην έντελώς είς τό μέσον τοΰ όρους, όπου 
ό διαβάτης δέν βλέπει μεταξύ τοΰ βά
θους τής αβύσσου καί αύτοΰ -^δενδρύλλιά 
τινα κοκκυμηλεών* 6 κάτοικος τών πε- 
οιάδων ήθελε φρίξει είς μόνην τήν ιδέαν 
τού νά διέλθ/ι έκεΐθεν, καί ή σκοτοδίνη 
ίθελε τόν έμποδίσει νά άποπειραθ?. Αλλά 
τό όρεσίβειον τέκνον έθισμένον είς τούς 
τοιουτους κινδύνους, δέν ανησυχεί παντε
λώς, καί διέρχεται τραγωδών τό χαρωπόν 
αύτοΰ £σμα, μετά τής αύτής αδιαφορίας 
ως έέν ίβαινεν έπί τής δημοσίας όδοΰ.

Α8τη h o  ή άτραπός, τήν όποίαν οί 
λαθρέμποροι «ςελέζαντο καί τήν όποίαν 
ύφλίλβ να ^ιέλΟν) ή 5ΐί<ττυχής vtstvij 7Ρδ" 
*ηγ·Λ« ήδη έκ τον ψύχους. *

I ίφθασεν είς μέρος όπου μικρά τις λε- 
πτοκαρυά έτεινε πρός αύτήν τούς ασθενείς 
κλώνους της* ήρπασεν αύτο!>ς καί άνερρι- 
χήθη μικρόν* άλλά δυσ τυχία ! οί κλάό'οι 
έΟραύσΟησαν καϊ ή Μαρία κατεκύλισεμ.έχρι 
τοΰ βάθους τή ; κατω'ρερείχς. Ουτω μ ι
κρόν κχτά μικρόν, πίπτουσχ κχΐ άνεγει- 
ρομενη, εφΟχσε μέχρι συ^τάδος τινός ίέ ν -  
δρων, όπου έκάθησε να άνχιζχυΟγ έκ τοΰ 
κόπου.

Τήν στιγμήν εκείνην, τρία τέταρτα τής 
ώρας ήχησαν είς τό ώρολόγιον τής εκκλη
σίας τής Κώβης* ητο ίεκάτη  παρά τέταρ
τον, καί τήν δεκάτην ακριβώς εμελλον νά 
άναχωρήσωσιν οί λαθρέμποροι* ή σκέψις 
αΰτη έκαμε τήν Μαρίαν νά λησμονήσ·/) 
τούς κόπους αύτής καί τούς καθημαγμε- 
νους πόδας της* καί ήρχισε νά άναρριχα- 
ται τ·  ̂ βοηθεία τών κλάδων καϊ τής ρά
βδου της. Μετά κόπους τέλος απίστευ
τους έ'φθχσε παρά τά  χείλη τής φάραγγος. 
Φρικίασις τήν κατέλαβε παρατηρήσασα τό 
χαΐνον ύπό τούς πόδας της βάραθρον.

(’Ακολουθεί).

j ΒΑΜΒ.4.ΚΕΡΑΙ Ο ΙΚ ΙΑ Ι. Ά ν α - 
I γινώσκομεν εις ’A{/,spt'/avtx^v τίνα 
I εφημερίδα τά ακόλουθα περ^ τ ί|ς  

χ ρ ψ ζ ω ς  του βάμβακος.
«c Ιδού έψεύρεσις π ερ ίερ γο ς  άλλ’ 

οχι καί ή περιεργοτέρα τοΰ εύφυους 
αίώνος ήμών. fH  νότιος Ά  μερική δέν 
εχει πλέον ανάγκην τών όρέων αυ- 

διά τήν οικοδομήν.ν οικιών* ήδη 
τά φυτά θέλουσι λάβει τήν θέσιν τών 
ορυκτών. ΙΙρο'κειται νά κατασκευά
ζονται οίκίαι άπό βαμβάκιον! Μο'λις 
ή έοεύρεσις άνεκοινώΟη και άμέσως 
έτέθη είς δοκιμασίαν, ήτις έπέτυχε. 
Μεταχειρίζονται δέ τήν κατωτέραν 
ποιοτητα τοΟ βάμβακος, τά έπι τών 
άγρών άπομένοντα λείψανα, καί τά  
σαρώματα τών έργοστασίων, έν γ ε - 
νει δ,τι (5ίπτεται. Δι1 αύτών χατα - 
σκευάζουσι ζύμην στερεάν ώ ς δ λ ί
θος· δυνάμεθα δέ νά εικάσωμεν κάπως 
τό περί διαρκείας, έάν παρατ^ρήσω- 
μεν τήν στερεότητα τής χάρτινης



ζύμης, Ι ξ  ·ξς καταβκευάζουσιν έπι
πλα  έλαφρά καί στερεά.

At βαμβάκιναι πλίνθοι περιβάλ
λοντα? έξωτερικώς άπό τίνος ούσίας, 
ήτις τάς καθιστα άδιαπεράστους από 
τήν «νευ τής οποίας ουσίας
αί κατοικίαι ήθελον είσθαι σπόγγοι 
αληθείς. Κατά τήν περιγραφήν τών 
’Αμερικανικών εφημερίδων χρειάζε- 
ό ήμισυς χρόνος νά οίκοδομηθή οικία 
έκ θεμελίων άπό βαμβάκιον παρά 
άπό πλίνθους· και όταν τις θεώρηση 
οτι είναι έκτός κινδύνου πυρκαϊάς, 
έπίσης στερεά! και τρις οίκονομικώ- 
τεραι, όλος ό κόσμος θά θέληση νά 
κατοίκηση εις βαμβακίνους οικίας.

Έκ τοΰ L’Annic Scienlifique.
»#»♦«

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ.
Ή  απιστία τών γυναικών θερα

πεύεται διά τής ζηλοτυπίας.
— οο—

Είναι μέγα δυστύχημα νά μή εχη 
τις άρκετόν πνεΰμα ινα δμιλή κα
λώς, ούτε άρκετήν κρίσιν ινα σιωπά.

*—οο-—
Τό μυστικόν εμπιστεύεται είς τήν 

φιλίαν καί διαφεύγει είς τόν έρωτα.
— οο—

Ή  ακηδία εις τάς ζωηράς γυναί
κας είναι τό προοίμιον του ερωτος

— οο—
Γυνή αναίσθητος είς τόν έρωτα 

εϊναι ή μή ίοοΰσα εκείνον τόν όποιον 
ώφε’-λε νά άγαπήση.

— οο—
Ή  μετριοφροσύνη, είς τόν άνδρα 

καθώς καί είς τήν γυναίκα, είναι ώς 
ή σκιά είς τάς εικόνας- τάς ώραίζει 
χωρίς νά τάς άποκρύπτη.

La Bruy6re.

οχι, τ ίς  ήθελεν εΤάθαι τόΐβ, μεταξύ 
τών δύο ημών, γελοιωδεστερος \ —  
Τοιαύτην έντύπωσιν προύξένησε τώ 
Φιλίππ(ώ ή έρώτήσις αΰτη, ώστε δέν 
ήδυνήΟη νά γελάση πλέον είς τούς 
Αστεϊσμούς τοΰ γελωτοποιοΟ αύτοΟ.

— οο—*
“Οταν δ μέγας ιστοριογράφος Γίβ- 

6ων έττ^γεν είς τήν Γαλλίαν, ενό- 
ιχισεν δτι ωφειλε να λαβη και τά 
ήθη τής εποχής· ήρξατο λοιπόν νά 
έ ρ γ ο λ α β ή  τήν κυρίαν Κροΰζα. 
Ή το  δέ, έν παρενθέσει, οΰτος παχύ
τατος, βαρύτατος και αρκετά άσχη
μος. fΗμέραν τινά, άφοΰ εξομολογη
θώ τόν ερωτά του, Ιπεσεν είς τά γό
νατα τής κυρίας αύτής, ή όποία έ- 
Βόθη, πρός μεγάλον θαυμασμόν τοΰ 
ιστορικού, είς γέλωτα άκρατητον* 
μετ’ όλίγον όμως βλέπουσα οτι έξη- 
κολούθει νά μένη γονυπετής.

—· ’Α λλά τέλος πάντων, τφ  λέ
γει, έγερθήτε, Κ . Γίββωνα.

—  Φευ! κυρία, άπεκρίθη δ παχύς 
Γίββων, πρό πολλοΰ τό έπεθύμουν 
άλλά δέν δύναμαι!

Ή  κυρία ’Κροΰζα έκάλεσε τότε 
υπηρέτην,είς τόν όποιον ειπεν ήσύχως.

—  *Εγειρον τόν Κ. Γίββωνα.

Η μέραν τινά ό γελωτοποιός τοΰ 
Φιλίππου 11 ήρώτησεν αύτόν.— Έ άν 
τά εκατομμύρια τοΰ λαοΰ σου, τά 
όποια, κύπτοντα, λέγουσι όλα ναι είς 
τάς θελήσεις σου, ήρχετο είς αυτά ή 
©ρεξις νά ειπωσιν όλα εκ συμφώνου

*Erexa τής άΛΜιγής τον πρώτον δια
νομέας χαΐ τής im M s r  προχνψάσης ά- 
νωμαΜας ποΛΛοΙ t& t Κ Κ . σννδρομητ&Ψ 
der $Ja6or ταχτιχώς τά fvJJ.adid των, 
xal ποΛΛοΙ dkr MaCoy είσετι τό γ \  9 , 

xal c  yvUMfaor. Πάκτες οίτοι πα- 
paxaJoBrrat r  άφήσωσι σημείωσιτ τον 
όνόματο* χαϊ τής κατοικίας αύιών εΐς τι- 
ra  τώκ έττανθα βιβΛιοπωΛωτ^ καρά τώ 
τνπογραφεΐφ ή παρά τφ  γραψείω τής 
Έ θηχής ΒιβΜοθήχης όόός Κάπρον ά ρ Λ · 
Ε ίς τό ιίέ θέΛει είσθαί τα χ τ ιχ ν
τάτη ή άηοστοΧή.

'Επίσης xal πάντες, οί ίκ  ταις i/rapm 
χίαις Λαβόττες < φνΛΑάόια, δφεΜονα rb 
άπαντήσωσι πρός ήσυχίατ ήμ&τ xal τ«* 
χτιχήτ άποστοΛήτ τ&Υ fvM adlar  elf 
τό μίΛ.ΙοΥ, · * i —


