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Αί βρίχ.«ί Τήί έβδομ-άδο: αυτή; εδωκαν τό τελευ - 
ταίον κτύπημα εί: τα λ.ουτρά ·. ο.» Φαλήρου.

0 1 αραιοί θαμώνες, οί έπιμένοντε: ά/.όμη νά περ
νούν τό λουτρόν των /.ατά τά; μεσημβρινά; πρό πάν
των ώραο, έπαυσαν καί αύτοί, καί τά ¿λίγα άπλού- 
μενα ακέριη έως προχθές σινδόνια δέν άνεμίζουν πλέον 
τήν αμφίβολον λευκότητα των επί τ-,ς κυανής κατό- 
ψεω. των υοατων.

Άλλ’ό σκοπός μου σήμερον οέν είναι νά ψάλλω τά 
θερινά θέλγητρα τής έρημωθείση; ακτής, ήτις μετά 
τά θωπευτικά φιλήματα του σιγηλού φλοίσβου τής 
χθίς δέ/ετα. ήδη επί τής ράχεώς της του θολού ¿κ 
των βροχών κύματος τήν άφρίζο-σαν λύσσαν ώς άνη- 
λεές ξυλοκόπημα έκμανέντος έραστού, άηΟιάσαντος εκ 
τού κόρου. Αντί τούτου θά έπροτίμων νά ψάλλω τόν 
άναβαλλόρ-ενον εις τούς άθηναίους άμφοτέρων των φύ
λων κατά πρώτον λόγον καί κατά οεύτερον εις τούς 
ένοικιαστάς των λουτρών.

Οί πρώτοι οέν έμαθον ποτέ όποιος μέγας ζωοδό- 
της είναι τό θαλάσσιον νερόν.

Οί δεύτεροι όεν έχουν ιδέαν οτι πιθανόν νά ΰπάρ · 
χουν καί ’Αθηναίοι διά τούς όποιους ή θάλασσα έχει 
καί τό φθινόπωρον αρκετόν νερόν διά τά λουτρά των. 
Άποτέλεσρ-α τής άγνοιας των αυτής είναι ότι δέν υ
πάρχει ούτε μία καρ.πίνα δυναρ.ένη νά προφυλάξη άπό 
τόν άνερ-ον καί άπό τήν βροχήν τόν θέλοντα νά λου- 
■τθτ,.

Άλλα διά τοιούτον άναβαλλόρ-ενον είναι άργά 
πλέον. Ό Σεπτέμβριος Ιφθασεν εις τό τέλος του καί ό 
’Αθηναίος, άφοϋ έκαμε τά κατά παράδοσιν 20 ή 30 
λουτρά του— διότι τά περισσότερα κατά τάς άνεπιδέ- 
κτους άμφισβητήσεως γνώσεις του βλάπτουν —, εννοεί 
νά περιβληθτ, τά χειρ,ωνιάτικά του καί νά περιρ.ένη τό 
ερχόμενον θέρος.

Έν τώ ρ.ε α;ύ έχει, εάν θέλη, λουτρά ευρωπαϊ
κά, λουτρά σκωτικα, λουτρά τουρκικά, ψυχρολου
σίας, θερρ-ολουσία; καί ρ.όνον λουτρά θαλάσσια δέν

*χΑ· .Έν τούτοι; ουσεν τονωτικωτερον του οργανισμού 
άπό τό θαλάσσιον νερόν, τό όποιον αξίζει τον κόπον νά 
γνωρίσωρ.εν ολίγον καλλίτερα εις τούς άναγνώστας τής 
-« Κυριακάτικης», συρ.βουλευόρ.ενο·. τούς ειοικώς περί 
αυτού γράψαντας.

Εί; τό θαλάσσιον νερόν άπό πολλοϋ άπεοόθησαν 
•όχι ρ.όνον τονωτικοί τού οργανισριού ιδιότητες, αλλά 
καί θεραπευτικαί. Διά τούτο πολλάκις εγένοντο άπό - 
πειραι πρός εσωτερικήν χρήσιν κατά διαφόρων ασθε
νειών.

Είναι βέβαιον έν τούτοι; οτι πάσαι αι γενόμεναι 
τοιαύται απόπειρα·. ή απέ-.υχον ή Ιοωκαν αποτελέ- 
ρ,ατα πολύ μέτριας επιτυχίας.

Ούτω πολλάκις συνεστήθη τό θαλάσσιον ύδωρ έσω- 
•τερικώς εις μεγάλα; δόσεις ώς εμετικόν, εις μικρότερα; 
ϊέ ώ; καθαρτικόν καί διουρητικόν. Διά νά καταστήσουν
ι

δέ αυτό άνεκτόν ύπό τού στομάχου οί άοχαίοι συνε- 
βούλευον νά διαλύεται εν αύτώ άρκούσα ποσότης μέ- 
λιτος. Έν τουτοις κατά τάς άργά; τού παρόντος αιώ- 
νος άνερ.ιγνύετο πρός τόν αύτόν σκοπόν μέ οίνον. Ούτε 
ό οίνος δρ.ως ούτε τό μέλι κατώρθουν νά καταστήσωσιν 
αύτό άνεκτότερον.

Έν Ισπανία τό θαλάσσιον νερόν έθεωρεΐτο ώς 
άλάνθαστον φάρρ.ακον κατά τού κ τρίνου πυρεττού. 
Έν 'Αγγλία συνιστάτο κατά τών έλ.μίνθυ>ν μιγνυόμε- 
νον μέ ρ-εγάλην ποσότητι γάλακτος. Άλλά τό παρα- 
δοςότερον είνε, οτι-έν Γαλλία τό θαλάσσιον ύδωρ έθε- 
ωρήθη ώς θεραπεύον τήν λύσσαν καί τήν παραφροσύνην. 
Ή κυρία Σεβινιέ διηγείται, οτι μία τών φίίων της, 
δηχθείσα ύπό τού λυσσώντο; κυναρίου της, έρριφθη εις 
τήν θάλασσαν

. . . με τήγ άπ.Ιήκ ατο.Ιψ- 
Κα.Ι.Ιον̂ ι: άποα.Ύασθείσης ιιλο τικ: άγχά.Ιας τοί 

Μ οι,φέωι:,
καί διά τού ηρωικού αύτού φαρμάκου, έπαναληφθέντος 
πολλάκις, κατώρθωσε νά σωθή άπό τήν φοβεράν νόσον. 
Ές άλλου είνε γνωστόν δτ. μέγας όριθρ.ός παραφρόνων 
οδηγούμενος εις παραθαλάσσια μέρη, ύπεβάλλετο εις 
καταναγκαστικά θαλάσσια λουτρά. Οί πάσχοντες έρ- 
ρίπτοντο διά τή; βία; εί. τήν θάλασσαν κρεμασμένοι 
μέ σχοινιά διά νά μή πνιγώσιν.

’Αμφίβολος έν τούτοι; μένει πάντοτε ή άποτελε- 
σματικότης τής θεραπευτικής ταύτης αγωγής έπί τής 
παραφροσύνης. Φαίνεται μόνον οτι τό ΐώδιον, τό 
όποιον περιέχει τό θαλάσσιον ύδωρ,έπέόρα ενίοτε επω
φελώς εις καταστάσεις τινάς διαταράξεω. τών φρενών.

'Ανέκδοτόν τι ρ-άλιστα επιτείνει τήν ιαματικήν 
δύναμιν τού θαλασσίου ύοατος καί μέχρι; αυτής τής 
πανώλους. Έάν πιστέύσωμεν εις αύτό, κατά τήν εις 
Αίγυπτον έκστρατε αν τού Μεγάλου Ναπολέοντος 
στρατιώτη; τις προσβληθεί; ύπό τή; φοβερά; νόσου 
κατώρθωσε νά θεραπευθή μένων βυθισμένος έπί πολ
ύ. ι : ώρα. έν τή θαλάσση, άφού προηγουμένως είχε τήν 
γενναιότητα ν ’ άνοιξη μόνος του τά; πληγάς του.

Άλλα κατά ποία; ασθένειας δέν συνεστήθη ώς 
θεραπευτικόν μέσον τό θαλάσσιον ύδωρ ; Έθεωρήθη 
διαδοχ·.«ώς ώς θεραπεύον δι' εσωτερικής χρήσεως τήν 
χολ.ίραν, τήν διφθερίτιδα, τόν διαβήτην.

Εις τινα μέρη διατηρούσιν άκόμη τήν συνήθειαν 
νά δίδουν εις τά παιδία πρό τού ύπνου μίαν ή δύο 
κουταλιαΐς τής σούπας θαλασσίου νερού, θεωρούμενου 
έν τή περιστάσει ταύτη ώ; τονωτικού καί διεγερτι
κού. Δέν πρέπει όμως νά γίνεται κατάχρησις τούτου. 
Ό στόμαχος δέν δύναται ν ’ ανεχθή άβλαβώ; τό θα
λάσσιον ύδωρ εις συχνά: δόσεις καί δύσκολον είνε νά
δώση τις πλήρη πίστι ι εις τήν βεβαίωσιν τού θαλασ
σοπόρου Κούκ, ίσχυριζομένου οτι εί; τινα νήσον οί 
ιθαγενείς μόνον θαλάσσιον νερόν πίνουν.

Έχομεν άλλως καί πειραματικήν άπόδειξίν περί 
τού οτι είνε άδύνανον νά έθ.σθή ό ανθρώπινος στόμα
χος εις τοιαύτην διαρκή θαλασσοποσίαν. Ό Μέγας 
Πέτρο; τής Ρωσσίας, θέλων νά καταστήση εξαιρετικής 
αντοχής τούς άνδρας τού πολεμικού ναυτικού του, δι-

έταξεν οπω: εί; τήν σχολήν τών ναυτόπαιδων γίνεται 
χρήσις μόνον θαλασσίου ύδιτος, άναχωρών έκ τή; ιδέα; 
οτι οί ούτω εθισθέντες ναυτόπαιδες, μεγαλώνοντες,δέν 
θά είχον ανάγκην γλυκού νερού κατά τά ταξείδιά 
των Τό αποτέλεσμα έν τούτοι; τού παραδόξου αύτού 
πειράματος δέν ήογησε νά έπέλθη. Πάντε; οί ναυτό- 
παιδε; άπέθανον ό εί; μετά τόν άλλον,αν καί τό νερόν 
τού όποιου έγίνετο χρήσις προήρχετο έκ τής Βαλτικής 
θαλάσσης, ήτις περιέχει όλιγώτερον τών άλλων θα
λασσών άλας

Έν τούτοι; όλα1, αΰταί αί θεραπευτικαί ιδιότητες 
αί άποδοθείσαι εις τό θαλάσσιον ύδωρ λόγον έχουσι τό 
γεγονός ότι ή χημική άνάλυσις̂ αύτού αποκαλύπτει τήν 
παρουσίαν στοιχείων τά οποία αυτά καθ’ εαυτά άσκού- 
σιν άμεσον επίδραση» έπί τού οργανισμού. Τώ όντι 
έν αύτώ εύρίσκεται χ>ώριον, βρώμι .ν, θειϊκόν όξύ, 
άσβεστος, πότασσα. Τό χλούρ.ον εινε τό άφθονώτερον 
συστατικόν αύτού, τά δέ βρώμιον τό εις μικροτέραν 
σχετικώς ποσότητα ανευρισκόμενον.

Επίσης έν αύτώ υπάρχει άρκούσα ποσότης ιωδίου, 
τό όποιον δμως κυρίως έν μεγάλη πυκνότητι συγκεν- 
τρούται εις τινα θαλάσσια φυτά κχί ζώα. Τό Ιλαιον 
τού ονίσκου επί παραοείγματι εις αύτό οφείλει τάς 
ευεργετικά; ιδιότητάς του. Άλλά καί άργυρος εύρί- 
σκεται έν τώ θαλασσίω ύδατι. Ή ύπαρξις τού μετάλ
λου αύτού άπεδόθη ύπό τινων εί; τήν όιάλυσιν αργυ
ρών οάίόων έκ τών καταποντισθέντων κατά τόν δέκα- 
τον πέμπτον καί δέκατον έ/.τον αιώνα ισπανικών 
πλοίων τών κομιζόντων αύτάς έκ τών μεταλλείων τού 
Μεξικού καί τού Περού. Άλλ ’ ή υπόδεσις αύτη δέν 
είνε διόλου βάσιμος, οιότι όσονδήποτε μικρά καί άν 
ήναι ή ώς συστατικόν τού θαλασσίου ύδατο; περιεχο- 
μένη ποσότης αργύρου, έν τούτοι; έν τώ συνόλω της 
είνε τόσον μεγάλη, ώστε έλέχθη οτι εις τά κύματα 
υπάρχει περισσότερος άργυρος άπό έκεΐνον όστις κυκλο
φορεί εις χείρας τών ανθρώπων.

Τοιαύτα είνε τά κυριώτερα συστατικά τού θαλασ
σίου ύδατος, τά παρέχοντα αύτφ τάς θεραπευτικά; 
καί τονωτικά; ιδιότητά: του.

Ή θάλασσα είνε μέγα ταμείον άνεξάντλητον εί; 
ιδιότητα; καί δυνάμει: φυσικά;. Λαοί δέ ώ: ό Ελλη
νικό;, μέ νεύρα κατά’τό μ άλλ. ον καί ήττον έξηντλη- 
μένα έκ δοκιμασιών καί περιπετειών αιώνων όλων, είυ.- 
πορούν άπό τήν ζείδωρον θάλασσαν νά περιμένουν 
σωστήν αναγέννηση.

Καί τό σύνθημα τή; άναγεννήσεω: αύτή; πρέπει
νά δοθή άπό τήν πρωτεύουσαν Ή ριγηλή γοητεία μια; 
βουτιάς μέσα εί: τό άπειρον κυανό.ν τού πόντου αξί
ζει τού*άχιστον όσον δέκα έκδρομαί εί; τά; άνύδρου; 
έξοχά; τής Αττικής. Ό δέ Αθηναίος τότε θά 
ήναι τέλειος, δταν, ώ; οί αρχαίοι πρόγονοί του, συνη - 
Οίση νά θεωρή ώ: μέγαν ηλίθιον εκείνον, όστις ούδέ 
νεϊν επίσταται

'Τπό τήν Ιποψιν ταύτην τά τέλος τών θαλασσ.ων 
λουτρών, πρός τά όποια ανέκαθεν ο υποφαινόμενο; I- 
τρεφεν ιδιαιτέραν αγάπην, ένόμισα ότι ήξιζε τόν κό
πον ενός χρονογραφήματος.

Κ.
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(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου φύλλου)

VII

Ό Κιολάο-’Ayäc

Στο Γιάφα σε δέκα μερόνυχτα φθάνει
καί βγαίνε·., μά δίχως παρά χατζή/.·!/.·., 

θυμάται τήν τέχνην του όμως, καί βάνει 
χαράτσι άμέσω; καί στό χαρτζηλίκι.

Καλά — κα'λ ’ άκόμα στήν πόρτα πριν κάτση 
τού κάστρ ’ άρχινά τήν παληά ιστορία, 

απ’ όλοι πού βγαίναν να παίρνη χαράτσι,
δυώ γρόσι’ ό χατζής, τό χαϊβάνι του(53)τρία.

Μαζή όμως ήρθε μ’ οκτώ χουσμετ>.ήό::(54) 
νά πά κ·. ’ ο Κισλάρ ό άράπη; στήν Μέκκα, 

ν' άγιάση κι’ αυτές μ: τής άλλοι χατζήδες
νά γείνη άτλής(55), νά μήν μοιάζη γυναίκα...

Καθώς είδ' έκεΐ τον Άλη καθισμένον
χαράτσι νά παίρνη άπ' όποιον περνάει, 

καμήλαν, σοφτάν, οΰλεμάν, διαβασμένον,
τον γνιόρισ ’ ευθύς καί του πέφτει στό πλάι.

— Ντούρ, ßpi(56), τζαναμπέτη, γουρσούζη, άρσίζη,
Τσαμπούκ, τούτ' σουνού (57) ! *ς ένα γιούσμ-

|παση(58) κράζει. 
Άκούγι' ό Άλής, τόν άράπη γνωρίζει

και μ’ άγριο μάτι κι’ αύτός τόν κυττάζει
— θά πάς στήν Σταμπούλ, ξεφωνά ό Κισλάρης,

νά πάρης τήν φούρκ’ άπ' τόν μπόγια πεσκέσι, 
καί μέσ’ στό Καράμπουρνου πούσουν βαρκάρης, 

αυτός τό σχοινί στό λαιμό σου θά δέση.
—Τί είπες γιά μένα, άράπ, στό Σουλτάνο ;

— Πώς σ’ είδα τές κάλφες του, δτι φιλούσες.
— Γιά σένα κ ’  εγώ θά τού πώ, καλπουζάνο,

πώς σαν τού τά είπες αύτά, τόν γελούσες.
Καί ξέρεις τί μ' εχ’ ή Άξέ ή Καδίνα...

— Μά δέν θά προφθάσης νά πάς πάλι πίσω, 
γιατί θά πεθάνης στή ’ χάψ ’ άπ ’ τήν πείνα.

— 'Εσύ θά πεθάνης έάν δέν γυ.ίσω.

θά πή ή Άξέ τού Σουλτάνου γιά σένα
πώς κάλπικος είσαι χαντούμ κ’ *ντεψίζης(59),

Πώς άδικα θές νά ςεβγάλη,ς έμενα,
μονάχος τές κάλφες του σύ ν' άλ.υνίζης.

Καί ξέρεις ; Καλό ό Μαχμούτ σάν ακούση, 
πολύ τό χαλεύει νά βρή τήν άλήθεια.

Κακό σάν τού πής όμως παίρνει γιουρούσι, 
κ’ ευθύς σέ κρεμνμ πριν γυρέψης βοήθεια.

Σάν τ' άκουσ’ αύτά ό Κισλάρης δειλιάζει, 
γιατί όσα τουπ’ ό Άλής έχουν βάσι, 

καί άδικο έχει αύτός, δέν ταιριάζει,
Σουλτάνας γκιουζιλ τόν σεβδά νά χαλάση.

— Καλά, είπ’ Άλή, στήν Σταμπούλ μήν πηγαίνεις-
Άφού όμως πφ; στον Κιαμπε γιά ναμάζι, 

γιατί χαρατσής στής χατζήδες να γένης ;
Έσυ νά πληρώνης χαράτσι ταιριάζει.

— Εγώ όσο θέλω, άράπη. θά μείνω, 
γιατί ό Μουφτής γραφτό μούδωκε χάτι,

χαρά-σι νά παίρνω καί όχι νά οίνω.
Νά ! Δές το καί σύ μέ τό ίδιο σου μάτι.

Καί δείχνει τό γράμμα τού Σεχ-οΰλ-Ίσλάμη.
Μ' αύτός νάδιαβάση δέν ξέ.ει; φυλάει 

πήν βούλα καί φ-.ύγει. ΤΙ άλλο νά κάμη ;
Τόν βλέπει λοξα ό Άλής καί γελάει.

Κατάλαβε όμως πώς πάει νά φέρη
κανένα Σοφτά νά διαβάση τό χάτι.

( 'Τ . τ ό  Έ μ μ .  Β ε χ ια ρ έ , Ι η )

Τά γρόσια του σφίγγει εύθύς στό κεμέρι, 
καί φεύγει καβάλα σέ γλήγοοο άτι.

• VIII
Τό χιτζίνι(60ί

Τόν δρόμο παίρνει ό Άλής ό καϊκτσής καί φεύγει,
Τό άτι του φυσά καπνό, σπίθες τά πέ αλά του,

καί τρέχει αδιάκοπα τά σ,νορα νά έβγη, 
μήν εύρη τον μπελά του.

Άφίνει πίσω του βουνά, κάμπους, χωριά καί δάση, 
καί πουθενά δέν σταματά άνασασμό νά πάρη,

δέν κάθετ' ούτε τό <εντί(61) λίγο ψωμί \ά πιάση 
καί τ ’ άτι του κριθάρι.

Νυχτώνεται 'ς ένα χωριό πού έπρεπε νά μείνη,
Τό άτι του δέν νταγιαντψ, θά σκάση τό καύμένο*

νοικιάζει όμως ό Άλής εκεί ένα χιτζίνι 
ψηλό, δυναμ.ωμένο.

Καί φεύγει πάλι μέ αύτό, όλη τήν νύχτα τρέχει
σάν γκιλντιρίμ( 62), σάν τό σιμούν τόν κορνιαχτό

[σηκώνει
Τώρα πειά είνε μακρυά καί φόβο δέν θά έχη, 

στην Άκρη θά ζυγώνη.

Άπάν' άπ’ τό χιτζίνι του τήν θάλασσ' άγναντεύει 
καί χαίρεται ελπίζοντας νά βοή κάποιο καράβι.

Στό χάνι πάει, ό χαντζής αύγά τού μαγειρεύει 
καί ναργιλέ τ’ άνάβει.

Σηκώνεται πρωί, πρωί μέ τό σαμπάχ-ναμάζι(63)

και εις τές τρεις τήν κγκουρα φουντάρουν σαλα-
...................... ... , _ |μέτ·.(65)

Βγαίνει' ο Αλής εις τήν στεριά ψώφιος άπό τήν πείνα, 
όμως δίχως σεκλέτι 

Μέσ στό καράβι ήτανε καί ένας άπ' τό Γάζι
γιολτζής, άσίκης καί ξυπνός, πού ήξερε νά γράφη, 

μά φουκαράς, καί ό Άλής κοντά του τόν φωνάζει 
νά φήν λίγο πιλάφι

— Καί πώς σέ λέν ; τόν έρωτά.—Χασάνη, τζορμπα-
I"νή μ*υ 1

—Τό βιλαέτ σου ;—Κόνιαλης !—Τί τέχνη Χα-
|σάν κάνεις ;

—Τά άαανέτια κουβαλώ.— θές νά έρθής μαζή μου ; : 
— Ναι ! λεγίΐ ό Χισάνης.

Μά πρώτα πρέπει να μού πής ποιά θάναι ήδουλειά μου, 
καί νά μού δωσης τόν καιρό νά πεταχθω στήνΚόνια 

νά δώ άν βρίσκεται έκεί άκου.’ ή φαμελιά μου 
πού δεν τήν είδα χρόνια

—θά πάς στήν Κόνια; ό Άλής ρωτά καί συλλογιέται, 
καί εξετάζει τού γιολτζή τό πρόσωπο μέ έννοια, 

γιατί κα.νούρια διαβολιά στόν νού του τού γεννιέται, 
χαδεύοντα, τά γένεια.

θά πάς στήν Κόνια; Τό λοιπόν. Χασάν,μαζή θά πάμε.
Πασσά έκεΐ ό ΙΙατισάχ εμένα τώρα στέλλει. 

Βεκίλης (6 6 ) στό κονάκι μου θά ησαι. θ* περνάυε. 
ότως ό νούς μας θ-λει.

Καί κατεβαίνει στό γιαλό καράβι νά γυρέψη, 
βρίσκ’ ένα πού τήν άγκουρα, γιά λέσα ! άνεβάζει 

έτοιμο νά μισέψη
Πηδάει μεσα βιαστικός, τόν ναύλό του πληρώνει,

καί παίρνει τό δισσάκι του ζητώντας κάποια
[θέσι,

καί σάν εύρήκε ώμορφα τόν συντζαντέ του στρώνει 
απάνω γιά νά πεση

MUI
Ό Γιολτζής(64)

Δυό μέρες αρμενίζανε νά πάνε στή Μερσίνα,

πέ του στ’αύτί δσ'ακόυσες τά μέτρα του νά πάρη. 
• φύγη μέ τό χαρεμλίκ καί τό χρυσαφικό του. 

κι’ 5ς σού χρωστάει χάπι.
μίρνι’ ό Χασάνης άλογο καί βιαστικός κίνάει 

νά πάη στήν πατρίδα του νά δή τήν φαμελιά του,

ryi γίνη τού Πασσά βεκήλ, κι’ όσα πολλά μποράει 
νά ρίξη στήν κοιλιά του

X
Ή Έμινέ Καδίνα.

£τή · αγκαλιά του ό Μαχμούτ γλυκά ακόμα σφίγγει 
τήν Έμινέ Σουλτάνα,

Iy* μήν πειράξη νοιάζεται τόν ύπνο της μυρμήγκι.
Ή Έμινέ -.ου Μετζεδίν τού γυιού ίου είνε μάννα.

(ύτήν μ-ονάχα άγαπά μέσα στό χαρεμλήκι, 
πούν ’ άσπρη σάν τά κρίνα 

χαί τ ’ αδελφού της έδωκε τό πρώτο πασσαλήκι, 
της Κονίας,γιατί αδελφή είχε τήν Μπάς-Καδίνα(69).

'Απάνω εις τόν ύπνο της ή Έμινέ δακρύζει 
καί μουρμουρίζει κάτι,

καί τόν γιαρέ (78) πού μ' άνοιξες ευθύς θά μού
[γιατρίψης.

— Βααλαχί, καραγκιοζλούμ, (79) στό φώς σου όρκο
|κάνω,

π <χύ μ,ου τρυγονάκι !
Τότ’αγκαλιάζει καί φιλά στήν γλώσσα τόν Σουλτάνο, 
καί τού χαόεύει τό κορμί τ' άφράτο της χεράκι.

— Γιατί. τζελάλ·.μ,(80) τό- Παισά έδιωξες άπ’ τήν
I Κόνια

τόν Γιούσουφ τόν καύμ.ένο, 
πού ξέρεις πώς μάς γέννησε μιά μάννα σέ δηώ χρόνια, 

καί το χατήρί σου ποτέ δέν σούχει χα/.ασμένο ;

— Έγώ, ντουντούμ (8U). τόν έδιωξα ; — Ναέ, κι’
I άλλον τ*ώρα στέλλεις 

Πασσά στήν Κόνια πάλι, 
μέ τήν σκληρή διαταγή τού Γι ύσουφ ότι θέλεις 

τού ακριβού μου αδελφού νά φέρη τό κεφάλι.

— Ιναί πώ; τά ξέρεις. Έμ.ινέ, αύτά πού λές, αβρά
[μου, (81)

τά λακιρντιά (82) τού κόσμου ;

— Πασσά; τής Κόνιας θάσαι σύ, κ’έγώ θάμαι βεκίλης;
Πάμε λοιπόν ! όλος χαρά φωνάζει ό Χασάνης.

— Όχι ! Μπροστά νά πάς εσύ, Χασάν, καί νά μού
[στείλι

άτοα. Στιγμή μή χάνεις.
Γιατί έγώ άπ' τ^  Σταμπούλ φερμάνι περιμένω,

άν πρέπει τόν έσκί (67) Πασσά Γιουσούφη >*
[ σκοτώσω»

κατά τ’άντέτι τού Ίσλάμ(6 8 ),άν κ’ έγώ τόν καύμενο 
θέλω νά τόν γλυτώσω 

Γι' αύτό, Χασάνη, φύγε μπρός, κι' άν θέλης τό καλέ
Iτίυ*

(5 3 )  κ τ ή ν - ς .  ( 5 1 )  ύ·ηη ;έ-.ας I b · )  IttteL ; κ α ί έπ ιβ ή τω ρ  
( 5 6 )  Ι τ ά β ο ν ,  ά β λ ί ί ! ( 5 7 )  Γρήγορα σ υ λ α δ έ  το ν . ( 5 8 )  έχ α -  
τό νταο/ο ; ( b y ) άχοειος.

( 6 0 )  δρομάς ( 6 1 )  μ ισ η μ δ ρ ία ' (6 ? )'χ Β τρ α π ή  ( 6 1 )  έωΟινή 
προσευχή  ( b i )  -.αχοδρόμος, πλανόδ ιος μ ετα π ρ ά τη ς .

(1 )5) α ισ ίω ς  ( 6 6 ,  'Ε π ισ τ ά τ η ς  (6 Τ )  π α λ α ιό ς , πρώ*ι»| 
16s  ) εΟιμΟν τ ω ν  'Ο θω μ α νώ ν

ιό Πατισάχ μέ τζανφεσί τζεβρέ(70ι τήνε σκουπίζει 
πιπιλά τά χείλια της. καί τής φιλά τήν πλάτη.

-Τί έχεις, γκιούλιμ τού μπαχτσέ (71), Ούρί τού
Iπαράδεισο- ; 

γιατί κλαίς, μ,εντζουβί μου ; (72)
“να, πού σάν σεκέρ σερμπέτ (73) γλυκό 'ναι το

[φιλί σου,
! καί σάν μπαχάρ 'ράκ-άραμπί (74) δροσιζει τήν

|ψυχή μου
μαχμουρλίκ ή Έμινέ ξυπνά, τά μάτι’ ανοίγει 

καί βλέπει τόν Σουλτάνο, 
γει άπό τό πλάι του, μά, πά*ι τόνε σμίγει, 
σάν αρνάκι κρύβεται στόν κόρφο του απάνω.
Τί έχεις, τζοβαερι μ.ου ;(75)τί σούκαμ.α πουλί μου;

ό Πατισάχ τής λέγει.
Πατισαχίμ. ! άχ, καπλανίμ, (76) θά χάσω -.ήν
■ I ζωή μου, 
ασα τήν αγάπη σου· τού άπαντά καί κλαίγε .
Εχασες τήν αγάπη μου,ν.πουμπούκι μου,λαλέ μου;

Μπορείς ■ ά τό πιστέψης ;
μρκίσου μου πώς μ' άγαπά; πάντα, τζαντάν άη-

[τέ μου (77)

Ρ5) β α σ ιλο μ ή τω ρ  ( 7 6  μ εταςο ύρ α ντο » μ ανδ ή λ ιο ν  (  1 )  ρό- 
»U χ η π α ιο ν  (7 2 )  ιαοσχοθυμ ίαμα ( 7 3)  σ ιρόπι ζα χάρ εω ς 
ά :ω μ α  τ ή ς  είιδαιμονος 'Λ οαβίας ( 7 5 )  θησαυρέ μου ( 7 6 )  
At; μου (7  ' )  ώ ρα ϊέ  μου ά-:τέ

■

— Μού τάτ' ό ίδιος ό Γιουσούφ, τόν έχω στόν όντά
|μου ;

πούρθε μαξού; (83) νά σού τά πή — Γιά φέρε
I τον εμπρός μου. 

Πηδά γυμνή ή Έμινέ άπ’ τό χρυσό γιατάκι, 
άφράτη,σάν τσουρέκι. 

τρέμουν τά πλούσια στήθεια της, τά άσπρα σάν
[καϊμάκι,

καί πα νά φέρr. τ ν Γιουιούφ όπου άπ'έξω στέκει. 
XI

Ό Γιουοούφ liaoaäc.
Μπαίνι’ ό Γιουσούφ καί τού φιλά μέ τεμενά τό χέρι 

-αί τό τζανφές καφτάνι, 
καί ύστερα γονατιστός καθίζει στό μιντέρι

καί περιμένει ό Μαχμούτ πρώτο; άρχή νά κάνη.
— Νάσίν όλούρ, καρντάς Γιουσούφ (84), ό Πατισάχ

[τού λέγει,
κ“ έφυγες άπ ’ τήν Κόνια ;

Άσλάν ! Καπλάν ! τού άπαντά, κι’ άπ' τόν καύ-
I μό του κλαίγει

Νά ζής σάν τά ψηλά βουνά!Νά ζήσης χίλια χρόνια

Μπερκιάτβερσιν,(85) πούμ’ έπαψε; με δίχως καμπαέτ 
άπό Πασσά, Σουλτάνε, 

κ’ έστειλες τό κεφάλι μ.ου νά κόψη γιά τ ’ άντέτι 
άλλος Πατσάς. Στό έφερα, κι' ό,τι ορίζεις κάνε !

— Γιαβρούμ Γιουσούφ ! άπό παιδί σέ έχω στό σαράι, 
καί σ' αγαπούσα τόσω, 

όπου σάν έμεγά/ωσες σοϋκανα το κολάι
τό πιό μεγάλο πασσαλίκ τής Κόνια; νά σού όιύσω. 

Γιατί λοιπόν, »αρντάς, έγώ θέ νά σέ πάψω πάλι, 
καί, μόνον γιά γινάτι, 

θά στείλω άλ.λ.ον τού Γιουσούφ νά κόψη τό κεφάλι
τού αδελφού τής Έμινές τής πρόι̂ η, στό παλάτι;

—Καί όμως, ήλιε λαμπερέ, έγώ είδα νά φθάση 
στήν Κόνια ό βεκίλης 

τού άλλου, το - γενή(8 6 )Πασσά, πούρθε νά μέ χαλάση 
καί τού κατσίρντησα γι ’ αυτό νύχ τα κ ’ έγώ τε-

[πτίλης.
—»Γιουσούφ! Κατ' άλλο γίνεται καί λάκκον έχ ηφάβα 

Γιαγνίς όλντού (87) δέν έχει.
Άς στριύστ, γιά νά κοιμηθής μέσα καμμιά μου σκλάβα.

κ’έγώ θά μάθω τόν ΙΙασσά όπου σέ κατατρέχει.

Τά πόδια του μέ τ μενά φιλά ό Γιουσούφ καί φεύγει 
τήν σκλάβα νά γυρέψη, 

κι’ ό Πατισάχ, πριν ό Γιουσούφ άπό τήν πόρτα έβγη 
πέφτει κοντά στήν ΊόΛιν; νά ξαναχουζουρέψη.

XII

Ό Άλή Πασοάς.
Σέ πλούσιο παλάτι 

κάθετ ’ ό Άλής 
καί κάνει ραχάτι 

μένα; καί πολύς.

Όλοι τόν ζου'/.εύο.ν 
τής Κόνιας Πασσά, 

κι' άπ’ όσα δουλεύουν 
οίνουν τά μισά.

"Έκανε χαρέμι
κ' έμασσε πολύ ·

•̂άλι (8 8 ), πού τόν τρέμει 
ή Ανατολή.

Ήτανε μιά μέρα 
στόν μ.εγάλ. ’ όντά 

κι’ έπαιρνε άέρα
κι’ ο Χασάν κοντά,

καί χωρίς σεκλέτι 
μ' ήσυχα μσαλά 

πίνανε σερμπέτι 
πού μοσχοβολά,

όταν τόν κιατίπη (89) 
βλέπει, κάτι τι 

πούρθε γιά νά είπη
στού Χασάν στ' αύτί.

— Σταμπολντά φιρμάνι ! (90) 
κράζει ό Χασάν

— Φέρτο μάνι-μάνι, 
θάναι τού Σουλτάν' !

Ό Άλή; προσμένει 
τό φίρμαν νά δή, 

όταν μέσα μπαίνει 
ένα νειό παιδί.

Σκύφτε·., γονατίζει.
κάνει τεμ.ενά. 

κ’ ύστερα άρχιζε·, 
νά τόν ϊπαινά. ·

(Έπεται το τέλος).

( 7 ι )  κ λ η γ ή  ( 7 y )  μ α υο ο μ ά τ»  μ ο υ ( 8 0 )  χκδ ιμ ια ένε  x a i  y a -  ( 8 5 )  Ε ύ χ α ο ιτ τώ  ! ( '  φθ  ν ία ν  ε ίθ ε  ί'/ .ης) ( 8 6 )  νέος
δ ε α μ ίνη  μου (3 1 )  γ ϋ ν α ΐ  μου ( S 2 )  λό γ ία  (8  > I «κ ίτη δ ις  ( 8 4 )  ( 8 7 )  λάθος εγ ιν ε  (1 8 )  r e :  ι ο υ ο ί α  ( 8 1 )  γρ αφ έα  ( V0 Λ ιά τα γμ α
Π ώ ς ί γ ι -cv, αδελφέ ;  ά π ό  τ ή ν  Κ ω λΙπ ο λ ιν"
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E E  TO M I M M
TOT ΜΟΝΑΧΟΥ*

Μ Ι Α  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Μ Π Υ Ρ Α Ρ Ι Α
Α ' .

Φ« ΧΟΦ - ΜΠΡΑΟΥ- ΧΑΟΥΣ 
ΔΙΑ ΜΕΣΟΤ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Τού περκρήμου Χόφ-Μπράου-Χάους ή από αιώ
νων δόξα πρό πολλού ήδη έχει έξέλθει των ορίων τής 
Βαυαρίας. Αί έφημερίδες δλαι του κόσμου ¿δημοσίευ
σαν έπανειλημμένως λεπτομερείς αύτού περίγραφας, 
ή δε φιλολογία τού ζύθου δια πολλών έπλουτίσθη τό
μων περί τό τέως μέν Βασιλικόν, ήδη δέ δημόσιον 
τούτο τού κράτους κατάστημα περιστρεφόμενων. Διά 
τούτο οί κατά χιλιάδας έτησίως άριθμούμενοι τής πό- 
λεώς μας έπισκέπται μεταξύ τών μάλ,λ.ον αξιοθέατων 
αυτής μερών έν πρώτη πάντοτε θέτουσι γραμμή καί 
τό Χόφ-μπράους-χάους. Εις τούτο δ’ ακριβώς απο
φασίζω καί έγώ νά οδηγήσω σήμερον τής «Κυριακάτι
κης» τούς αναγνώστας, φανταστικώς έννοεειται, αφού 
όρη σκιόεντα καί θάλασσαι απέραντοι χωρίζουσι τούο 
εύτυ/είς ήμ.άς έδώ Οαμώνας τού καλού Χοφ-μπράουζ- 
χσουί, άφ’ υμών τών δυστυχών, φανταστικών οέ σή
μερον επισκεπτών αυτού.

•

Γουλιέλμος ο τέταρτος, ό καί ευσεβής επονομασθείς, 
οούξ τής Βαυαρίας κατά τα τέλη τού δεκάτου έκτου 
αίώνος, ήτο φύσει ψυχή καλλιτεχνική. Πολυτελέστα
τος καί μεγαλ.αλοπρεπέστατος, έπιθυμών νά άναδείξη 
τήν χώραν του καί νά καλλωπίση τήν πρωτεύουσαν 
του, έκτιζε ναούς, ύπεστήριζε τά γράμματα, ¿προ
στάτευε τούς φίλους του Ίησουίτας, έκτισε ναόν δι' 
αυτούς τόν έπί τής σημ.ερινής εμπορικής οδού τού Αρ
χαγγέλου Μιχαήλ, φκοδόμησε ώς μοναστήριον αύτών 
τό μέγιστον ίσως διά τήν εποχήν εκείνην κτίριον, δπου 
σήμερον εδρεύει ή βισιλική τής Βαυαρίας ’Ακαδημία, 
ίδρυσε τήν βιβλιοθήκην καί τήν Στοάν τών εικόνων, 
διέτρεφε παρ’ αύτφ τούς ζωγράφους τής εποχής -εκεί
νης Μούλιχ, Σβάρτς, Κάνδιδ καί ιδία τόν δ'.άσημον 
Όρλάνδον Δικάσσον, μετερρύθμισε τήν εκκλησιαστικήν 
μουσικήν καί έν γένει ύπήρςεν εύεργετικώτατος, μή 
παραλείπων νά φροντίζη ακόμη διά τήν κα/.οπέρασιν 
υπό έποψιν τροφής καί ποτού εαυτού τε καί 
τών πολυαριθμοτάτων υπαλλήλων τού παλατιού του. 
Οικονομολόγος δμως δεν ήτο, διό καί φυσικώτατον 
υπήρξε τ- δτι εις διάστημα όλιγίστου μόνον χρόνου τού 
ήλθαν τά πράγματα όχι πολύ ευχάριστα, διότι καί τό 
ταμεϊόν του ήτο εντελώς κενόν, καί τά χρέη του παμ- 
μέγιστα, καί τό σπουδαιότερον, δανειστάς πλέον δέν 
εύρισκε. Καί σημειώσατε, δτι έζη κατά τούς χρόνους 
εκείνους τού δεκάτου έκτου αίώνος, τούς χρόνους τών 
μεγαλοπρεπών πομπών καί τών πολυτελών υποδοχών 
καί τών δαπανηροτάτων πανηγύρεων.

Μία φαεινοτάτη τότε ιδέα έπήλθεν εις τόν οι
κονομικόν του επίτροπον, ήτ-.ς έπέρπωτο αύτόν 
μεν νά άπαλλάξη τής δυσχερούς του θέσεως, εις 
ήμάς δέ τούς τρεις δλους μετ’ αύτόν αιώνας ζών- 
τας νά παράσχη τού περιφήμου Χάφ μπράουσ-χάουσ 
τήν άπολαυστικωτάτην ηδονήν. Άπεφασίσθη δηλονότι 
ή σύστασις Βασιλικών μονοπωλ.ίων καί μεταξύ τών άλ- 
λ.ων καί Βασιλικού ζυθοπωλείου. Ή ΐδρυσις τού τε- 
λ.ευταίου μάλιστα ήτο άναγκαιοτάτη. Οί χρονογράφοι 
τής εποχής μάς παριστούν Γουλιέλαον τόν ευσεβή ώς 
ένα τών μεγαλειτέοων ζυθοποτών, τό παράδειγμα τού 
όποιου πολ.ύ ευχαρίστως ήκολούθουν καί οί πολυά
ριθμοί του αύλικοί. Ό ζύθος, τόν όποιον επινον τότε 
οί έν τφ παλ.ατίω ήρχετο από τιν Σαξωνίαν καί άπό 
τό Άϊνμπεκ τού Χανοβερου, ήτο δ’ ώρισμένον νά 
παρέχηται εις τούς κατωτέρους υπαλλήλους μία μόνον 
καθ’ έκάστην λίτρα. Άλ.λ ’ εινε εϋκολον νά έν-

νοήσωμεν ότι ή κλ.οπή καί ή άπάτη έβασίλ.ευεν έκει 
μέσα, δτι δε ό πινόμενος ζύθος ήτο τουλάχιστον δε- 
καπλ.άσιος, αφού αί σωθείσαι χρονογραφικαί σημειώσεις 
περιγράφουσι γενναιότατα μεθύσια, προκήρυξις δε τής 
211 Μαρτίου τού 1581· άπηγόρευε τό άπρεπώο κα· 
άπό τής μεσημβρίας άρχεοθαι πίνειν.

•

'Οπωσδήποτε ήρξατο πλησίον τού παλατιού κτ.ζόμε- 
νον ιδιαίτερον κατάστημα διά τό άποφασισθεν Β. ζυ- 
θοπωλεΐον, ό έγκαινιασμ,ός τού όποιου έγένετο τήν 27 
Σεπτεμβρίου 15811. Τούτο υπήρξε τό πρώτον κατά
στημα τού Χοφ-μπράου-Χάουε διατηρηθ-ν μέχρι τού 
1808, δτε ωκοδομήθη τό μέχρι τού 1807 ακόμη δια- 
σωθεν καί ϋφ’ ολοκλήρου τού Μοναχαίου πληθυσμοί 
γνωστόν παλαιόν κτίριον, εις τήν Οέσιν τού όποιου δμως 
σήμερον έγείρεται τό κατά τό 1897 άποπερατωθεν 
νεώτατον τού Βασιλικού ζυθοπωλείου οικοδόμημα.

Τό πρώτον αύτό κτίριον έστοίχισε μόνον 1477 
φιορίνια, κατώρθωσεν δμ.ως τό πρώτον ακόμη τής ίδρύ 
σεώς του Ιτο; ού μ.όνον νά ποτίση τάς διψαλέας τών 
αύλ'.κών καί τού δουκός ψυχάς, άλλά χαί νά παρου- 
σιάση κέρδος ούκ ευκαταφρόνηταν. Ό πρωτομαιστωρ

Γουλιέλμος ό Ευσεβής 
ό ίδρυσα«; τό Χόφ-Μπράου-Χάους τό 16 8 9 .

τού ζύθου—καί τοιοϋτος πρώτος άναφέρεται κάποιος 
Πονγκράντζ — ¿μισθοδοτείτο μέ τά καταπληκτικόν 
ποσόν 2 φιορινίων καθ’ εβδομάδα. Οί σημερινοί συνά
δελφοί του εν τοΐς μεγαλειτέροις ζυθοποιείοις λαμβά- 
νουσι κάτι περισσότερον, περί τάς πεντήκοντα χι
λιάδας μάρκων χρυσών κατ’ έτος. Μή, λησμονήτε 
όμως δτι οί πρός οικοδομήν τής μητροπολιτικής έκκλη- 
σίας εργαζόμενοι έργάται έλάμβανον πρό τετρακοσίων 
έτών 1* «φενέκια τήν ήμέραν !

Τού Χοφ-μπραου χσους ό ζύθος ήτο πολύ καλ- 
λίτερος τών άλλων ιδιωτικών τού Μονάχου ζυθοποι
είων', οί ΐδιοκτήται τών όποιων ήρχισαν νά αίσθάνων - 
ται οτι έπέκειτο ή καταστροφή των έκ τού τοιούτου 
συναγωνισμού. Και ομως ου μονον οεν κατεστράφησαν 
έξ αυτού,'άλλά καί ώφελήθησαν απεναντίας, διότι ή- 
ναγκάσθησαν νά παράγωσι ποιότητα ζύθου καλλιτέραν 
γενόμενοι αυτοί πρώτοι αίτιοι τής σημερινής δόξης ην 
άπαντα/ού τού κόσμου κέκτηται τού Μονάχου ό ζύ
θος. 'Αλλά καί ό κόσμος ό πολύς ώφελήθη έκ τού συ
ναγωνισμού τούτου τά μέγιστα, οιότι εκρατηθη χα
μηλά τού ζύθου ή τιμή, ήτις άνευ τού βασιλικού ζυ
θοπωλείου καί σήμερον ακόμη θά άνήρχετο τούλάχιστον 
ε;ς τήν τιμήν τών 40 πφενικίων κατά λίτραν, αντί 
τών 24 ή 26, άνθ’ ών πωλείται ό συνήθης Βαυαρι
κός ζύθος. Άλλο επίσης εύχάριστον άπστέλεσμα έκ 
τού συναγωνισμού τούτου προήλθε τό δτι οί μικροί έρ- 
γοστασιάρχαι έξηφανίσθησαν εκ τού μέσου, τά εργο
στάσια δέ αύτών περιήλθον εις δλίγας χείρας, έξ ών 
προήλθον οί τήν σήμερον εκατομμυριούχοι ζυθοπαρα
γωγοί (Σπάτεν, Ψόρρ, Λαΐστ, Τσάχερλ) καί τά με
γάλα εταιρικά ζυθοποιεία (Αέβεν-μπρόύ, Χάκεο κλπ ) 
Είνε μάλιστα άξιον απορίας πώς κατώρθωσε τό Χσφ -

μπραου-χαους να αντισττ, κατα τοσούτον μεγάλων 
χρηματικών κεφαλαίων, μέ τόν εύθηνόν καί θαυμα- 
σίας πάντοτε ποιότητος ζύθόν του.

•
• *

Και χρονολογείται μέν τού Χοφ-μττράου-χάους ή 
ίδρυσ.ς άπό τού δεκάτου έκτου αίώνος, ή έν αύτφ 5 
μως τού κόσμου συνάθροισις μόνον τό 183(1 ήρξατο·· 
Πρό τής εποχής δηλονότι αυτής έπώλει άπλώς ζύθον, 
χωρίς νά ύπάρχη ιδιαίτερος χώρος έντός τού καταστή
ματος, δπως χρησιμεύη πρός πόσιν τού κατασκευαζο- 
μένου ζύθου. Άπό τού ί830' έγένετο δλως τό έναν- 
τίον. Ζύθος σχεδόν δέν έξάγεται έκ τού καταστήματος 
ολου καταναλισκομένου έντός αύτού, οϋτω δέ ή οήα 
του ώς τόπου αναψυχής, διασκεδάσεων καί γενναίας 
ζυθοποσίας δέν έβράόυνε νά όιαδοθή καθ’ δλον τόν κό
σμον. Έν αύτώ εζη ολόκληρον τήν ήμ-έραν ό περιώ
νυμος έκείνος ζυθοπατέρας, ό πίνων 54 λίτρας καθ’ 
έκάστην. Ενταύθα κατειργάζοντο τήν άποστρογγύλ- 
λωσιν τού σώματός των καί τήν ϋπερσάρκωτιν τής γα- 
στέρος των καί τήν άπερύθρωσίν τής ρινός των οί βα- 
ρελοειδεΐς Μοναχαιοΐ. Ενταύθα συνωθούμεναι αί /ι-| 
λιάδες τών κατοίκων τού Μονάχου κατά τάς πρώτας| 
τού Μαίου ημέρας έν είόει έθνικής εορτής δπως πί 
τόν κατ ’ άπομίμησιν τού ζύθου Άϊνμπεκ κατασκευή 
αζόμενον καί σήμερον έτι ζύθον Μπόκ, παρείχον τήν 
εικόνα νεωτέρων τού Βάκχου πανηγυριστών, μ’ε τού; 
χορούς καί τά άσματά των, μέ τούς γέλωτα: κι; 
τους αστεϊσμούς των, μέ τήν ζενίθιον έκείνην εύθυμί 
καί τρέλλαν.

ΙΙρό τού καταστήματος τούτου, δπερ ήδύνατο . 
νά παραβάλη πρός σταύλον, χωρίς διά τούτο νά θε 
ρηθή υπερβολικός, έξετείνετο εύρυχωρότατον λειβάδιον,ι 
έ ν  ώ τάς ζωηράς έκείνας τού Μαίου ήμ.έρας φαιδρό 
τατοι ¿τελούντο αγώνες, εις οϋς αί κυρίως ήρωΐδες ή-; 
σαν αι πωλήτριαι τών ρεπανίων γραίαι, αί ρεπανο 
γυναίκες, δπως μέ έν χυδαΐον γερμανικόν όνομα ¿κα
λούντο. Καί ήσαν ποικίλοι οί αγώνες ούτοι· αγώνες 
δρόμου πολλών όμού ρεπανοπωλη,τριών, αίτινες μ? 
τόν ιδρώτα εις τό πρόσωπον, μ.έ τήν γλώσσαν έκτος 
τού στόματος, μέ τά φορέματα ύπό τού ανέμου αναρ
ριπιζόμενα ετρεχον όλονέν ύπό τούς γενικούς σαρκα 
σμούς καί γέλωτας τών ζυθοποτούντων θεατών- α
γώνες μετ’ έμποδίων, άτινα συνίσταντο άπό διαφ: 
ρων ειδών λουκάνικα καί ποικίλων σχημάτων ρεπά 
τρωγόμενα ύπό τών αγωνιστριών έν τώ τρέχειν, άγ 
νες καρκινοβατικοί, καθ ’οϋς ώφειλον αί άγωνιζόμε 
νά τρέχωσι ούχί πρός τήν διεύθυνσίν τού προσώπ 
των βαίνουσαι, άλλά τό όπισθεν τού σώμ.ατός τ
μέρος προβάλλουσαι. Άφθονα δέ ήσαν καί τά διδόμε* 
να βραβεία καί ζωηρότατα τά μεταξύ τών θεατ 
στοιχήματα, δπως ζωηρότατοι ήσαν καί οί γέλω 
καί εύθυμ.ότατοι οί εις βάρος τών άγωνιζομένων α
στεϊσμοί, τάς όποιας τά προγράμ.ματα έτίμ.ων /.αι μ* 
τι όνομα τών θηλειιύν όνων.

Τοιαύτας διασκεδάσεις δέν θά ήδύνατο βεβαίως Λ 
άνεχθή τήν σήμερον τού Μονάχου ό πληθυσμό: έν το- 
σούτω οί γεροντότεροι μετά θλίψεως άναμ.ιμνήσκον 
τούς λαμπρούς ¿κείνους τών εύτυχών γελώτων—άλ.λ* 
καί τής χρυσής των νεότητος —χρόνους, ους δέν θά ι 
πανίδωσι πλέον, καίτοι αύτοί συνεχίζοντες τάς πα 
δόσεις των μόνον τού Χοφ·μπράσυ χάους τόν ζ' 
έννοθούν νά πίνωσι.

Τό παλαιόν τούτο τού βασιλικού ζυθοπωλείου ** 
τάστημα έπεσκέφθη καί ό πρίγκηψ Βίσμαρκ, δικά" 
δε ή έπίσκεψις αΰτη παρέμεινε μεγα γεγονός διά 
χρονικά τού Χάφ-μπράου-χάους. Ό σίδηρους αρ 
καγγελάριος, τόν όποιον οί Μοναχαίοι δέν ήγάπ' 
ώς άληθής γερμανός ζυθοπότης παρέμεινεν εις τήν 
νήν τών. πολλών αίθουσαν, έπιε δύο ολόκληρα μ*0' 
—καί τά μέσσι αύτά φυλάσσονται ήδη ώς πολυΤ? 
κειμήλια έν τοίς άρχείοις τού καταστήματος—*■'. 
βούρστια μέ λάχανα, καί έν γένει άπήλαυσεν ο* 
τών ήδόνών, οσας ήδύνατο νά παράσχη ή εις το Χ°ί 
μπράου χσους έπίσκεψις.

K V P IA K A 7 ΙΚ’ Η

Αλλά και τής Αυστρίας ή οολοφονηθείσα άτυ/ης 
αύτοκράτειρα Ελισσάβετ, καί δούκες καί πρίγκηπες 
άλλοι πολλοί έτίμ.ησαν τό κλεινόν τούτο τής Βαυα
ρία: ίδρυμα, δπου μόνο/ ήδύνχτό τις νά σπουδάση τόν 
εθνικόν χαρακτήρα τού βαυαρικού λαού, καί τήν έκ
τακτον αύτού ζυθοποτικήν δύναμιν.

Έκ τών τύπων, οίτινες κατέκλυζον τό παλαιόν 
τού Χορ-μπραου-χάους κτίριον άλησμόνητος παοέ- 
μεΐνεν εις τήν άνάμνησίν τού λαού ό σύλλογος... τών 
μυταοαδων. Αγγούρια, σάλπιγγες, απίδια, λεμόνια 
καί παντ-.ία είδη φυτών άλλα, άντεπροσωπεύοντο 
πλουσίως καί δι’ άμιμήτων αποτυπωμάτων εις τόν 
κατά πάντα σεβαστόν τούτον σύλλογον. Άπειρος κό
σμος περιεκύκλου τούς εύτυχείς φορείς πάντων τούτων 
τών παραδόςων σαρκωμάτων, μέ τάς διαφόρους προε- 
ξοχάς καί έσοχάς, τάς ποικίλας ραβδώσεις, τούς παν- 
τοίους χρωματισμούς, και τάς άλλας περί τό σχήμα 
τήν ύφήν, τόν όγκον καί τό μήκος ιδιότητας. Ούδεί:, 
δμως είχε τό δικαίωμα νά άποτείνη ύψηλοφώνως πει
ρακτικόν τινα άστείσμόν, διότι οί κύριοι μυταράδες 
προθύμως μέν έπεδείκνυον εις τό πολύ κοινόν τά εύ- 
γενή αύτά όργανα τά έν τφ μέσω τού προσώπου των 
έρριζωμένα, ούδεμίαν δμως άνείχοντο παρατήρησ.ν πεοί 
τής τοιαύτης ή τοιαύτης κατατομής τής μονοπωλια
κής των οινός.

• ·
Μ' δλας δμως τάς ζωηράς τού παρελθόντος ανα

μνήσεις καί τήν ένδοξόν του ιστορίαν δέν ήόυνήθη νά 
διαφύγη έπί τέλους καί τό παλαιόν τού Χοφ μπρα- 
συν-χαους κτίριον τήν κοινήν τύχην τής έρειπώσε·.·: 
καί τού κατεδαφισμού, νά άντιατασταθή δε διά τού 
ώραίου σημερινού κτιρίου, οπερ κυρίως οφείλεται εί: 
τήν προνοητικότητα του έπί των Οίκονομικώ/ υπουρ
γού κ. Ριδελ καί του άπο τριακονταετία: διευθυντού 
κ. Σταουπ-δάοοεο. Τό περικαλλές τούτο οίκοδόμηαα 
προωρίσθη άπλώς ώς τόπος καταναλώσεως τού ζύθου 
διά τών χιλιάδων θαμ,ώνων του, πλείσθ’ δσα άλλα δε 
μεγάλα καί σκοπιμώτατα οίκοδομήμ.ατα έπί τής όδού 
Βιέννης πέραν το;υ Ίσάρου ύπό τών αύτών αρχιτεκτό
νων Χοΐλμανν καί Λίτμανν άνεγερθέντα χρησιμεύ- 
ουσι διά τήν κατασκευήν καί τήν άποθήκευσιν τού κα- 
τασκευαζομένου ζύθου.

Ή οικοδομή τού νέου κτιρίου έπερατώθη τό 1897 
όπόταν μεγαλοπρεπέστατα έγένοντο καί τά έγκαίνια 
αύτής, προεξάρχοντος τού άντιβασιλέως καί παραστάν- 
των πάντων τών βασιλικών Πριγκήπων, τών υπουρ
γών καί παντός τού άνωτάτου καί άριστοκρατικωτά- 
του τού Μονάχου κόσμου. Εννοείται δτι πάντες έπιον 
ζύθον διά τού κοινού ποτηριού τού Χοφ-μπράους- 
χαουί. δπερ μετά τού στέμματος φέρει τά δύο στοι
χεία II. καί Β.

• ·
Ό χώρος δέν μοι επιτρέπει ένταύθα νά κάμω περι

γραφήν μακράν τού νέου κτιρίου. Τό έξωτερικόν αύτού 
είνε κομψόν καί χάριεν, ρυθμού τής νεωτέρας γερμανι
κή: άναγεννήσεως, συμφωνοτάτου πρός τά ά· λα εκτοτε 
έκείπλησίον άνεγερθέντα οικοδομήματα,παρέ/οντα πάν- 

I τα όμού εις τήν πλατείανόψιν τεμαχίου μικρού άρχαιο- 
τάτης γερμανικής πόλεως,πόλεως μάλλον φανταστικής 
πλήν έλκυστικωτάτης. Εις τόν εύθύς έκ τής όδού έντός 
τής ισογείου στοάς είσερχύμενον μεγάλην έμποιεί έντύ- 
πωσιν τών τραπεζών ή πληθύς καί ό περί αύτάς συνω
στισμό; πλήθους αναρίθμητου ανθρώπων καθημένων, 
όρθιων ή περιπατούντων, οίτινες πάντες είνε έκεί 
συνηθροισμένοι διά νά ζυθοποτήσωσιν ύπό τάς εύνοίκω- 
τάτας ένταύθα περιστάσεις, τάς όποιας ή κοινή εύθυ- 
μία καί ή ποικίλων ανθρώπων προσέλευσις γεννώσι. Ή 
αύλή ή αριστερά τής ισογείου στοάς καί κατά μήκος 
τού κολοσσιαίου μαγειρείου — τού μεγίστου έν τφ κό- 
ϊμω μαγειρείου —εκτεινόμενη είνε επίσης μαγευτικω- 
τάτη τήν θέαν, με τάς εύρυχώρους ςτοά: της, τά αε- 
τώματά της, τούς ώραίους έξώιτας της, τήν έν τώ 
μεσω κρήνην, καί ιδία διά τά έδώ κ. ’ έκεί διεσκοοπι-

ΤΑ ΤΡΑΝΣΒΑΑΛΙΚΑ ΕΙΣ Ε ΙΚΟΝΑΣ «,ι φύλλον)

|μενα βαρέλια ζύθου, άτινα χρησιμεύουσιν ώς τράπε- 
,αι και περι τα όποια συνωθούνται, τού καιοού έπι-

f t

Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας τής Όράγκης κ. Στάίν.

τρέποντος, καί κατ’ αύτόν άκόμη τόν χειμώνα, ύπό 
έλεύθερον ούρανόν, φανατικώτατοι τού Χοφ μπραου 
χάους θαμώνες. Επάνω δέ, καθ’ δλον τού οικοδομή
ματος τό μήκος,έκτείνεται ή κολοσσιαία τών έορτών καί 
συναυλιών αίθουσα, σήμερον ούσα εις καθημερινήν τού 
δημοσίου χρήσιν διά τάς μεταμεσημβρινάς ώρας, ήτις, 
καίτοι οκτακόσια μόνον άοιθμούσα καθίσματα, κατα
λαμβάνεται κατά τάς ημέρας τών μουσικών συναυλιών 
ύπό διπλάσιου τούλάχιστον θεατών αριθμού. Ή αί
θουσα αύτη δύναται να θεωρηθή ώς αριστούργημα τέ
χνης διά τε τήν κατασκευήν καί τήν έπίπλωσίν μέ τάς 
διαφόρους έπί τών τοίχων καί τής στέγης παραστά
σεις τήν άπειρον σειράν τών τραπεζών καί καθισμάτων 
τόν άπλετον φωτισμόν καί τήν δλην λαμπρότητα καί 
καλλονήν. Άλλά καί τού ζύθου τά πωλητήρια, καί τά 
μαγειρεία, καί τά ιδιαίτερα τών συναναστροφών δω
μάτια, καί αί κατοικία·, τού σιευθυντού καί τών ύπαλ- 
λήλων, τά πάντα είνε σκοπιμώτατα διατεθειμένα; φω - 
πεινά, ελκυστικά. Ούδαμού τού κόσμου υπάρχει τόσον 
σκοπίμως καί πρακτκώς φκοδομημένον ζυθοπωλείον 
καί έάν δμως ποτέ κατασκευασθτ, καί ώραιότερον άκό
μη, ουδέποτε θά όυνηθή νά άναπτύξη τόσην δράσιν καί 
τόσην ζωήν, όσην τό Μοναχαϊον Χοφ μπραου-χαονς.

•
• ·

Καί ήδη λάβωμεν καί ήμείς θέσιν θαμώνων,α; πα- 
ραγγείλωμεν λίτραν ζύθου, καί έν τφ δροσίζειν τόν 
φάρυγγα ήμών άς ίδωμεν εις τί συνίσταται ό ένταύθα 
μόνον τόσον ιδιαζόντως αναπτυσσόμενος ζυθοποτικός 
βίος. Άνκαποκριτής

ΟΝΕΙΡΟ-ΑΛΗΘΕΙΑ

hiita aror ί'wo /tor .τώς .Ti’Atm...
Μ ά  ήίρί/ς ;  α ά  r a  ¡¡ταf t  ά .Ιή Ο ΐΐα ...
Και τά χοράχια χήριί-,α)- ά.τάro> μον 
Και μ' ärotf.ar τά .-tort μέ fa ατήθια !

-*f-
Έ-ι rar, ίπιι·α>· to μαύρο αίμά μον, 
Τρώγανε μ ' a j t o f i a  τά αωβιχά μον, 
'Eihiyxarar patittri ραΗιιίι τη σάρχα μου, 
Ξεσχίζανε tt/r έρημη χαριίιά μου !

-Ä-

Μ ά τόση  έ χ ω  νοιι,ιαει στη ν  xapifui,
' Τόση μεγά.Ιη πι'χρα πιο για utra,

Π ο ύ  οσα χοράχια ’χήμιζαν ατά ατήβη μου, 
Έπέαανε στη γη φαρμακωμένα !
Ά βήνακ. 2 0  Α ύγουστον  /<S'J'.I.

Λ α ο ΐκ α  ΙΙΙπ ιία

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΥ

Δ 0 Η Ν Δ Ι Π Ε Ι Ρ Δ Ι Ε Υ Σ  Ε Π Δ Ρ Ι Ι Δ Ι

3 0  Π Ε Ν Τ Α Ρ Α Ι Σ  3 0
γ ί ν ε σ θ α ι  σ υ ν δ ρ ό α η τ α ί  δ ι ’  έ ν α  
μ ή ν α  ε ι ς  τ ή ν  π ρ ω ι ν ή ν

ΑΚΡΟΠΟΛ1Ν

Μ έ ’ ή ν  π ρ ώ τη ν  λ ϊυ χ ή ν  τρ ίχ α  « ίς  τον ά»5ρα αρχετα ι ή  
φ ρ ίν η σ ις , ε ι ;  τ ή ν  γ υ ν α ίκ α  ή  π α ρ α φ ρ ο σ ύ νη .

Α ί Β α σ ίλ ισ σα ι ε ίν α ι α ί δ υ σ τυ χ έσ τε ρ α ι γ υ ν ι ί κ ε ς  το ΰ  x i -  
Ο!αου. Δ έν η  μπορούν ν ά  χρύψ ο υν τ ά  χ ρ ό ν ια  το υ ;

Μ εγαλείτερ ο ς αλ τρ ο υ ισ τή ς  άπό  τόν φ ιλά ρ γυρ ο ν  δέν γ ί 
ν ε τ α ι. 'Τ π ο φ έ ρ ε ι τό σα ς σ τερ ή σ ε ις  δ ιά  ν '  ά φ ή σ η  π ερ ιο υσ ία ν  ε ί 
χάπο ιον ά λ λ ο ν .

—>53-!*-»*·
Α ί ϊδ έα ι ομο ιάζουν π ο λ ύ  μ έ  τ ’  άσπρόρρουχα .  Ό τ α ν  

δέν α λ λ ά ζ ο ν τα ι άπό  χα ιροΰ ε ις  χα ιρόν βρω μούν ή  σ χο υρ ιά - 
ζο υν,  ώ ς  λ έ γ ε τ α ι  κ ο ιν ώ ς .
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(Συκεχιια εκ τον χροηγονιιέτον)

ΚΕΦΕΛΑΙΟΝ ΙΖ'.

Τ αξείδ ιόν προς άνατολάε. -  Ό  βαρώνοε παρου
σιάζει φ ίλον ό όποϊοε ποτέ δέν τό ν  ή π ά τη σ ε .— 
Κερδίζει εκατόν γου ινέα ς έξαρτών τά ς πε
ποιθήσεις του έκ τή ς  μύτης τού φ ίλου του — 
Α 'λ λα  τ ινά  έπειοόδια τά όποΤα ίσως διασκεδα- 
σωσι τόν α ναγνώ στην όχι ολ ίγον.

Εις £να ταξείδιόν τό όποιον έκαμα εις τά; Άνα- 
τολίιος Ίιδίας μέ τόν πλοίαρχον Χάμ-.λτον είχα μετ’ 
εμού τον εΰνοούμενόν μου ιχνηλάτην, ζώον το όποΐιν, 
κατά τήν κ,ο'.νήν έκφρασιν, ήξιζεν ώ. μάλαμα τό βά
ρος του. Αύτο; ό σκύλ·ς δεν μέ ειχεν άπατήσει ποτέ 

Μίαν ημέραν κατά τ. ν όποιαν συμφώνω; μέ τον; 
ακριβέστερους υπολογισμούς το < πλοιάρχου εϋρισκό- 
μεθα εί; τριακοσίων, τουλάχιστον λευγών άπόσ οασιν 
άπό τήςξηράς. ό σκύλο; μου ήρχισε νά οσφραίνεται 
κυνήγι. Έπί αίαν ολόκληρον ¿»ραν έξηκο-ούθησε νά 
πράτιη του το πρός μεγάλην μου Ικπληξιν. Τό 
πράγμα αου έφάνη τόσον περίεργον ¿/στε τό είπον 
εις τόν .πλοίαρχον καί εις όλου; τούς άξιω 
αατικούς τού πλοίου, προσθείς ότι. ιό; έφαίνετο 
εύρισκόμεθα πλησίον της ξηράς,διότ. ό σκύλος οσφραί
νεται κυνήγι Όλοι επί τού πλοίου έξεκαρδίσθησαν 
εις τά γελοία, άλλά τούτο δεν μετέβαλε ποσώς τήν 
καλήν ιδέαν, τήν όποιαν είχον διά τόν σκύλον. Μετά 
πολλήν συζήτησιν ύπερ καί κατά, είπο, εύτόλμω; εί; 
τόν πλοίραχον ότι είχον περισσότερα·/ πεποίΟησίν εί; 
τού Τρέυ τήν δσφρησιν παρά εις τήν οξυδέρκιιαν όλων 
τών ναυτών τού πλοίου καί συνεπώς έπρότεινα νά 
στοιχηματίσω τήν ποσότητα τών χρημάτων τήν οποίαν 
έπρόκειτο νά πληρώσω διά ναύλον αου, (ήτοι έεατον 
γουινεος), δτι θά εΰρωμεν κυνήγιον έντός ήμισείας 
ώρας. Ό πλοίαρχος, άνθρωπος εύθυμος καί όλος καρ
διά, ¿γέλασε καί πάλιν, καί παρεκάλεσε τόν κύριον 
Κρώφωρδ ιατρόν τού πλοίου νά έξετάστ, τόν σφυγμόν 
μου. Ό ιατρό; έπραξε τούτο καί άπεφάνθη ότι εύρί-
σκομαι εις άκραν ύγειαν καθ’ όλα.

Μεταξύ αύτών άντηλλάγη ό ακόλουθο; διάλογο; 
τόν όποιον ήκουσα καίτοι αυτοί ¿/μιλούν χαμι- 
λοφώνως εγώ δε εύρισκόμην εις αρκετήν απ’ αυ
τί, ν άπόσσασιν

ΙΙλοίαοχος, Τ ύ έστριψαν δέν δύναμαι λοιπόν 
ώς τίμιος άνθρωπο; νά δεχθώ τό στοίχημά του !

Ίατοός —"Εχω εναντίαν γνώμην δέν είνε διόλου 
τρελλός, άλλ’ έχει περισσότερα·/ πεποίθησιν εις τ/.ν 
δσφρησιν τού σκύλου του παρά εις τήν κρίσιν όλων τών 
αξιωματικών τού πλοίου· θά χάση τό στοίχημα καί 
είνε άξιος τής τύχης του.

ΙΙλοίαοχοι Τοιούτον στοίχημα δέν είνε πρέπον 
νά τό δεχθώ Έν τοσούτω θά δεχθώ διά νά τόν ευχα
ριστήσω καί ύστερον τού επιστρέφω τά χρήματά του.

Καθ1 όλην τήν διάρκειαν τού διαλόγου τούτου ό 
Τρέυ έξηκολούθει τηρών τήν άνιχνευτικήν του στάσιν, 
τούτο δέ μέ έπειθε περισσότερον ότι ή γνώμη μου ήτο 
όρθή. Έπρότεινα λοιπόν τό στοίχημα καί πάλιν καί
Ιγινε τέλος δεκτόν.

Μόλις ειπομεν τάς λέξεις «Σύμφωνοι» εγώ καί ό 
πλοίαρχος καί μερικοί έκ τών ναυτών οίτινες ήλίευον 
έντός λέμβου δεδεμένης από τής πρύμνης καί παρακο- 
λουθούσης τό πλοΐον συνέλαβον ένα πολύ μεγάλον καρ
χαρίαν, τόν όποιον άναβιβάσαντες έπί τού καταστρόι-

ματο; ήρχισαν νά τόν κόπτωσι ποό; τόν σκοπόν τού νά 
έξάξ·. σιν εξ αυτού τό έλαιον. Καί ενώ τον έκοπτον 
£δου εξέρχονται έκ τού στομάχου εξ ζεύγη περδίκων 
ολοζώντανα·, καί παχύταται. Είχον μείνει πολύ·, και
ρόν, ώ; φαίνεται, εις τόν στόμαχον τού καρχαρίου 
διότι όταν ήνοίχθη ούτος ϋπό τών ναυτών παρετηρή 
σαμεν όλοι εν έκπλήξει ό ι αία εξ αύτών έκάθητο επί 
τεσσάρων αυγών ένφ τό πέμπτον έ; αύτώ/ είχεν ήδη 
έκκολαφθή καί γείνει έν ¿/ραίον περδικιού.

Τό έν λόγω περδίκιον άνετράφη μέ τα μικρά τής 
γαλής τού πλοιάρχου τά όπ.ΐα είχον γεννηθή ολί
γον προτή ερα. Ή εν λόγω γαλή συνέλαβε τόσην 
στοργήν δι ’ αύτά όσην καί διά τά μικρά τη; καί έδεί 
κνυε αεγάλην στενοχώριαν και λύπην οσάκις τά περ
δίκια εφευγον μακράν της καί ήτο όλη ανησυχία έως νά 
τά ίδ/. πάλιν έπιστοέφοντα παρά τό π ευρόν τη;. Αι

Έ κκόλαψις μαγειρευτικών ζώ ω ν (Κ εφ . IH ')

άλλα·, πέρδικες ήσαν όλαι θηλυκαί καί Ικαμνον αύγά 
τά όποια επώαζαν καί έσκούσαν εί; περδίκια, κατά 
τρόπον ώστε τά. πουλερικά δέν έλειψαν καθ’ όλον τό 
ταξείδιόν μας. Έξ εύγ.ωυ.οσύνης πρό; τόν Τρέυ. ό ό 
ποιος ήτο αιτία να κερδίσω εκατόν γουινέας καί νά έ 
χωμεν νωπόν κυνήγιον καθ ’ έκάστην εί; τήν τράπεζάν 
μας, εδωκα αυστηρά; διαταγάς ΐνα τού δίδωσι τακτικά 
καθ’ έκάσ ην όλα τά κόκκαλα, πού δέ καί πού καμ- 
μίαν πέρδικα, αν περίσσευε καμμιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΗ .

Δ εύτερον, ά λ λ ’ άπροσδόκητον ταξείδ ιόν ε ις  τή ν 
Σ ελή νη ν . — Γό πλοΐον αναβιβάζεται υπό α ν ε 
μοστροβίλου χ ιλ ία ε  λεύγα ς ά νω θεν  τή ς  θαλάσ
σης, οπού άλλη ατμόσφαιρα τό  παραλαμβάνει 
κα· τό  φέρει ε ις  εϋρ ύν  λ ιμ ένα  τή ς  Σ ελ ή ν η ς .— 
Περιγραφή τώ ν  κατοίκων τή ς  Σ ελήνης καί έκ- 
θεσ ις περί το ϋ  τρόπου καθ ’ όν έρχονται ε ις  
τόν Σ εληνιακόν κόσμον.—Ζώα, ήθη, οίνος, 
χορταρικά πολεμικά όπλα κτλ.

Σά; έχω ήδη περιγράψει -.ά κατά τό πρώτου τα 
ξείδιόν μου εις τήν Σελήνην, όταν μ-τέβην ε ς αύτήν 
πρός άναζήτησιν τού αργυρού μου πελέκεως. Έκτοτε 
έκαμα καί άλλο ταξείδιόν εις αύτήν κατά τρόπον πολύ 
άνετό/τερον, καί παρέμιινα άρκούντα χρόνον ΐνα πα
ρατηρήσω πολλά και ποικίλα άντικείυ.ενα τά. ήποια θά 
έπιχειρήσω νά σας περιγράψω έν λεπτομερεία έφ’ στον 
ή μνήμη μού τό έπιτρέπει.

Τί αιτήσει μεμακρυσμένου μου τινός συγγενούς, 
όστι; είχε τήν παράδοξον πεποίθησιν ότι πράγματ. υ
πάρχουν άνθρωποι τού αναστήματος το όποιον περιγρά-

φει ό Γκούλλιβερ, έπεχείρησα έξερευνητικήν αποστο
λήν εί; τάς χώρας τού Βρόδιγναγ. Τό κατ’ έμέ ¿θεώ
ρησα πάντοτε ·. ήν περιγραφήν εκείνην ώς μύθον, άλλ > 
όμως διά νά ευχαριστήσω τον συγγενή μου όστι; μ 
είχε καταστήσει κληρονόμο, του, άνέλαβα νά ιχεταβώε 
Καί η /.έραν τινά άνεχώρησα δι ’ ιστιοφόρου εις τά; νο-. 
τίους θαλάσσας, όπου έφθάσαμεν χω:ί; νά μά; συμβτ, 
τ.ποτε έκτακτον, έκτός ολίγων άνθρώπων άμφοτέρων 
τών φύλων τού; όποιου; είδομεν νά ΐπτανται, νά παί- 
ζωσι τον πηδηκτόν καί νά χορ-.ύωσι μενουέ εις τόν 
άέρα.

Μετά δεκαοκταήμερον θα/.ασσοπορίαν καί άφού 
διήλθομεν τήν νήσον της Όταχάϊτε. περί τη; 'ποιας 
κάμνει λόγον ό πλοίαρχο; Κούκ, σφοδρά λαίλαψ άνήρ- 
πασε το σκάφος μας καί το άνεβίβασε χιλία; περίπου 
λεύγα; άνωθεν τ ς έπιφανεία; τη; θαλάσσης, όπου τό 

έκράτη ε μ·ίχρ ς ού ούριος άνεμο, πνεύσα; ¿πλή
ρωσε τά ιστία του καί ήρχίσαμεν νά άεροδρομώ- 
μ.εν πρ'ς τά άνω μετά καταπληκτικής ταχύτη- 
το;. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έξηκολο. θήσαμεν 
άνερχόμε οι πί εξ έβ ομ.αδας.

Τέλο; διεκρίναμεν μ,εγάλην ξηρά/ έντός τού 
θολού του ουρανού, όμοίαν μέ λάμ.πουσαν νήσον, 
στρογγύλην καί φωτεινήν. Έπλησιάσαμεν όλίγον 
κατ ολίγον εις αύτήν καί, εύρόντες κατάλληλον 
ορμον. προσωρμίσθημεν. Έπειτα έςήλθομεν εις 
τήν ξηράν, καί δέ . έβραδύναμεν νά ίδωμεν ότι 
ή χώρα ήτο κατωκημένη. Κάτωθεν ήμών είδομεν 
άλλην σφαίραν, έχουσαν πόλεις, δένδρα, ποτα- 
μ.θ/ς, θαλάσσας καί όρη καί συνεπεράναμ.εν ότι 
αΰτη ήτο ή γή έκ τής όποιας είχομεν άπέλθει

Εις τήν ν αν μα; κατ ικίαν είδομεν μορφάς καί 
σχήμ.τα δντων καθημ,ένων ¿πί γιπών τρικεφάλων. 
Δια νά σά; όόισω μικρά ν ιδέαν περί τού μεγέθους τών 
πτηνών τούτων άρκεί νά σά; είπω, δτι έκαστη έκ τών 
πτερύγων των εΐχεν ίσον εύρος καί εξαπλάσιου μήκος 
τού μεγίστου ίστί .υ (μεγίστη; ή κοινώς μαΐστρας) τ ιύ 
πλοίου μ.ας. ύτινος ή , ωρητικότη; ήτο έξακοσίων 
-όνων. Οι κάτοικοι τής Σελήνης — διότι περιττόν νά 
σά; είπ ·. ότι ήδη εΰρισκόμεθα έπ’ αυτή; — αντί νά α- 
ναβαίνωσιν ίππου; καί όνου; ώ; πράττομεν ήμείς έπι 
νής, άναβαίνουσι πτηνά καί ΐπτανται όπου αγαπούν 
καί θί'ουν μέ αύτά.

Κατά τήν έποχήν έκείν ν ό βασιλεύς τής Σελήνης 
εύρίσκετο εί; πόλεμον μετά τού βασιλέω; τού Ήλιου 
καί μού έκαμε προτάσεις νά δεχθώ υπηρεσίαν άνω- 
τέρου αξιωματικού εις τόν στρατόν αυτού, αλλ απε- 
ποιήθην νά δεχθώ τήν υψηλήν ταύτην τιμήν διά πολ
λούς λόγου .

Τά πάντα εις τόν κόσμον έκείνον είνε υπερφυή 
καί τεράστια ! λί μυΐαι -·ής Σελήνης είνε πολύ με- 
γαλείτερα. άπό τά πρόβατα τής γής ! Έν καιρω πο
λέμου τά κυριώτερα όπλα είνε τά ραπάνια, τών ό
ποιων οι κάτοικοι τής Σελήνης κάμνουσι χρήσιν ώ; 
ακοντίων. Όσοι τραυματισθώσι διά τοιούτου όπλου ά- 
ποθνήσκουσιν αμέσως. Αί ασπίδες των είνε καμωμένα·, 
έκ μανι αρίων καί τά ακόντια καί τά βέλη των, όταν 
παρέλθη ή έποχή τών ραπανίων, κατασκευάζονται άπό 
κορυφάς σπαραγγίων.

ί’ήν Σελήνην συχνά έπισκιπτονται πολλοί έκ τών 
κατοίκων το’> Σείριου, δελεαζόμενοι έκ τών ωφελειών 
-ά; όποιας καρπούνται έκ.τού μεταξύ των έμπορίου. 
Τά πρόσωπα τών ιθαγενό/ν τού Σείριου όμοιά,ουσι 
τά; κεφαλάς μολοσοών. άλλ' οί οφθαλμοί των δέν εύ· 
ρίτκονται κάτωθεν τού μετώπου, άλλ' ένθεν και ένθεν

Κ Τ Ρ Ι Λ Κ Α Τ Ι Κ Ι !

τού άκρου τού ρύγχους. Στερούμενοι δέ βλεφάρων κλεί- 
ουσι τούς οφθαλμούς, όταν θέλουν νά κοιμηθούν, διά 
τού άκρου τής γλώσσης των. Τό άνάστημα τών ιθα
γενών τής Σελήνης υπερβαίνει τούς είκοσι πόδας. Δέν 
όνομάζουσι δέ εαυτούς άνθρό/πινον γένος, άλλά μαγει- 
ρευτικά ζώα, διότι τώ οντι μαγειρεύουσιν, ώς ήμείς, 
διά τού πυρός, αλλ’ όμως δέν χάνουσι τόν καιρόν των 
εις μασσήματα καί άναμασσήματα τής τροφής,ώς πράτ
τει ό γήινος άνθρωπος. 'Απλώς ανοίγουν τό άριστερόν 
αύτών πλευρόν καί έναποταμιεύουσι διά μ άς όλην 
τήν τροφήν εις τόν στόμαχόν των, άφού δέ πράξωσι 
τούτο, κλείουσι πάλιν αύτό καί μένουσι κατά τόν 
τρόπον τούτον έπί ενα μήνα, δτε καί πάλιν έπανα- 
λαμβάνουσι τήν αύτήν μέθοδον διότι τά μαγειρευτικά 
ταύτα ζώα ούδέποτε τρώγουν περισσότερον άπό δώ— 
δεκα φοράς τό έτος, ήτοι άπαξ τού μηνός. Τήν μέθο
δον ταύτην Οά έπροτίμα πάς λογικός άνθρωπος πλ.ήν 
τών επικούρειων καί τών λαιμάργων.

Τά μαγειρευτικά, ώς καί τά άλ.λα ζώα τής Σε
λήνης, άνήκουσιν εις εν μόνον γένος ή φύλον, είνε δε 
προϊόντα · ένδρων ποικίλλ.οντος μεγέθους καί φυλλώμα
τος. Τό δενδρον τό όποιον κάμνει τό μαγειρευτικόν 
ζώον ή τό σεληναΐον άνθρό/πινον είδος είνε τό ώραιό- 
τερον πάντων. Έχει μεγάλους εύθεϊς κλάδους καί 
κρεατόχροα φύλλα καί οί παρ’ αυτού παραγόμενοι καρ
ποί είνε ή πυρήνες ή κεράτια με σκληρούς φλοιούς, 
έχοντα μήκος δύο ώς έγγιστα πήχεων. Όταν ώριμά— 
σωσι, πράγμα τό οποίον διακρινεται έκ τής μεταβο
λής τού χρό/ματός των, συλλέγονται μετά πολλής 
προσοχής καί άποταμιεύονται, έτοιμοι δντες τότε,πρός 
μεταμόρφωσιν. Διά νά γείντ, ή έκκόλαψις ρίπτουσιν 
αυτούς έντός λέβητος πλήρους ζέοντος ύδατος. Διά 
τού μέσου τούτου ανοίγει τό κέλυφος τού κερατίου 
έντός ¿λίγων ώρών καί έξέρχεται τό μαγειρευτικόν 
ζώον.

Έκαστον έξ αύτών, ακόμη πριν έξίλθτ, έκ τής 
θήκης του, είνε προικισμένον ύπό τής φύσεως μέ τάς 
άπαιτουμένας ιδιότητας καί τά προσόντα δι' ώρισμέ- 
νον επάγγελμα, καί έξ ενός μέν κερατίου έξέρχεται 
πολεμιστής, έξ άλλου φιλόσοφος, έκ τρίτου θεολόγος, 
έκ τετάρτου νομομαθή; ή δικηγόρος, έκ πέμπτου γεω
πόνος ή γεωργός, έξ έκτου σχοινοβάτης ή γελωτοποιός 
καί οϋτω καθεξής μία έξ έκάστου κερατίου ιδιοφυία.

Άπαντα τά μαγειρευτικά ταύτα ζώα άρχίζουσιν 
άμέσως νά έφαρμόζωσιν δ,τι μέχρι τής στιγμής έκείνης 
έγνό/ριζον έκ θεωρίας μόνον.

Όταν έπέλθτ, τό γήρας δέν άποθνήσκουσιν, άλλά 
μεταβάλλονται εις άέρα κάί διαλύονται ώ; καπνός !

Περί τών ποτών τά όποϊα πΐνουσι δέν εχω νά σάς 
δώσω περιγραφήν, διότι δέν πΐνουσι διόλου. Αί κενά>- 
σεις τού σώματος αύτών είνε λανθάνουσαι, διότι γίνον
ται διά τής άναπνοάς. Έχουσι μόνον έναν δάκτυλον 
εί; έκάστην χΛρα, δι’ αύτού δέ έκτελούσι πάσας αύ
τών τάς έργασίας, μετά τής αύτης εύχερείας καί τε- 
λε·.ότη·ος μεθ' όσης καί ήμείς οί όποιοι έχομεν πλήν 
τού άντίχειρο; άλλους τέσσαρας δακτύλους.

( ’Ακολουθεί)

Η ΕΦΤΑ ΑΜΜΟΓΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΔΡΚΟ-ΜΠΕΣΤΙΑ

Ό  ’Α λέξιος ε ις  τούς Π άγκους.

‘ΑΛΕΞΙΟΣ,,

Τού πολέμου ή ανάγκη έκαμε τού; πλοιάρχου; νά 
άλλάζωσι σημαίαν. Ό καιρός δέν έπέτρεπε άναβολήν 
καί μικρά βαδύτης θά συνετέλει ώστε νά χαθή τό 
ταξείδιόν τής Ρωσσίας.

Ό πλοίαρχος τού « Άλεςίου» έκ τών ίκανωτέρων 
αυτικών τής Έλλάδο; τά πάντα έπρόφθασε καί 

μετ' ολίγα; ήμερα; εύρίσκετο εις τό Ταιγάν.ο·,. Έ- 
ρτωσε· καί ό καιρό; καλός παροτρύνει τού; ναυτικούς 

νά άφίσωσι τόν πελαγώδη λιμένα τής Ρωσσική; αύτο- 
ατορίας.

Έφθασαν μέχρι τού Γκερτζίου.

Ό πλούς τής θαλάσσης μικρός, σχεδόν περί τά 
420 μίλια άπό τού Γκερτζίου μέχρι τού Βοσπόρου, 
απαιτεί συνήθως 40 — 50 ώρών πορείαν άλλ’ όποιας 
συγκινήσεις δέν άνακυκά εις τόν ναυτικόν έγκέφαλ.ον 
τών πλοιάρχων τοιαύτη επικίνδυνος πορεία μέ ίστιο- 
φόρον πλοΐον.

Η Έφτά Άμμουδεο ώς φάσαα πάνοπλον ζονί- 
ζουσι τόν νούν* τό σώμα καί τήν χαρδίαν τού κυβερ
νήτου I

Μαύρη θάλασσα ! Ή μαυρίσασα τάς καρδία; τό.ν 
ναυτικών μας καί διά τήν οποίαν ¿πένθησαν όλα σχε
δόν τά σπίτια τών ναυτικών νήσων.

Οί ναυτικοί γνωρίζουσι τήν σημασίαν τής εύρέ- 
σεω; τού Βοσπόρου μέ χιονώδη άνεμοστρόβιλλον !

Δεξιά καί αριστερά τού στομίου τού Βοσπόρου 
πρός τήν Μαύρην θάλασσαν ύπάρχουσι, τά άνθρωπο- 
φάγα παράλια, τά πλοιόπ*κτα καί ύφαλώδη τά όνο- 
μασθέντα — δεν ειξε,ρω πώς Έφτα Άμμουδει.

Μ/ταςύ τών απεράντων τούτων παραλιών ύπάρ- 
χει μικροσκοπικόν πέρασμα πρό; τό όποιον διευθύνον
ται τά πλοία άπό άποστάσεω; 400 μιλιών, έχοντα 
πεποίθησιν περί τής εύρέσεώς του εί; τήν πυξίδα καί 
εις τήν δύναμ'.ν τού θεού !

— Τό μπουγάζι έφάνηκε, όταν άκουσθή άναστε- 
ναγμός βαθύς λιποτακτΤ άπό τήν φυλακ.σμένην καρ
διάν τών ναυτικών . Τά πρόσωπα φαιδρύνονται...

Ή χαρά καί ή αγαλλίασις τών προσό/πων τού 
πλοιάρχου καί τού πληρώματος, δεν περιγράφεται όταν 
φα·/ή τό ποθητόν μπουγάζι

Άλλ’ όποια θλϊψις, τί πόνος καί όποια μελαγχο
λία διαχύνεται εις τούς ναυτικούς ούδείς δύναται νά 
φαντασθτ, — πάντες θεωρούνται άνθρωποι πνιγμένοι ! 
— όταν κατερχόμενον τό πλοίεν καταληφθή ύπό χι
ονοστρόβιλου καί το τρομερόν Πούσι κατακλύση παν- 
ταχοθεν τόν όρίζοντα.

Διευθύνεται τό σκάφος έν μέσω τού πόντου πρός 
τήν άμφίβολον πορείαν του, ¿ιθούμενον άπό τά όρμη- 
τικά κύματα τού Βορρά. Οί οφθαλμοί καί έν καιρώ 
ημέρας καί αυτής τής μεσημβρίας ακόμη, ούδέν βλέ— 
πουσιν έκτός τή; άχλύος ή όποια περιστοιχεί τά 
πάντα.

Δεινό; θαλασσομάχος ό πλοίαρχος τού «Αλέξιου» 
έπλεε πρό; τήν είσοδον τού Βοσπόρου ύπολονίζων τήν 
εποαενην κατά τήν μεσημβρίαν νά εύρίσκετο εί; τό 
Καραβοφά αρον. Είχε παρέλθ.ι τό μεσονύκτιον και τήν 
πρωίαν έπρόκειτο να φαντ, ή ποθητά, ξηρά καί να εξα- 
κριβωθώσι τά ακρωτήρια τών Φαναρακίων. Άλλά τήν 
2αν ώραν τής νυκτός έφάνησαν τοιαύτα σημεία εις τόν 
ουρανόν προξενήσαντα φόβον εις τόν πλοίαρχον.

— Χιονιάς, είπε, θα κατεβαση. Καί έδωσε τάς 
άπαιτουμένας διαταγάς διά νά άνοιχθή τό πλοΐον 
πρός το πέλαγος καί διά τής λοξοδρομίας-.α άναμέντ, 
τήν καλητέρευσιν τού κιιρού.

Μετ' όλίγον όμως έπήλθεν η τρικυμία. Χιονο- 
σρόβιλο; μετά τρομερά; θυέλλη; ¿τάρασσε τό/ Κ/ξει- 
νον Ποντον καί τά ιστία κατεφαγώθησαν άποσπασθέν-

των πολλών έκ τών κεραιών καί τών γραντίων. τΗτο 
άδύνατον νά ανοιχθή τό πλοΐον πρό; τό πέλαγος.

Έπάλαισε τό σκάφος μέ τά άνισα κύματα καί ό 
πλοίαρχο; ένιψύχωνε σό πλήρωμα έπί πολλάς ¿>ρας· 
άλλ’ ήτο άδύνατον νά άντιμείνουν. Έπλησίαζε με
σημβρία καί ό γενναίος ψαριανός πλοίαρχος άπωλέσας 
πάσαν έλπίδα μετά πρωτοφανούς ηρωισμού είπε.

— Έτοψασθήτε παιδιά μου, διότι θά τό ρϊ- 
ξουμαι όξω.

Οί όφθαλμοί του έγέυ.ισαν άπό τήν συγκίνησιν καί 
προσεπάθει σπουπίζων αυτούς νά διακρίνη ρ.έρος κα
τάλληλον νά ρίψτ, τό πλοίο ν διά νά σό/ση τό πλήρω- 
μα. Τό πού ι ¿κάλυπτε τά πάντα.

1 · · * · · · · '
Μετ’ όλίγον κτύπος δυνατός ¿κλόνισε τό πλοΐον 

καί ό ιστό; τής πρώρα; κατέπεσεν μετά φοβερού πα- 
τάγου πρός τα έμπρός. Τό σκάφος έκάθησεν έπί πάγ
κου τινός  Κύμα τότε μέγιστο·/ ύψι.'/νει πάλιν τό
φορτωμένον Μπάρκο Μπέστια καί άφού έπλευσε·/ έπί 
τινα λετπά έσωθεν τοϋ πρώτου πάγκου, έρριψε·/ αύτό 
μεθ’ όρμή; εις άλλον πάγκον. Πανταχοΰ άφρός καί 
κύματα !

'Αλλεπάλληλα βουνοειδή κύματα ¿στερνοκόπουν 
τό σκάφος ή δέ πρι.’/ρα τ·,υ παρέλυσε μετ' ¿λίγα λε
πτά εις τά ϋφαλα διά νά βυθισθή ακολούθως όλόκλη- 
οον ! —

Αγών περί υπάρςεως συνήφθη τότε μεταξύ τ 
εςηγριωμένων κυμάτων, τών άφριζόντων έπί τής ά

ω ν
άν-

τες εί; τής Έφτα αμυουδεε !
Έκ τών έννεα τού πληρώματος τού « Άλεξίουβδύο 

μόνον ναύται έσώθησαν, άγνωστον πώς, τών λοιπών 
πν'.γέντων καί άποθανόντων έκ τού ψύχους δταν έξην-
τλημενοι έπάτησαν τήν ξηράν........

Οικογένεια·, ¿πένθησαν διά τήν άπώλειαν τόσων 
ναυτικών· άλλ ’ έκείνο τό όποιον ούδιποτε θά λησμο- 
νηθή έκ τού δράματος τού ’Αλεξίου είναι τό όνομα 
τού πνιγέντος πλοιάρχου τού αγαπητού εις δλον τόν 
ναυτικόν κόσμον, Δημητρίου Μοναχίδη.

Ρίέαονος
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ΕΦΗΜΕΡΙΑ
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Α ί λ ύσ ε ις  τ ω ν  έν τ ώ  προηγουυ 
νω  φ ύ λ λ ω  α ιν ιγ μ ά τ ω ν  ε ίν α ι :

Τ ού 1ου —  Τ ρ ι σ υ π ό σ τ ^ .  
τ ο ς  ' Λ χ ρ ό π ο λ ι ς  (Τ ρ ε ις  ύ , 
Σ τ α  τό σα  χρό π ο λ ύ  Σ )

Ί ου Sou—  *K ν  δ  e  ι  α γ  e ν > j| 
δ ι ε ν έ ξ ε ι ς  (kv διά γ .  έν α &· 
έν  Κ  ε ις ) .

'Γοΰ 3ου — Ο Γ τ  η — ή  τ  ο ι 
Τ ά ς  λ ύσ ε ις  τ α ύ τ α ς  έ σ τ ε ιλ α ν  9( |.

ΐή<
Ν αυαγός τ ή ς  Κ υνθ ία ς , α ί άπέν ι» . 

τ ι  το ΰ  ό ιχαστη ρ ίο υ  μελανειμονούσα^ 
Δόν Ί ν ϊγ ο ς  δέ λός Μ ό νη ς . [Β εβαίω  
τό τ ε τ ;  α γω ν ίο ιο ν  ο ύ να τα ι νά  «ολλάται 
ε ίτ ε  έ π ί το ύ  φ χ χ έλ λ ο υ . ε ίτ ε  έπ ί τής 
π ερ ιεχούσης τά ς  λύσ ε ις  επ ισ το λή ς  ί  
π ισ χ ε π τ η ρ ίο υ ] , ό Γ εώργος χ α ί ή  Νί· 
τ σ α  (Φ α ίν ε τα ι ό τ ι βά πα ρ έπ εσ ε . Πρβ 
το ν  το ιοϋτον μ ηθυστό ρ η μ α  θά είνς· 
Τ Α  Τ Α Ε Ε 1Δ 1Α  Τ Ο Υ Μ α ΡΚ  ΤΟΤ- 
Α ΐΝ , πολύχροτον έργον τ ή ς  εντελές 
ά γ νω σ το υ  ε ις  ή μ ί ;  α μ ερ ικα νική ς 
λο λο γ ία  ] ,  τό ξερό μ ο υ  χ ε φ σ λ ι, Μή· 
τσος Δ ρίβας [Σ α ς έ σ τά λ η σ χ ν  δ ιά  προη
γο υμ ένο υ  ταχ υδρ ο μ είο υ . Σ τ ε ίλ α τ ε  μας 
σ η μ ε ίω σ ιν  έ λ λ ιπ ό ντω ν  αρ ιθμ ώ ν μέ 
σ ιρ ιθ μ α  δ εχ α λ επ τα  γραμμχτόσημε 
δ ι’  α ν τ ίτ ιμ ο ν . Δ εχ ό μ εθ ι, προτιμώμι 
δ μ ω . π ρ ω τό τυπ α  |, Τ ε ιρ εσ ία ς  [Φ υλάξι 
τ ε  τ ή ν  ορεξέν σ α ς ] , Π ιτσιχόΧ ος, Πο-
λύξερος, τ ά  τρ ία  ά δ ελ φ ά χ ια , Δάφνης
χ α ί  Χ λό η , Β αρώνος Μ υγχ άο υζεν . 
δε μ ουσχασες, τό  π α ρ α π ο ν ιά ρ ικ ο , Χή 
ρα ή  χαχομ ο ίρα , Ά λφ όνσ ο ς [Ό χ ι 
Έ ρ ω το χ τυπ η μ ένο ς .

Τ ά  δώρα λα μ β ά νο υ ν  δ ιά  χ-ήρο» 
έχ μ έν  τ ω ν  Α θ η ν ώ ν  α ί  ά  π  έ  ν α · 
τ ι  τ ο ΰ  δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ  με 
λ α ν ε  ι μ ο ν ο ΰ σ α ι  (Δύο Ιναρ- 
δ ία ι) ,  έχ δε τ ώ ν  επ α ρ χ ιώ ν  δ εχ Τρι 
π ό λ εω ς Ν α υα γό ς  τ ή ς  Κ υνθ ία ς (Κύριο; 
Πρόεδρο;).

Σ ήμ ερον πρ ο τε ίνο ντα ι πρός λύσιν 
τ ά  έξης :

ι ον Πρόθεσιν,άρθρον καίδενδρί, 
Μα δένδρο ¿ηλεμενο ,
Ά ν  γραψης τεχνικά  πολύ 
Ζώον ε ίνα ι γραμμένο.

2 ο ν .— Τ ο υ  δεσμεϊν τ ε  καί το« 
[λ ύ ε ιν  έγώ  έχω έέουσίαν. 

Τ ’ όνομά μου θά το εΰρης κ«1· 
[ε ις  π ένη το ς οικίαν-

3 ο ν — Φρουρός εύ£ωνος σταμα
τά  νύκτα  κα θ ’ όδόν ένα  κύριο» 
καί μίαν κυρίαν τρυφερώς χε>· 
ροκρατουμένους.

— Τ ί τή ν  έχ ς , οϋρέ, αν 
το ύνη  ; έρωτά αγρ ίω ς, έτοι
μος νά  το ύς κουβολήοη μεοα.

— Α ύτη νή ς  ή μαννα έχ« 
πεθερά τή ν  ίδικήμου, άπαντα 
κύριος

Ο εύζω νο ς έέυσε τό κεφάλι 
του καί το ύς άφήκε νά έέακα 
λουθήσουν τό ν  δρόμον 
Περίεργος όμως ήδη έρωτά 
μάθη τ ι τή ν  είχεν ό κύριος 
κυρίαν εκείνην διά νά  
άν έπροκειτο πράγματι περί 
θρεμπορίου, ώς υπώ πτευσε, 
άν έδικαιοϋτο νά  το ύς 
μέσα.

Δ ώ ο α  θά  δοθούν διά χλήρου βι°* ϊ  
εν δ ιά  τούς λυτα ς τώ ν ’Α θηνών *** 
διά  τούς λύτα ς τ ώ ν  επαρχιών  ̂ ^  
χληρ ώ σεω ς μετέχουν οί σ ιέλλοντες 
λάχ ιστον δύο έχ  τώ ν λύ σ εω ν .

Ούδεμία λύο ις ε ίνε  δειΜ 
άν δέν φέρη έπικεκολλημε»® 
έπ ί τού φακέλλου τό  κατω 
τώ ν  οελίδων 4ης καί 5ης τ ^ ν 
γω νίδ ιο ν, τό  φέρον τό ν  αυέ° | 
τα  αριθμόν τοΰ φύλλο υ .


