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Άς πάρήγόρούμεθα τουλάχιστον ότι ό τελευταίος 
ήμών πόλεμος αν δύναται νά ονομασθή πόλεμος ή 
άδοξος εκείνη σειρά των υποχωρήσεων—δέν μάς απε- 
ξ: ωσε πάσης συμπάθειας καί δτι μάς απομένουν πάν
τοτε αρκετοί φίλοι υποδεχόμενοι μετ’ ενθουσιασμού 
τον Ναύαρχον Μιαούλην καί τά θωρηκτά μας.

Καί αί θερμαί αύταί δεξιώσεις καί αί προπόσεις 
καί αί προσφωνήσεις καί αί αντιφωνήσεις συμπίπτουνα- 
κριβώς εις εποχή - καθ ην ή πυρκαϊά τού πολε'μου ή α- 
ναφθεΐσα έκεί κάτω, εις μίαν γωνίαν τής ’Αφρικής, 
Ιρ/εται νά φώτιση άπαισίως τό σκότος τό όποιον άκόμη 
μέχρι σήμερον καλύπτει την ιστορίαν των άλησμονή- 
των εκείνων ήττων μας.

ΤΗτο ή προδοσία κατ’ άρχάς.
Ώ ! πόσαι μωρίαι δεν έλέχθησαν 1 Ενθυμούμαι 

εδώ τήν άπάντησιν μιας ρητορική; έξοχάτητος των 
’Αθηνών, ένός άρχιλογά, εχοντος τήν ευχέρειαν νά 
συγκινή τά πλήθη μέ όλίγας μωρίας άπαγγελλομένας 
μετά περισσού στόμφου. Ή εγκατάλειψής τής Λαρίσ- 
οη. ε χε συντελεσθή καί ή έπανάστασις έφαίνετο έτοιμη 
νά έκραγή έν Άθήναις.

Ό άρχιλογάς εΰρίσκετο εις τό στοιχεϊόν του καί 
είχε προκηρύξει συλλαλητήριον εις τήν πλατείαν τού 
Συντάγματος, τίς οίδε ποια όνειρα δικτατορίας τρέφων 
διά τό υποκείμενόν του. Πρίν δμως φθάση εις τήν 
πλατείαν,κάποιος τόν έσταμάτησε καί ήθελησε νά τού 
ύποδείξη τάς συνεπείας τάς όποιας τό συλλαλητήριον

έκεΐνο ήόύνατο νά ίχη μέ τόν έπικρατούντα άνα- 
ασμόν.

— Ήττήθημεν άπλούστατα,τφ παρετήρησε δειλώς 
κάπως. Πού βλέπεις τ/,ν προδοσίαν ;

— Ό ελλην, κύριε, ουδέποτε ήττάται I έβροντο- 
φώνησεν ευθυτενής καί αλύγιστος μέσα εις τήν σφι- 
κτοκουμδωμένην ρεδιγκόταν του ό αμείλικτος πα
τριώτης.

Καί ή ύψίστης ήλιθιότητος αυτή άπάντησις, ή επί
τηδες μεγαλοφώνως δοθεΐσα, έχειροκρ .τήθη έν έξάλλω 
ένθουσιασμώ άπό τούς ολίγους *εχηναίους οίτινες είχον 
σχηματίσει πυκνούς κύκλους περί τούς δύο άνδρας.

Άλλ’ ή μωρία τής πρ δοσίας καπνός ήν καί διε- 
λύθη μετ ’ ολίγον μαζύ μέ τά φιλόδοξα όνειρα τού 
υπαιθρίου ρήτορος.

Καί τότε εύρέθη δτι Ιπταιεν ή ελλειψις . . .  η
ρώων οί όποιοι διά τής αύτοθυσίας των θά έλάμπρυνον 
καί θά περιέβαλλον μέ τήν αϊγλην τού ηρωισμού των 
τάς ήττας μας Καί παρεστάθη ό ελληνικός στρατός 
ώς άθροισμα έλάφων φευγόντων πρό τής έμφανίσεως 
τού φεσίου τού Έτέμ.

Άλλ’ ήλθε τό δούναι καί λαβείν τών πράξεων έ- 
κάστου κατά τόν πόλεμον καί εύρέθησαν τόσοι ήρωες 
δσα ακριβώς γαλόνια ύπήρχεν ανάγκη ν’ άπονεμηθώσι.

Άλλο λο.πόν επταιε, καί τό άλλ.ο αύτό ήτο ό 
οργανισμός.

’Ιδού δμως δτι έπάνω ακριβώς πού εύρήκαμεν ή- 
μεϊς τόν πταίστην, έρχονται άλλ.πάλληλα τηλεγρα
φήματα τών νικών τών αύτοχειροτονήτων στρατιών 
τού Κρούγερ καί τού Ζουμπέρ, νικών αιρομένων ά-

πέναντι στρατού θαυμασίως ώργανωμένου οιος ό ’Αγ
γλικός.

ΤΙ μάς έλειπε λοιπόν;
Ό ένθουσιασμ.ός; Αυτός μόνον ζεστός τρώγεται, 

ώς είπε κάποιος, καί οί πόλεμοι διαρκούν περισσότερον 
άφ’ δ,τι χρειάζεται διά νά κρυώση Άλλως οί λάρυγ- 1 
γες τών ζητωπολέμων είναι βραγχνοί άκόμη

Ό ηρωισμός; Άτυχώς οί σημερινοί πόλεμοι δεν 
ευνοούν πολύ πολύ τούς ηρωισμούς Άλλως ή σειρά τώ 
Μηδικών πολέμων αμφιβάλλω αν άνέδειξετόσους ήρωας 
δσους ό όλιγόμηνος άπό τών συνόρων εις Λαμίαν πε
ρίπατος.

Ό οργανισμός; Όρα Μπόερς.
’Εκείνο τό οποίον οδηγεί τόν γέροντα Κρούγερ 

άπό τής ΙΙραιτωρίας εις τό θέατρον τού πολέμου καί 
ποιεί ιούς Μπόερς προελαύνειν καί τούς Άγγλους άν- 
τιτάσσειν άπεγνωσμένην άμυναν δεν είναι ό οργανισμός, 
άλλ’ ή άπλή συναίσθησις τού καθήκοντος.

Αύτό έγέννησε τό Βελ.εστίνον καί τό Γρίμποβο- 
εις τόν ίδ κόν μας πόλεμον. Αύτό τήν Μαίφκιγγ καί 
τήν Λαίδυσμιθ εις τόν Άγγλοτρανσβαλικόν.

Καί δέν είναι ανάγκη νά εκραγή πόλεμος διά νά 
έξακριβωθή άν ύπάρχη τό αίσθημα αύτό ή όχι.

Ή ελλειψις του έκδηλούται σαφώς εν ειρηνική 
καταστάσει. "Οταν βλέπης άστυνόμους δολοφονούντας 
διά βασαννισιηρίων μικράς κορασίδας καί όρκωτά δι
καστήρια καταδικάζοντα εις ένδεκάμηνον φυλάκισιν 
τοιούτους άστυνόμους, Ισο βέβαιος δτι τό όνειρόν σου 
σημαίνει Λάρισοα Λσμία διά τό μέλλον,καί κοιμήσου 
ήσυχος.

Eie τήν αυλήν Μονσστηρίου. — Είκύν του έν Παρισίοις ομογενούς ζωγράφου κ. Ρόλλη.
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διαπρέψας είπερ τις καί άλλως έν τφ 
διδασκαλικψ σταδίψ, συγχρόνως δέ έξέ- 
δοτο τότε μεταφράσας έκ τού γαλλικού 
σπουδαιότατον άπολογητικάν Ιργον τού 
θεολόγου Πρυβώ *τήν ά'άσταοιν του 
Χριοτοϋ», βιβλίον έφάμιλλον πρός τό 
ύπό τή; « Ακροπόλεωε» έσχάτως έκ- 
δοθέν Ιργον τού Φάροαρ «ό ß’oc τοϋ

στατα έδικαίωσε καί τήν ήν άντιπροσωπεύει εκκλησίαν έτίμησε 
καί πρό τών όμμάτων τού ξένου κόσμου υψηλά όντως έκράτησε 
τό μέγα αληθώς καί υψηλόν αξίωμά του.

Άλλ’ δ.τι τιμςί ιδιαζόντως τόν κ. Σακελαρόπουλον είνε δτι 
δέν περιωρίσθη εις άπλήν τών ιερατικών του καθηκόντων έκπλή- 
ρωσιν άλλ’ έπωνελήθη τών τόσον άφθόνως ένταύθα παρεπομένων 
μέσων πρός περαιτέρω σπουδήν καί μόρφωσιν, άφιερών πάντα τής 
σχολής του τόν χρόνον εις θεολογικών καί νομικών μαθημάτων έν 
τώ πανεπιστήμιο» άκροάσ.ις καί εις ποικίλων συγγραμμάτων με
λετάς. Καί ώς δείγμα τής μεγάλης αύτού φιλοπονίας καί τών 
εμβριθών του σπουδών πρόκειται τό ογκώδες αύτού μοναδικόν εις 
-.ό είδος τούτο σύγγραμα αύτού περί τού έκκλησιαοτικοϋ Δι
καίου τής ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας

Ή ανάγκη τοιούτου συγγράμματος άπό πολλού ή -ο έπιβεά 
βλημένη· τό Πατριαρχείον τής Κωνσταντινουπόλεως καί αί έν 
Τουρκία μητροπόλ-.ις, χάρις εις τά ίδιαίτεραΠρονόμια, τών όποιων 
άπολαύουσι, πλειστάκις διοργανούνται εις δικαστήρια ειδικά, έν 
οίς όφείλουσ; νά έφαρμόσωσι τήν ειδικήν έκκλησιαστικήν νομολο
γίαν, διεσπαρμένην έν πλείστοις συγγράμμασιν άσαφώς τό πλεί- 
στον, άνευ τάξεως καί συνοχής· ήδη δμως διά τού συγγράμματος 
τού κ. Σακελαοοπούλου ή ύλη αύτη τών νόμων συνηθροίσθη έπί τό 
αύτό, έκαθαρίσθη, ήρμηνεύθη, έμεθοδοποιήθη, έν μια λίξΕΙ έγένετο 
κτήμα καί τού μόλις δυναμένου νά ανάγνωση ίερέως. "Οτ. τό ερ- 
γον τού κ. Σακελλαροπούλου υπήοςε μεγάλης σπουδαιοτητος καί 

επιτυχίας άνεγνώρισαν διακεκριμένοι τής νομι- 
κής σχολής τού πανεπιστημίου καθηγηταί, έν 
παινέσαντες αύτό καί οι ’ ιδιαιτέρων βιβ< ιο

ί κρίσιών. Άλλα τήν μεγίστην βεβαίως τιμή
ε'σχε *ιά τού δ απρεπούς βυζαντινολόγου καί 

Μ καθηγητού τού ενταύθα Πανεπιστημίου κ.
£ Κρούμπαχερ, δστις έν σοίς έγκαινίοις τού ύπ ’

αύτού ίδρυθέντος διά τήν βυζαντινήν καί νεο- 
ελληνικήν φιλολογίαν φροντιστηρίου άγορεύων 

γ| Λ 1 ~ρό δ-ου σχεδόν του επιστημονικού τού Μονά
χου κόσμου άνέφερε μεταξύ όλίγων ελληνι
κών έργων καί τό σύγγραμμα τού κ. Σακε- 
λαοοπούλου

Έχω εις χείράς μου χομψότατον τομίδιον μετ’ εί- 
όνων. γερμανιστί σ-ντεταγμένον, τήν ιστορίαν τής 

-’ν Μονάχφ ελληνικής έκκλησίας άφορών. καί εις τήν 
άκαταπόνητον φιλεργίαν τού ένταύθα έλληνο: άρχι- 
■»νδρίτου κ Μελετίου Σακελλαροπούλου όφειλόμενον. 
Ή ελληνική τού Μονάχου έκκλησία ή ύπερτετρακο- 
σιετή βίον αριθμούσα καί υπό τού φιλέλληνες τής

ωτήρυς έτί Άλμπρέχτου τού τέταρτου

αυαρίας ΒασΓ/.έως Λουδοβίκου τού πρώτου τή έν- 
ύθα ελληνική, κοινότητι δωρηθείσα. ήτο βεβαίως ά

ξια ιδιαιτέρας συγγραφής, ού μόνον δυναμένης νά ίκα- 
. ποιήση τήν περιέργειαν τών έλλήνων παροίκων τού 
Μονάχου, αλλά συμβαλλούσης άκόμη εις αύτήν τήν 
'τορία,ν τής βαυαρικής πρωτευούσης, έν τών άρχαιο- 
■’ρων κτιρίων τής όποιας τυγχάνει ή νύν ελληνική 
κ/ησία τού Σωτήρος. Είνε διά τούτο τό νέον τούτο 

“όνημα, πολλού λόγου άξιον, δικαίως ίφελκύσαν τήν 
ροσοχήν τών είδικώς εις τήν ιστορίαν τής πρωτευού- 
,: τής Βαυαρίας ένασχολουμένων, καθ’ όσον ή έν 
-τώ άποτεθ σαυρισμένη ΰλη προέρχεται έ, άδημο- 
ιύτων τό πλείστον πηγών καί εξ επιμελούς έρεύνης 
ί μελέτης τού συγγραφέως, διό καί δέν θεωρώ άνά- 
ν τού κόπου νά παράσχω ταίς ΰμετέροις άναγνώ- 

.αις σύντομον ανάλυσεν τού περιεχομένου, άμα δέ 
ωρίσω αύτοίς καί τόν συγγραφέα τόν υπό πάντων 
ώμενον καί άγαπώμενον ένταύθα, τόν Ά̂ χιμαν- 

ίτην Μελ. Σακελλαρόπουλο*.
Ό κ. Σακελλαρόπουλος μετά τήν άποπεράοωσίν 

ν θεολογικών σπουοών έν τφ αθηναίκφ πανεπιστη- 
διετέλεσεν έφ’ ικανά Ιτη σχολάρχης έν Σπάρτη

τής ενταύθα ελληνικής εκκλησίας, κατέ
βαλε πάσαν αύτού τήν προσοχήν νά φα- 
νή, αντάξιο; τής υψηλής έντολής ήτις τφ 
άνετέθη. Όντως δέ διά τον Ιεροπρεπούς 
βίου και τών ποικίλ ■ ν αρετών του κα- 
τώρθωσε νά έλκύση τήν αγάπην καί τον 
σεβασμόν ού μόνον δλου τού ένταύθα 
ορθοδόξου κόσμου, άλλά καί πάντων 
τών σχετισθέντων μετ’ αύτού Γερμα
νών. Βεβαίως δέν αγνοείτε πόσον ούσκο- 
λος καί λεπτή πολλάκις είνε ή θεσις τού 
έλληνος εφημερίου έν ελληνική κοινότητι 
τού έξωτερικού, όποια δέ μεγάλα προ
τερήματα δέον νά κοσμώσι τον κατέχον 
τα τήν θέσιν ταύτην, ώς ζώντα έν μέσω 
άλλοφύλλου, αλλόγλωσσου καί αλλο
θρήσκου λ.αού, άντιπρσσ<..πεύοντα οέ πά
σαν τήν έλληνικήν εκκλησίαν καί πάντα 
τόν ελληνικόν κλήρον. Εύτυχμϋς ό κ. 
Σακελαρόπουλος εύρέθη κάτοχος πάντων 
τούτων τών προτερημάτων, ούτω οέ και 
τάς προσδοκίας τής κοινότητος πλ.ηρέ-

Η Ελληνική έκκλησία σήμερον. Βορειοανατολική άιτοψις
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Τοιούτος είνε ό Εφημέριος τής ενταύθα 'Εκκλη
σίας κ. Σακελλαρόπουλος,άς έλπίσωμεν δέ οτι «I πολ- 
λαί του γνώσεις ή μεγάλη του πείρα, α·. ΰπ»ρ τής 
προαγωγής τής εκκλησίας αποκρυσταλλωμένα·, ιδέα·, 
του, ό ενταύθα μάκρος καί ανεπίληπτος βίος του καί 
οί ποικίλα·, του άρεταί δεν θά διαφύγωσι τήν ρσο- 
χήν τής "Ιεράς Συνόδου καί τής κυβερνήσεως κατά 
τάς προσεχείς εκλογάς αρχιερέων, τόσον μάλλον, καθ 
δσον έκ τών τελευταίων έν τή « Άκροπόλει» συζητή
σεων περί τ.υν εκκλησιαστικών πραγμάτων άπεδείχθη 
_____________ί-, τϊ,« πίΓοιιδαιοτέοι.ιν παοανόντων

θυνσ'.ς τών βασιλικών σταύλων μετέβαλεν αυτήν εις 
άποθή ην αμαξών.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΜΑΣ
JJ] Τ,ν
Oí διαμαρτυρόμενοι μετά πολλάς ενεργειας καί 

οιαμαρτυρήσεις άπελπισθέντες επί τέλους άπό t o j j  νά 
καταλάβωσι τήν εκκλησίαν, ήρχισαν ο'.κοδ:μούντες 
τήν εκκλησίαν τού ‘Αγίου Ματθαίου παρα τήν πλα- 
σείαν Καρόλου καί παρτ,τήθησαν πάσης έπί πλέον ά- 
ξιώσεως επί τής εκκλησίας τού Σωτήρος Τότε Αου 
δοβίκος ό πρώτος παρεχώρησεν αυτήν εις τήν ελληνι
κήν κοινότητα δπως τελούνται εν αυττ,πάσαι τής ορθο
δόξου εκκλησίας αί τελεταί, έγένετο δε ή πρώτη ίε- 
ρουονία έν αυτή πανηγυρικώτατα τήν 6 Δεκεμβρίου 
τού' 18-29, έορ'τήν τού άγιου Νικολάου, παραστάντω» 
πολλών μελών τον βασιλικού οίκου, τού διπλωματι
κού σώματος, τών υπουργών, τών αντιπροσώπων των 

Β ι διαφόρων τής πόλεως σωματείων κ.λ.π. Ύό 1830 ά-
’ · ír-οο/αν τϋ' έν νεγνωρίσθη διά βασιλικού διατάγματος ή ελληνικήΚαί ήδη επανερχόμενος εις την Ιστορίαν τή, « J   ̂^  ^  ^  g. g,· νέ[Αίυ

Μονάχω έλληνικής εκκλησίας σπευοω να παρασχω 
ταύθα" ανάλυσιν μίκράν τού υπό του αρ
χιμανδρίτου κ. Μ. Σακελλαοοπουλου 
γερμανιστί συντεταγμένου πονηυατίου.

Όπου σήμερον εύρίσκεται ή !·/·ΛΤί' 
τία τού Σωτήρος, ή νύν δηλονότι ελλη
νική ίκκλησία είχ ν ίδρυθ», κατ’ αρχας, 
κατά τό έτος 1479 νεκροτανειον, και 
παρ' αύτό μικρόν παρεκκλησίου παρεκ- 
κλήσιον τού Σωτήρος, ή α,εγερσι τού 
οποίου ώφείλετο κατά τήν παραοοσιν εις 
τό θαύμα τής άνευρέσεω; ιερα; οστυς 
κλαπείσης ύπό τών Ιουδαίων οια τριπ
λής τινός γυναικό; έκ τής μητροπολιτι - 
κής εκκλησίας. Τό παρεκκλήσιον τούτο 
κατεδαφίσθη χάριν τών αναγκών τ·ς πο- 
λεως τό 1493 καί κατ' άρχάς μεν εις 
άνάμνησιν αυτού άνηγέρθη μία στήλη η 
τις διεσώζετο έν Μονάχφ μέχρι του
if05, κατόπιν δε διαταγή του οουκος
Άλμπρίχ ου τού τετάρτου φκοδομήθη η 
εκκλησία τού Σωτήρος έν μέσοι του νε
κροταφείου, ής τά εγκαίνια̂  
κατ' 'Απρίλιον του έτους 1594. Κ Ι 
οΰτω έ i αβι τήν σύστασιν αύτες προ 
405 όλων έτών ή νύν ελληνική έν Μο
νάχω εκκλησία. Τ

Ό ρυθμός τού οικοδομήματος εινε 
γοτθικός· αί διαστάσεις αύτου κατα το 
εσωτερικόν 29 μέτρα μήκους, 10 
τους καί 15 ύψους· ή αρχική ομως οια- 
κόσμησις δεν ήτο δυνατόν μέχρι της _ 
μερον νά παραμείνη ή αυτή, ώς έκ των 
τυχών, τάς όποιας ή εκκλησία αύτη εν 
τφ μεταξύ χρόνιο μετήλλαςεν1 εν 
τω διατηρούνται ακόμη καί σήμερον τα 
επί τής οροφής τέσσαρα εθνόσημα καί αι 
έπί τών ΰελων τών παραθύρων αςιολο- _ ^
γώτατοι ελαιογραφία!, σύγχρονοι τής οικοοο. ,
ÜL » I « * * » « «  Μ το—το . Ό »Ti το .««Λ. ; 
κόν τής εκκλησίας άκρο·» ωκοΟομημενο, πυργ-, 
ύψος 68 μέτρων. _

Ή εκκλησία τού Σωτήρος ιερουργείτε υπό τών κα
θολικών έπί τρεις σχεδόν αιώνας, τό Ο. 1791» εωρτα- 
σθη ή τριακοσιετηρίς τής ιορυσεως αυτής, αί. μ- 
ολίγα έτη νώ 1803 περιήλθε καί αύτη εις ττ,ν γενι
κήν δήμευσιν των μοναστηρίων τών εκκλησιών καί των 
Ιερών έν γένει καθιδρυμάτων. Εν τω μετα;υ ο πλη
θυσμός τού Μονάχου ηύςάνετο καταπληκτικως, ο 
καί έπεβάλλετο ή άπομάκρυ,σις πάντων των εν.ο, .η, 
πόλεως νεκροταφείων δπερ έγένετο καί οια το π«?1 
τήν εκκλησίαν τού Σωτήρος μεταφερθεν κατα ο ί ο,
17*8. Μ-'τά τήν έν έτει 1803 γενικήν των εκκλη
σιαστικών κτημάτων καί θησαυρών δήαευσίν εγινετο 
σκίψις νά κατεδαφισθή ή έκκλησία του Σωτήρος, η ··* 
μόλΤς διέφυγε τήν καταστροφήν . «  “;
άποθήκη τών δημευθέντων θησαυρών Ιο 1806ί παρ 
χ,.ρήθη ύπό τού κράτους η εκκλησία του Σω.ηρο, ει, 
τούς διαμαρτυρομένου;, οιτινες ομως ; οεν κατωρθω,αν 
νά καταλάβωσιν αύτήν, διότι δλω; αυθαιρετως η σιευ-

Σήμερον ήβΚυριακάτικηηπαρέχει εις τούς άναγνώ- 
στας της δύο έκ τών ώραιοτίρων πινάκων του έν Πα- 
ρισίοις ομογενούς ζωγράφου κ. Ράλλη. Επί τή ευκαι
ρία αυτή παραθέτομεν ένταύθα καί τήν εικόνα τού δι
απρεπούς καλλιτέχνου, περί τών έργων τού οποίου εύ
φημος πάντοτε μνεία έγένετο έν τω εύρωπαίκω τύπω.
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ϊ ό  έοωτερικον τή ς  έν  Μονάχω έκκληοίας.

έκηρύχθη ή ορθόδοξος έκκλησία ώς έχουσα τ^ αυτήν 
ίσγύν καί τά αύτά δικαιώματα μετ* των άλλων εκ 
νλησιών, τής τών καθολικών καί τής των οιαμαρτυ- 
ρομένων. Συνεπώς τής εκκλησίας η οι ο κησις υπηχθη 
i :  τούς νομούς τού κράτους διεν.ργουμενη υπο του 
αρχιμανδρίτου ώ; προέδρου, ένός τών οημοτικών συμ
βούλων, τεσσάρων μ ε λ ώ ν  τής κοινότητος τακτικών καί 
τεσσάρων άναπίηρω ατικών. Επιτροπή εκ της κοινό 
τητες ομως άπαξ μόνον κατηοτισβη και αυτη -κ νεα- 
Βών σπουδαστών, διότι μόνιμα τής κοινοτητο, υίλη 
L  ΰπήοχον ικανά, άπό τού 1844 οε, ορισθεντος οτι

T i  ^  T i  . m  r r *  ™
Μ-νάνου κάτοικοι, τοιαύτη επιτροπή δεν υφίσταται 

Τ*ς διοικήσεως τής εκκλησίας ανατεθειμένης εις 
τόν *έκάστοτε άρχιμανδρίτην καί εις ένα τών οημοτι
κών τής π ό λ ε ω ς  συμβούλων.

Τό 1894 έωρτάσθη πανηγυρικώτατα η 
τής ίδρύσεως τής έκκλησί.ς, πρώτην 
κατογήν τής έλληνικής κοινοτητος, ήτι, εορ , ·

( Ακολουθεί)

Ό χαριτωμένος αύτό 
μικρός τόν όποιοι β'έπετε 
αί στολήν αξιωματικού 
είνε ό γεννα ότατος «ύπο-
λοχαγός» Φρίτζ Έλοφ, υι
ός τού λοχαγού Σάρελ *Ε- 
λοφ καί δισέγγονος τού 
Κρούγερ, τού γηραιού προ
έδρου τού Τρανσβάαλ. Εϊνε 
τεσσάρων μόνον έτών καί 
αγαπά τόσον έμμανώς τά 
άλογα καί τά κανόνια, 
ώστε οί Μπό ρς τής Γιο- 
χανεσμπούργ τον έβγαλαν 
καί τόν φωνάζουν «ο υπο- 
λοχαγάκος μ>ς».

«Με δλην δμως την πο
λεμικήν του πανοπλίαν, ο 
μικροσκοπικός αύτός εχθρός 
μας. δεν είμπορεί νά έμ- 
πνεύση άλλο άπό συμπά- 
θειαν καί εί. αύτούς ακόμη 
τούς Άγγλους !» -  λέ
γει τό αγγλικόν περιοοικον, 
έ; ου παραλαμβάνομεν τήν 
εικόνα του.
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ΕΦΗΜΕΡΙΑ
ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΤΑΑΟΝ 
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Μ Ό Λ Ο Ι  m u  ΚΟΣΜΟΝ
Ό  Βαρώνος Λ ιέβ ιγ , ό μέχας γερμανός χη

μικός, λέγει, οτι όσον άλευρον ήμπορεί νά σταθή έπά- 
νω εις τήν άκραν ένός τραπεζομαχαιριου περιέχει τό
σα θρεπτικά στοιχεία δσα καί οκτώ κοτύλαι (μέρος υ
γρού μέτρου) έκ τής καλλίστης καί θρεπτικωτάτης 
μπίρας.

Τό έλάχιοτον έν χρήσει μέτρον βάρους ό κόκ
κος, (σπυρί) ώνομάσ-η βύτω, διότι κατ' άρχάς δέν 
ήτο ή τό βάρος ένος κόκκου σίτου. Νόμο; τι, θεσ- 
πισθίΐς έν Άγγλίφ τψ 1886 οιέταττεν δπως 32 κόκ
κοι σίτου ληφθεντες έκ τού στάχυος καί καλώ; άπε- 
ξηραμένοι άποτελούσι τό βάρος ένος πεν.κίου (1,5545 
γρα.κρ,άρ.) ές ών 20  άπε.τέλουν μίαν .ούγγίαν, ένψ 
12  ούγγίαι άπε.τέλουν μίαν λίτραν.

Ά ν  ό κοθείε έγνώ ρ ιζε τά ς ιαματικός -δότητας 
τοσούτον άπλού πράγματος δσον ¿λίγου /ίπους προ
βάτου, κανείς νοικοκύρης δέν θά ϊμεν5 ,ΧωΡ̂  ζ* 
ί·/τ, εις τήν οικίαν του. 'Αγόρασε ολίγον από τόν 
κρεωπώλην σου, μετάβαλέ το εις μικρά πλακούντια 
(πιτάκια) καί φύλαξε το ώστε νά το εχης έτοιμον, 
δταν τό χρειασθής. Διά κοψίμα α και μώλωπας (κτυ
πήματα) είνε σχεδόν απαραίτητον καί οπου ύπαρχουν 
παιδιά, εκεί πάντοτε ύπάρχουν καί πολλά κοψίματα 

| μαχαιριών καί κτυπήματα.

Ό λ ο ι καπνίζουν ε ις  τή ν  Ιαπω νία ν .

Αί πίπα·, γεμίζονται με ολίγον καλοκομμένον κα
πνόν τού οποίου τό μέγεθος δέν υπερβαίνει τό μέγε
θος ρεβινθίου. Τόν άνάπτουν καί ό καπνίζω·» πέρνει
μίαν μακράν ρουφιξιάν, και ςεφυσα τον καπ/ον ως εί
δους νέφος άπό τό στόμα καί τήν μύτην του. Τών 
•κυριών αί πίπα·, είνε μακρύτεραι άπό τάς τ̂ ν άνδρών 
καί άν καμμία έξ αυτών έπιθυμή νά δείςη. εις κανένα 
ύριον ιδιαίτερον σημείον εύνοίας, ανάπτει ιήν πιπα· 
ης, τραβά ήμίσειαν ρουφιξιάν, τήν δίδει έπειτα εί 
ΰτόν καί τόν άφίνει νά τελείωση το ύπολοιπον ήμισι
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Τό κλίμα τής Κίνας λέγεται ότι γίνεται όλονέν 
όχι μόνον ψυχρότερον, αλλά καί ςηρότερον. 1 ά οε 
ζψα καί τά φυτά τά συνειθισμένα εις τήι ζέστην καί 
εις τάς ύγράς χώρας βαθμηδόν άποσύροντχ·. πρός τάς 
νοτίους. Πρός 2 χιλ. έτών τό καλαμοειδές δένδρον 
μπαμπού έθαλλεν έντός τών δασών τής βρρείου Κίνας, 
άλλά τώρα δεν εύρίσκεται πλέον εκεί.

Νόοτιμον είνε δ,τι κατ’ αΰτάς διηγούνται πε
ρί τού δεξεωτάτου τρόπου μέ τόν οποίον έβραίοί τινες 
κατώρθωσαν νά έξαπατήσωσι δύο τελωνεία έν Ρωσσία. 
Μιαν τών ήμερων έοθασαι συγρόνως εις δύο έπί τών 
συνόρων τελωνεία άνά εν πολύ μεγίλον κιβώτιον, τό 
όποιον ούδείς έπαρουσιάσθη, ίνα ζητήση καί παραλά- 
€η. 'Αφού ό ώρισμένος χρόνος παρήλθε τά κιβώτια 
ταύτα ήνεώχθησιν καί είοον, οτι περιεί/ο» χειρόκτια, 
τά όποια διετάχθη κατά τόν Νόμον νά πωληθώσιν έπί 
δημοπρασία,. Ιουδαίος τις παρατηρήσας αύτά άν- 
εκραξεν οτι δλα τά χειρόκτια ήσαν δεξιά καί δέν έ- 
χρησίμ υον εις κανένα. Όθεν έπωλήθησαν εις μηοα- 
μινήν τιμήν, εις τιμήν πολύ μικροτεραν καί αυτού 
τού τελωνειακού δικαιώματος. Περιττόν νά π,οσθεσω- 
εν οτι καί τό κιβώτιον τό φθάσαν εις τό έτερον τε- 
ωνείον περιείχε χειρόκτια μόνον άριστε.ά καί οτι φυ- 
ΐχφ τψ λόγω καί τά δύο ήγοράσθησαν ύπό τών δύο 
υ.εννοημένων Ίουοαιων.

Ή νεωτέρα χημεία ϊποδεικνύει ότι αί γνώσεις 
Τών παλαιών βοτανολόγων είχον πολυ όρθοτερας βά-

σεις άφ' δσον οί νεώτερ,ι έφαντάσθησαν. Κατά τό 
1897 τά νεροκάρδαμα έουστήνοντο διά τήν θεριπείαν 
τής στομακάκης (σκοβούτο) καί τών χοιράδων. Οί 
χημικοί τώρα λέγουσιν ότι τό κάρδαμον περιέχει θειον, 
φώσφορον, ΐώδ ον καί σίδηρον, ουσίας αί όποίαι είνε 
γνωστόν δτι εϊσί δραστήρια αντίδοτα κατά τών χοιρα- 
δικών νοσημάτων.

Ή  Χ ρυοαλλίς απορροφά τό μέλι τών άνθέων 
•διά τίνος σωλήνος, αί δέ μέλισσα·, κα1. αί μυϊαι με τάς 
προβοσκίδας των· τό δε στόμα τών αραχνών είνε περι- 
πλοκώτατον έχει όδόντας δπως κρατή τήν λείαν της, 
•ιδιαίτερα όργανα διά νά μασσφ τήν στερε ν τροφήν, 
καί απορροφητικήν προβοσκίδα διά ν'απορροφά τάυγρά. 
Έπίσή; περιπλοκώτατον στόμα i/ v . καί ό κώνωψ, μέ 
όργανα κοπτερά ώς πρίονα; και απορροφητικήν προβο
σκίδα .

Τά γεγονότα  συχνάκις μάς άναγ<ά£ουσι ν ’ ά-
ποδίδωμεν τδ δίκαιον εις τούς αδικούμενου;, ώ; εις τά 
μικρόβια, τά όποια κατεδικάζοντο άπαντα ώ; κακούρ
γοι, δηλητηρ'.ασταί τού ανθρωπίνου γένους 1

Τούτων τινά είχον άναγνωρισθη δτι ήσαν απαραί
τητα ε ς τήν χώνευσιν τών τροφών. 'Εσχάτως δμως 
εί; καθηγητής τής βακτηριδολογίας έν τωΊ.στιτού-φ 
τής Ζυρίχης άποδεικνύει τρανώτατα δτι τό μικρόβιου 
είνε άναγκαίον καθόλου διά τήν πα:αγωγήν τών ου
σιών, καθότι, ώ; λέγει, άνευ αύ-οϊ δέν Ηά ΰπσρχεν 
έπί τής γής χλόη καί ζωή. Έν δέ μικρόβιου τό ιιι- 
iro-men.ib·! μεγέθους 1 ) 10 0 0  τού χιλιοστομέτρου 
έχει ..-ροορισμόν νά μετατρέπη εις νιτρικόν αλας τό 
άζωτου τό έμπεριεχόμενον έν τή γή καί νά τό κάμνη 
χρήσιμον διά τήν τροφήν ιών ριζών τών φυτών, τά ό
ποια τρέφονται μέ τό νιτρικόν άλας.

Άκούοατε κύριοι Νομικοί καί οί ενδιαφερόμενοι 
τά δώρα πρό καί μετά τόν γάμον τί γίνονται.

Τό δικαστήριον τής πόλεως Νίμης τή; Γαλλίας έξε 
δοτο λίαν ενδιαφέρουσα·» άπόφασιν οσον αφορά εις 
-τό σπουδαιότατον τούτα ζήτημα. Κατά τήν άπόφασιν 
ταύτην τά δώρα τά γαμήλια καί τά προσφερόμενα ύπό 
τού αρραβωνιαστικού εις τήν άρραβωνιαστικήν καί τό 
χρηιατικόν ποσόν τό ύπ' αυτού διδόμενον δ·.’ άλλα 
έξοδα τού γάμου ( C 0 r b f i l > e  île i l O C t í )  οίον δ·.’ αγοράν 
ειδών καλλωπισμού κτλ. είσί κτήμα τή; γυναικός, ή- 
τις έχει τό δικαίωμα, διαλυόμενου τού γάμου, νά 
πάρη ¿πίσω μετά τής προικός άπαντα τά χαρισθεντα 
Άλλ' έξ άλλου δμως τά δώρα τά πολύτιμα ( b i j o u x )  
τά προσφερόμενα μετά τόν γάμον ύιό τού συζύγου 
δύνανται έν·.ο-ε νά έπιστραφούν εις αύτόν. Καί τό αί
τιον τής τοιαύτη; άποφάσεως τών δικαστών τής Νί
μης εί·ε άξιον αναγραφής. Ό κ. Α. . . .  καί ή κ 
Β. . . . ένυμφεύθησαν κατά τόν Απρίλιον 188;»· 
τό παρελθόν έτος διεζεύχθησαν. Άλλά τόν ’Ιούλιον τού 
1888, ό κ. Α . . . προσέιερε τή συζύγφ αυτού α
δαμάντινου δακτύλιον άξια: 2 ,0 0 0  φρ. καί ήδη α
παιτεί, δπω; τψ έπιστραφή· τό δικαστηρίου τφ παρε- 
χώρησε τόν δακτύλιον διά λόγους οιτινες αυτοί ούτοι 
είσί μαργαριταρενοι.

« 'Επειδή, λέγει ή άπόφασις, ή σπουδαιότη: τού 
δώριυ, καί ή εποχή καθ 'ήν έδόθη καθιστώσι τό δώρον 
τούτο ούχί καθημερινής χρήσεως, καί έπειδή τό δώρον 
τούτο έπιτρεπει εί; τήν σύζυγον κατά τήν συζυγικήν 
διαβίωσιν νά κρατή τήν αξιοπρέπειαν τού σ··ζυγ.κού 
βίου (!) ώ; έκ τούτου,διαλυθέντος τού γάμου,τό όώρον 
δέον νά έπιστραφή εις τόν δωρητήν, δστις δύναται ήδη 
νά τό παραλάβη». Ό κ. Α.. γλυκαθείς ύπό τςς άπο- 
φάσεως ταύτη; έζήτησεν δπω; τφ έπιστραφή πολύτι- 
μ·.ς δακτύλιος τού άρραβώνος, δστις έστοίχισε 1,400 
φρ Άλλά τό Δικαστηρίου τφ ήρνήθη τήν χάρ-.ν ταύ 
την διά τής έξής άποφάσεως· «ό δακτύλιος τού άρρα- 
βώνος, προσφέρεται, ίνα άναμιμνήσκη τού; αρραβώνας 
καί καθίσταται τό δώ’ον τούτο τό πρόσωτικώτερον 
καί αναπαλλοτρίωτου άπάντω τών δώρων τών έχόν - 
τ*Λ· ώ; σκοπόν τόν γάμον.

Καί τώρα θέλετε  νά  μάθετε πώς κανονίζονται 
αί λεπτομέρειαι αΰταί άπό τόν ¡δικόν μας νόμον. Νά 
σάς είπωμεν λοιπόν εις όλίγας λέξεις.

Παρ' ήμΐν αί δωρεαί μιταξ» συζύγων απαγορεύον
ται καί ό δωρητής σύζυγος ήμπορεί ότοτεδήποτε θελήση 
ν’ άνακαλέση τήν πρός τό άλλο ήμισύ του γενομένην 
δωρεάν. Μόνο- άν ό δωρητής σ·ύζυγος άποθάνη χωρίς 
νά τήν άνακαλέση, τότε ή δωρεά θεωρείται ώς καλώς 
γενομένη. 'Εννοείται δμως δτι εις τήν άπαγόοευσιν 
αύτήν τού νόμου δέν υπάγονται καί τά συνήθως με
ταξύ τών συζύγων διδόμενα μικρά δώρα.

Καί αύτά μέν ώ; πρός τά κατά̂ όν γάμον δώρα. 
Άλλά συνήθως δώρα δίδονται έξ άμφοτέρων τών μερών 
καί κατά τήν μνηστείαν. Τί γίνονται λοιπόν αύτά, 
εάν ό γάμος ματα ωθή ; Κατά γενικόν κανόνα τά 
δώρα τής μνηστείας, εάν δέν έπακολουθήση ό γάμος, 
έπιστρέφονται εις τόν δωρητήν, δταν ούτος δέν είνε 
αίτιος τής ματαιώσεως τού γάμου. Άν δμως ό δωρη
τής είναι καί ό αίτιος τής ματαιώσεως τού γάμου, 
τότε δέν ήμπορεί νά άναζητήση τά δ'ωρηθέντα, μέ- 
νοντα εί; τήν κυριό-.ητα τού λαβόντος.

Υπάρχει δμως καί μία έξαίοεσις τού κανόνος αύ- 
τού. Άν /) μνηστεία έπεσφραγίσθη διά φιλήματος 
τού μνηστήρος πρός τήν μνηστήν, ό δέ γάμος έμαται- 
ώθη ένεκα τού Οανάτιυ τού πρώτου, τότε ή μνηστή 
έχει δικαίωμα νά κρατήση τό ήμισυ των δ·. ρηθέντων, 
άποδίδουσα μόν,ν τό άλλο ήμισυ εις τούς κληρονόμους 
τού μνηστήρος.

Άς φροντίζουν λοιπόν αί μνηστευόμεναι έλληνίδε; 
νά προκαλούν τό φίλημα τή; μνηστείας — άν μάλιστα 
ό άρραβων.αστικό; τύχη νά ή»α·. έντροπαλός—διότι 
δεν ήεξύρουν τί ήμπορεί νά συμβή

Έ πί τής βασιλείας τής βαοιλίασης

Έλισσάβετ άν έπώλουν όχι νωπά ψάρια εις τούς 
πτωχούς οί δόλιοι ίχθυοπώλαι, έστολίζοντο με περι
δέραιου έκ τού άνιστ.υ τούτου εμπορεύματος των καί 
έπειτα τού; έκάθιζον επάνω εις εν υψηλόν τραπέζι έν 
τφμέσω τή; αγοράς.—Πόσους καθ’ ημέραν δεν θά 
έβλέπομεν καί εδώ οϋτω πω; στολισμένους, καί ψαρά
δες καί μπακάληδες καί άλλου; μεταπράτα;, αν ήτο 
θεσπισμένος τοιούτος νόμος !
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Μετά πάροδον ¿'λίγων λεπτών τής ώρας έτϊρο;
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Α δ ύ  παρέτειναν επί τινα είσέτι γ ρ ί ν δ ν  τήν άνά τό όά 
;ο; περιοδείαν αυτών Ιλαβον τήν πρό; νοτιοόυσμά; δι 
ϊύθυσιν. Μετ’ ού πολύ παρ-τήρτ.τα ότι οχετό; τού ό
ποίου έπέβαινον δεν ήδύνατο να πχρακο · ουθήση τόν 
άλλον ώς έκ τού βάρο.; τού σώματός μου άλλ ’ ήτο 
ήναγκασμένος νά /.ύπτ/, κατερχόμινο; τήν γήν.

Τότε ό δεύτερο; ά τό; βιέπων ότι ό σύντροφό; 
του ήτο άποκαμωμένο; έστράφη,περιέγ-ρχψε κύκλον εις 
Τ.ν αέρα καί εφερε τα όπίσθιά του κάτωθεν τή; 
κεφαλή; τού πρώτου κατά τρόπον ώστε βύτο; νά δύ- 
ναται νά στηρίζη αυτήν επί τών νεφρών του. Ούτω; 
βζηκολούθησαν αλληλοβοηθούμενοι καί ιπτάμενοι με 
χ_ρι τής μεσημβρίας, όταν διέκοινα μακρόθεν, αλλά 
λίαν εΰκρ'.νώ; τόν βράχον τού Γιβραλτάρ. Ή ήυ.ερα 
ήτο τόσον αιθρία ώστε, παρ' δλον τό ίλιγγιώδι; ύ
ψος ε ί ;  τό οποίον εύρισκόμεθα, ή επιφάνεια τή; γή; 
έξελίσσετο κάτωθεν μα; ώ; εν τοπογραφικψ χάρτη, 
καί διεκρίναμεν ευκρινέστατα τήν ξηραν, τήν θάλασ
σαν, τά; λίμνα;, τούς ποταμούς, τά όρη καί τά τοι 
αΰτα.

'Εγώ δε δστι; κίκτηριαι ούχί μέτρια; γεωγραφι
κά; γνώσεις ήδυνάμην εύκολώτατα νά καθορίζω τό 
ιλάτο; και τό μήκος καί νά γνωρίζω τό ακριβέ; ση- 
ιεΐον τής γή; εί; τό όποιον εύριβκόμεθα.

Έ φ άπελάμβανον τήν θαυμασίαν ταύτην θέαν. 
κ̂ουσα, αίφνης, πέριξ μου φρίκώοη ¿λ λυγμόν καί 

ιρωγμού;, καί μια στιγμή περιεκυκλώθην ΰπό μ,,ριά- 
5ων μικρών παραμεμορφωμένων καί άπαισίων τεράτων 
έτι-α μέ έπίεζον πανταχόθεν τόσον ισχυρό»; ώστε 
δεν ήδυνάμην νά κινήσω ούτε χείρα ούτε πόδα.

'Επί δέκα λεπτά τής ώρα; έμεινα εί; τήν κατά- 
στασιν ταύτην καί αίφνης Ιπληξε τά ώτά μου θελ- 
κτικωτάτη καί λιγηρά μουσική τή; όποία; όμοί-ν δέν 
είχον ακούσει μέχρι τούδε καί τήν οποίαν αδυνατώ νά 
περιγράψω. 'Ολίγον διήρκεσεν αύτη καί διά μια; με- 
τεβλήθη εί; πάταγον καί κρότον τόσον έκκωφαίνοντα 
καί ισχυρόν ώστε έν συγκρίσει πρό; αυτόν οί κρότοι 
τών τηλεβόλων ήσαν δ,τι άβρά πνοή ζεφύρου πρό; τήν 
βοήν τή; μαΐνομένη; καταιγΐδο;. Άλλ' ή διάρκεια 
αύτσύ ήτο τόσ .ν βραχεία ώοτε τά ολέθρια αποτέλε
σμα ά του δέν έπρόφθασαν νά έπέλθωσιν έπί τών α
κουστικών μου οργάνων.

Τότε καί πάλιν ήκούσθη ή μουσική καί επαρουσιά- 
σθησαν ενώπιον μου μυριάδες άπαστραπτόντων οντα
ρίων επιτιθεμένων κατά τών δυσειδών τεράτων, συλ- 
λαμβανόντων καί ριπτό-των αύτά έντό; κουτίου ό
μοιου πρό; ταμβακοθήκην.

Ή ταμβακοθήκη έκλείσθη κατόπιν ύπ ’ αυτών τών 
ιδίων καί παρεδόθη εί; τόν αρχηγόν των ό όποιο; τήν 
έλαβε καί τήν έρριψεν εί; τό κενόν κατά τρόπον ώστε 
εκείνη ήρχισε νά φεύγη διά καταπληκτική; ταχύτητο;· 
είτα στραφεί; πρό; εμέ μού είπεν ότι τά συλληφθέντα 
καί κλεισθίντα έντό; τού κουτίου τέρατα ήσαν συμ
μορία διαβόλων έξελθόντων έκ τή; κολάσεω; καί περι- 
ερχομένων τήν γ·ήν. “

άκριβω; δ,τι ήσαν πρό τή; ουλακίσεώ; των. Μ λι; 
έτελείωσε τήν άφή,-ησίν του ταύτην καί ή μουσική 
έπαυσε ν’ ακούεται καί άπαντα τά πνεύματα έγειναν 
άφαντα άφίνοντά με έν καταστάσει πνεύματος παρεμ- 
φερεϊ πρό; την απελπισίαν.

Όταν συνήλθον όλ.ίγον καί είόιν πέριξ μου μετά 
πολλής μου εύχαριστήσεως παρετήρησα δτι οί αετοί
προητοιμάζοντο νά κατέλθωσιν επί τή; Τενερίφη;........
Καί τωόν.-ι κατήλθον, άλλ’ δμω; έπί τής κορυφή; 
βράχου εκ τή; όποί,.ς θά μού ήτο αδύνατον νά φύ;ω 
κατά συνέπειαν έπροτίμησα νά κρατήσω τήν έπί τού 
τροχήλου τού αετού θέσιν μου μέχρι; ού ήθελε μού 
παρουσιασθή εύνοϊκωτίρα ευκαιρία. Οί αετοί ήσαν προ
φανώς κατάκοποι διότι άμα έκάθησαν έπί τή; κορυφή; 
τού βράχου άπεκοιμήθησαν. Τότε έγώ μή έχων άλλο 
τι νά πράξω έμιμήθην τό παράδειγμα αυτών καί έκοι- 
μήθη· έπίση;.

Όταν ό ήλιο; κατήλθεν ΰπό τόν ορίζοντα καί ήρ- 
χισε νά όροσίζτ, ή έσπέρα έ'ύπνησα διότι ό άετο; έπί

•
ΙΙερί τά λυκαυγές έφθάσαμεν εις τήν μεγα/ην ή- 

πε ρον τή; 'Αμερικής, καί έκεί οί δυό αετοί κατήλθον 
καί έκάθησαν επί τή; κορυφή; υψηλού όρους. Κατά 
τήν ώραν ταύτην ή Σελήνη εύρίσκετο μακράν πρό; όυ- 
σμά; καί έσκιάζετο ύπό σκοτεινών νεφελών άλλ ’ ούχ 
ήττον δ'.έχεεν άρκού» φώς "να δύναμαι νά διακρίνω δτι 
τό τοπίον ήτο κεκαλυμμενον ύπό θαμνωειδού; τίνος 
φυτού φέοοντο; καρπού; όμοιου; μέ ν.ράμβα;, τού; ό
ποιους οί δύο αετοί ήρχισαν να καταβιβρώσκωσι λαι -

ελευθερίαν καί τά; ιδιότητα; αυτών καί θά έγίνοντο

Ή συμμορία τών διαβόλων.

τού όποιου έκαθήμην ήρχισε νά κινήται κάτωθέν μου 
καί μέ έτάραξε .

Έπανέλαβα λοιπόν τήν έπί τού αύχένο: του θέ· 
σιν’μου. Τότε οί δύο αετοί ¿μού άπέπτησαν καί έ·.α- 
βον δ'.εύθυνσιν πρό; τήν νότιον 'Αμερικήν. Ή Σελή
νη ήτο φωτεινή καί ό ούρανό; αίθριος καθ' δλην τήν 
νύκτα ώιτε ήδυνάμην νά απολαμβάνω τήν θέαν όλων 
τών νήσων άνωθεν τών οποίων δ'.ηρχόμεθα.

τήν σκηνήν αληθώς τρομεράν ήσαν α: άγρια·, κραυγαί 
άρπακτικών όρνέων καί αγρίων θηρίων, τινά έκ τών 
οποίων, καθ’ όλα τά φαινόμενα εύρίσκοντο πολύ πλη
σίον μου. Ώστε απεφάσισα νά μένω ει; τήν θέσιν μ.ου 
μέ τήν έλπίδα δτι, άν ταύτα έ.τετίθ-ντο κατ’ έμού, 
οί αετοί θά μέ έσωζον διά τής φυγής των.

Όταν ήρχισε νά ύποφώσκη ή ήμίοα, κατελήφθην 
ύπό τή; περιεργεία; ΐνα μάθω τί είδους 
καρπός ήτο εκείνος τόνλ όποιον είχον φά~ 
γει οί ά τοί, κα έπειδή τιν.ς έξ αυτών 
έκρέμοντο πλησίον μου ανέσπασα τήν μά- 
χαιράν μ.ου καί έκοψα έν τεμάχιον έξ αυ
τών. Φαντασθήτε τήν Ιιπληξίν μου όταν 
παρατηρήσας τό τεμάχιον μ,ου είδον δτι ό 
καρπός είχεν δλα τά συστατικά καλοψη
μένου αγγλικού ροστμπήφ μέ τό ψαχνόν 
του καί μ.έ τό πάχος του εναλλάξ, ακρι
βώς δπως καθώρισε ταύτα ή φύσις καί ή 
μαγειρική τέχνη εις τό αληθινόν ροστμπήφ. 
Τό έδοκίμαια και τό ιΰρον νοστιμοιτατον 
καί εύχυμον ώστε έκοψα πολλά μεγάλα 
τεμάχια, τά έθισα εις τό θυλάκιόν μου, 
εις τό όποιον, ένώ έπραττον τούτο, εύρον 
μίαν φέταν άρτου τόν όποιον είχον πάρει 
έκ Μάργγες.

"Εβγαλα έξω αμέσως αύτόν ναί είδον 
δτι ενρίσκοντο έν αΰτφ τρεις σφαίραι έ; 
έκείνων τάς οποίας είχον ρίψει καθ’ ήμών 
οί παρά τούς κρημνούς τού Δόβερ ασκού
μενοι εις τήν σκοποβολήν Άγγλοι ναύ 
ται. θά ένθυμήσθε βεβαίως τό έπεισόδιον 
τούτο. Έτίναξα τότε δυνατά τόν άρτον 
ώστε νά πεσωσιν αί σφαίρα·, καί κόψας ό- 
λί,α ακόμη τεμάχια ροζμπηφοκάρπιυ τά 
έφαγα μέ τό ψωμί μου καί ηύχαριστήθην. 
Όταν έτελείωσα τό γεύμά μου έκοψα δύο 
έκ τών μεγαλειτέρων καρπών τού; έδεσα 
όμού οι’ ένός τών καλτσοδέσμων μου καί 
τού; έκρέμασα έπί τού τραχήλου τού 
■j.·.τού μου διά πάσαν ανάγκην, ταυτοχρό- 
νως δμω. έφρόντισα νά γεμίσω καί τά θυ
λάκιά μου έκ τών ιδίων καρπών, ή μάλ- 
λ.ον τών τεμαχίων αυτών Ένψ κατεγι- 
νόμην νά έφοδιασθώ μέ τροφάς δσον 
τό δυνατόν περισσότερα; παρετή-

ρησα έναν πολ.ύ μεγ·άλον καρπόν παρομοιάζοντα μέ 
φούσκαν ή άσκόν πλήρη ρευστού· θέλ.ων νά δοκιμάσω 
τί πράγμα ήτο τόν έκέντησα ολίγον διά τής μαχαίρας 
μου καί άμέσω; ήρχισε νά ρέη έξ αύτού λευκόν ρευ
στόν δμο'.ον μέ 'Ολλανδικόν ρακί (τζίν) τό οποίον ά
μα τό είδον νά ρέτ, οί αετοί έσπευοαν καί ήρχισαν νά 
τό πίνωσιν άπλήστω; έκ τού έδάφους. Α:ν έχασα λοι
πόν καιρόν άλλ.' έκοψα τόν άσκόν εί; δύο, ώ; κότσου·
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σι τά καρπούζια, προσεχών νά μή μού χυθή τά έ .α- 
πομείναν ρευστόν τό όποιον θά ήτο ώς ήμίσεια οκά 
διότι τό πλείστον τού περιεχομένου τού ασκού είχε 
χυθή, ώ; σάς προείπον, έπί τού έδάφους. Τό έδοκί- 
αασα καί αού έστάθη αδύνατον νά τό οιακρίνω από τά 
καλήτερα ορεινά κρασιά, ώστε τό έπιον δλον καί ή- 
σθάνθην μεγ·άλ·ν άνακούφισιν. Ήδη ό οίνος τόν ο
ποίον εί/ον πίει οί αετοί ήρχ·-·« νά έπι έρη τά άπο- 
τελεσματά του καί τούς έκαμε καί τού; δ ω νά κλο
νίζω-ται τόσον πολύ ώστε προσέκρουον κατά τών θά
μνων. Έγώ προσεπάθησα νά μείνω έπί τής Οέσεώ; 
μου άλλ' έστάθη αδύνατον καί έπεσα έτί τής χλόης. 
Πρ οσπαθών νά άνεγερθώ έθεσα τήν χειρα μου έπί με
γάλου άκανθοχοίρου, ό όποίος συνέπεσε νά κείται ϋ 
πτιος έπί τής χλόης. Εκείνος άμέσω; έδίπλωσε τό σώ- 
μά του περί τήν χείρά μου,(ώ; συνειθίζουσι νά πράτ- 
τωσιν οί άκανθοχοιροι), τόσον σφιγκτά ώστε μού ήτο 
αδύνατον νά τό αποσύρω. Τόν έκτυπησα πολλάκις έπί 
τού έδάφου; άλλ' εις μάτην. Ό ακανθόχοιρος δέν έ
πιπτε, ένώ δμω; κατεγινόμην Ϊνα απαλλαχθώ αύτού 
ήκουσα ψιθυρισμόν τινα μεταξύ Tu-v θάμνω / καί άνα · 
βλέψα; παρετήρησα μέγα τι ζώον άπέχον μόλις τρΤς 
πήχε.ς άπ ’ έμού. Μού ήτο αδύνατον νά άμυνθώ, ώς 
έκ τή; θέσεόι; μου, όίστε ήρκέσθην νά εκτείνω άμφο- 
τέρα; τά; χείρά; μου πρό; αύτό. Τότε το ζώον έφώρ- 
μησε καί ήρπασε τόν ακανθόχοιρον έκ τή; χειρό; μου. 
Ούτω; έλευθερωθεί; ήδυνή*ιην νά φύγω ολίγον μακράν 
χάριν τή; άσφαλ.εία; μου. Έκ τή; θέσεώ; μου ταύτη; 
είδον τό ζώον τό όποιον μέ είχεν απελευθερώσει νά 
πέση άπνουν μέ τόν ακανθόχοιρον καθισμέ ον ει; τόν 
λάρυγγα του.

Όταν έπέρασεν ό κίνδυνο; μετέβην ίνα ίδω τϊ έκα- 
μ·.ον οί άετοί μον καί τού; E’jpev βαθέω; κοιμωμένου; 
έπί τή; χλόη; έν καταστάσει μέθη;.

Έγώ αύτό; ε'ρισκόμην κάπω; έν εύθυμία, οι’ δ 
καί ίδών δτι έπεκράτει πανταχού άκρα ήρεμία έτρά· 
πην πρό; οναζήτησιν καί άλλων άσκών ο'.νοκάρπβυ 
τού; όποίου; άνεκάλυψα μετά πολλή; ευκολία;. Έ
κοψα λοιπόν άμέσω; δύο έξ αύτών, δύο γαλλονίων χω- 
ρητικότητο; έκαστον, ('περίπου πέντε οκάδων), τού; 
έδεσα ¿μού καί τού; έκρέμασα περί τόν τράχηλον τοϋ 
άλλου οετοϋ, καί ύστερα τού; άλλου; δύο μικρότε
ρου; τού; οποίου; έκρέμασα εί; τήν μέσην μου. Έφο- 
διασθεί; ούτω οι" αρκετών προμηθειών, κ*ί ήδη βλέ- 
πων δτι οί άετοί μου ειχον αρχίσει νά συνέρχονται 
έκ τή; μέθη; των, έφρόντισα νά καταλάβω, δσον τό 
δυνατόν ταχύτερον, τήν οδοιπορικήν μου θέσιν έπί 
τού τραχήλου τού αετού μου καί έκεί νά περιμείνω 
τήν άναχώρησιν αύ:ών.

Έντό; ήμισεία; ώρα; ήγέρθησαν μεγαλοπρεπώ; 
έκ τή; θέσεώ; των καί χωρί; νά δώσωσιν τήν έλαχί- 
στην προσοχήν εί; τό φορτίον των ή καν νά δείξωσιν 
2τι γνωρίζουσιν ότι εινε φορτωμένοι, ετέθησαν εί; τά; 
θέσει; των, ό εί; όπισθεν τού άλλου, ώστε ό ευρισκό
μενο; όπισθεν νά δύναται νά άνακαύη τήν κεφαλήν 
του έπί τών νεφρών τού πρώτου, καί διηυθύνθησαν 
πρό; βορράν, σιέβησαν τόν κόλπον τού Μεξικού, είσήλ- 
θον εί; τήν βόρρειον ’Αμερικήν, καί Ιλαβον τήν πρό; 
τά; πολίσά; χώρα; δ’.εύθυνσιν άνευ ούδεμιά; αποκλί- 
εεως.

Κατά τήν αεροπορίαν ταύτην̂ Ισχον τήν ευκαι
ρίαν νά ίδω καί νά γνωρίσω τήν στ-ρεάν Αμερικήν, 
χώραν περί τή; όποια; δέν ούναταί τι; νά σχηματίση 
καθαράν ιδέαν άν δέν τήν Γοη.

Ilplv ακόμη είσέλθωμεν εί; τήν παγωμένην ζώνην 
τό ψύχο; ήρχισε νά μέ έπηρρεάζη μεγάλω; άλλά τρυ- 
ήσα; ενα έκ τών ασκών μου επ ον καί εύρ·,ν δτι τό 
ύχ_ο; κατόπιν τούτου δέν μού ε'καμ-ε καμμίαν αί- 
ύησιν Όταν διήλθομεν άνωθεν τού κόλπου τού 
ούδσωνο., είδον πολλά έκ τών- σκαφών τή; αγγλική; 

Έταιριασ ναυλοχούντα έκεί καί τον; ’Ινδού; φέρον- 
; πρό; πώλησιν διφθεοα; καί δέρματα.

Ήδη ειχον καταστή τόσον έμπειρο; αναβάτη; 
ΰ τραχήλου τού αετού καί είχον συνειθίσιι τόσον 
λά τό κάθισμά μου ώστε ήβυνάίλην νά κάθημοι εύ- 

|θύ;, καί όχι έξηπλωμενο; ώ; πρίν, καί νά θεωρώ τά 
ρί έμέ άνέτω;

Έπροτίμ-ν έν τούτοι; νά έ;ξπλούμα·. κατά 
μήκο; τού ραχήλου τού αετού καί \ά χώνω τά; 
χείρά; μου, έναγκαλιζόμενο; αύτόν, εί; τά πτερά του 
•·ν* τά; θερμαίνω

Οί άετοί, ώ; παρετήρησα ΐπτα'-ται πολύ ταχύ
τερα εί; τά ψυχρά ταύτα κλίματα. Πολύ πιθανόν 
ϊνα ύποοοηθώσι καί έντείνωσι τήν κυκλοφορίαν τού αί- 
ματό; των.

Όταν δ.ηρχόμεθα τόν κόλπον Βαφί.ου ειοον πολ
λά Γρηνλανδι.-.ά πλοία πρό; άνατολά; καί πολλά γι- 
γαντώδη βουνά πάγου φερόμενα έπί τή; έπιφανεία; 
τή; θαλάσση;.

Ένώ έθεώρουν τά θαύνατα ταύτα τή; φύσεω; »- 
σκέφθην δτι αύτη ήτο άρίστη ευκαιρία διά νά ανακα- 
λύψω τόν βορειοδυτικόν πορθμόν, άν τοιούτο; πορθμό; 
ύπάρχη τωόντι, καί νά λάβω όχι μόνον τό ύπό τή; 
κυβερνήσεω; προσφερόμενον βραβείον άλλά καί τήν 
δόξαν τή; άνακαλύψεω; τήν σι,νεπαγομενην τόσα καί 
τόσα πλεονεκτήματα οι’ δ-α τά Ευρωπαϊκά Ιθνη έν 
γένει.

Άλλ ’ έκ τών ευάρεστων τούτων ονειροπολημά
των μου έξήϊ,θ ν αίφνη; π-ρίτρομο; διότι είδον δτι ο 
πρώτο; αετό; είχε προσκρούσει τήν κεφαλήν αύτού 
κατά σ εερού τινο; άλλά διαφανεστάτου αντικειμένου, 
αετά δέ μίαν στιγμήν Ιπαθε τό αύτό καί έκείνο; 
έπί τού όποίου έγώ έπεβαΐνον.

Ούτω καί τά δυό πτηνά ήρχισαν νά πίπτωσιν 
ώ; φονευμενα καί μετ’ αύτών καί έγώ θά έπιπτον 
καί θά είχομεν καί οί τρεί; βέβαιον τελο; αν ό φοβε
ρό; κίνδυνο; δν διέτρεχον καί τό συνσαίθημα αύτού σέν 
μού ένέπνεε φαεινήν τινα ιδέαν καί δέν μού παρείχε 
τήν άπαιτουμένην ψυχραιμίαν καί έπιτηδειό··ητα ϊνα 
κατορθώσω νά γίντ, ή πτώσί; μα;, έξ ύψου; δύο περί
που μιλιών, τόσον βαθμιαία >αί σιγαλή ώ; άν μα; 
κατεο.βαζον μέ σχοινιον έκ τού φοβερού έκείνου ύ
ψου;.

Τωόντι δέ άμα είδον δτι οί δύο άετοί είχαν προσ
κρούσει κατά τού παγωμένου νέφους, —σημειωτέον 
δτι τό άντικείμενον κατά τού όποίου προσέκρουσαν 
τά; κεφαλά; των οί δυό άετοί ήτο παγωμένον νέφο;, 
τά δέ νέφη παγόνουσι πολύ συχ.ά εί; τά; πολικά; 
χώρα;, — έξέτεινα τό σώμάμου πρό; τόν πρώτον αετόν, 
ήδη ευρισκόμενον πολύ πλησιέστερον τού δευτέρου, I- 
λαβον τά; πτέρυγά; του καί ήρχισα νά τά; κινώ ώ; 
κινούσιν αύτά; τά πτηνά δταν ϊπτανται, ταυτοχρό- 
νω;, έξέτεινα τού; πόδα; μου καί τού; έθεσα κάτ θεν 
τών πτερύγων τού δευτέρου αετού, δηλαδή έκείνου 
έπί τού όποίου έπέβαινον μέχρι τούδε, κατόρθωσα; 
ούτω νά τά; υποβαστάζω ώστε νά μή κλείσωσι. Ή 
επίνοιά μου αύτη είχε τό άπαιτούμενον αποτέλεσμα 
καί κατώρθωσα όι ’ αύτη; νά κατέλθωμεν καί οί τρεί; 
σώοι έπί όρου; έκ πάγου ύψουμένου τρία περίπου μί- 
λια άνωθεν τή; έπιφανεία; :ή; θαλάσση;.

Έπέζευσα άμέσω; άμα έπεσαμεν έπί τού πάγου, 
άπήλλαξα τού; αετού; έκ τού φορτίου των, ήνοιξα έ'- 
να έκ τών άσκών καί εδωκα εί; αύτού; νά πίωσιν έκ 
του ποτού χωρί; ποσώ; νά σκεφθώ δτ·. αί μοίρα·, έ-. 
φαίνοντο συνωμοτήσασαι εί; τήν καταστροφήν μου. 
Ό μυκηθμό; τών κυμάτων θραυόντων τού; πάγου;, 
καί αί ώρυγαί τών άρκτων άπετέλουν διαβολικήν συμ
φωνίαν έπαυξάνουσα- τή/ φρικαλεότητα τή; σκη
νή;, άλλά παρά πάντα ταύτα τό ένόιαφίρον μου δ- 
πω; συμφέρω τού; αετού; μου ήτο τόσον μέγα ώστε 
ήμην αναίσθητο; πρό; τόν κίνδυνον έί; τόν οποίον ή- 
μην εκτεθειμένο;.

Δύσα; εί; αύτού; πάσαν δυνατήν, βοήθειαν, ίστά- 
μην πλησίον των έν περιλύπω ανυπομονησία ίνα ίδω 
άν θά συνήρχοντο διότι έγνώριζον κάλλιστα δτι μόνον 
δι ’ αύτών ήτο δυνατόν νά σωθώ έκ τή; απελπιστική; 
θέσεώ; μου

Άλλ ’ αίφνη; τερατώδη; άρκτο; ίσταμένη όπισθέν 
μου ήρχισε νά ωρύεται ώ; τήν βροντήν. Έστράφην 
πρό; αύτήν καί ΐόών δτι ήτο έτοιμο; νά μέ καταβροχ- 
Οίση έφοβήθην τόσον πολύ ώστε έθλιψα δι’ όλη; μου 
τή; ουνάμεω; τόν άσκόν, τόν όποιον έκράτουν είσέτι 
εί; τά; χείρά; μου. Έ* τή; υπερβολική; πιέσεω; ό 
άσκό; έξερράγη καί τό έν αύτφ οινόπνευμα άνεπήόησε 
καί έπεσεν εί; τού; οφθαλμού; τή; άρκτου άποτυ-

φλώσαν αύτήν αύθωρεί καί άναγκάσαν αύτήν νά μού 
στρέψε τά νώτα καί νά φύγη περίτρομο; καί μ.ή γνω- 
ρίζουσα πού βαίνει. Ούτω; εύρεθείσα πρό βαράθρου 
δέν άνέκοψη τήν πορείαν τη;, έπεσεν έν αύτφ καί ευ
τυχώ; δεν τήν είδον πλέον.

Παρελθόντο; καί τούτου του κινδύνου, ή προσοχή 
μου έστράφη πάλιν ει; τού; δύο άετου; τού; όποιους 
ήδη εύρον έν άναρρώσει καίτοι πολύ αδυνάτου;. Ήτο 
προφανέ; δτι ή με}άλη αδυναμία έκ τή; όπο α; ύπέ- 
φερον ήτο αποτέλεσμα τή; πείνης Των. Συνεπώ; έλα- 
βον ένα έκ τών ροζχπηφοκάρπων, το- έκοψα ει; μικρά 
τεμάχια καί τόνπροσέφερα ε·.;αύτού;,θεωρώ δέ περιττόν 
νά σά; διαβεβ/ιώσω δτι τόν κατεβρόχθ ισαν άπλήστω;.

Άφού τού; Ιοωκα άφθονον τροφήν καί ποτόν καί 
μετέσχον καί έγώ έκ τού συμποσίου, έθισα καί πάλιν 
ει; τήν θέσιν των τά; ζωοτροφία; μου, άνέλαβον τήν 
έπί τού τραχήλου τού αετού οδοιπορικήν θέσιν μου 
καί έπιον είσετι ολίγον εί; ύγείαν τών αετών μου οΐ- 
τίνις, δ.ατελούντε; ύπό τήν επιρροήν τού ποτού τό 
όποιον τοί; είχον δώσει πρό ολίγου ϊνα του; δυναμώσω 
έκοιμώντο ήσύχω;. Άλλ' ό ορεινό; μου οίνο;, (τόν 
είχον ονομάσει με το όνομα τούτο), με κατέστησε

(  Ά κ ο λ ο υ θ ε Τ )

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κ ΔΙ ΔΥΣΕΙΣ

Λύσει; τών έν τώ προηγοομένιρ φϋλλω αινιγμάτων είναι 
αί έ ίή ε :

το ϋ  1ου — A  Γ γ  i  ν α  (Α Ι  — γ  —  ιν α )
το ϋ  2 ου — Ή α  ι ω π ή
το ϋ 3ου —Λησταί τ à δ ι χ τ u α, πόλις ή θ ά λ α σ- 

α  α ,  κάτοικοι ο ί ί  χ  θ ε  ι  ς  .

Τ ά  λ ύ ο ι ι ;  τ α ύ τ α ;  εσ τε ιλ α ν  οί ε ξή ς :
Τ ά  δυο ψ ά θ ιν α  τ ή ς  Γ α λ λ ικ ή ς  Σ χ ο λ ή ς , 6 S o ld a t  το ϋ  

Ζ α πε ιο υ , 4 Γ ιά γκο ς  κ α ι ή  Ν ιτσ α  (Κ α λό ν ) , Σ ια μ  Σ τα μ α -  
τ ίο υ  Δ  ά  ν ά  -ά δ η τ ε  'ιδέαν αγοράσετε ά ν τ ί  ί,Ο λ ε π  ω ν  εν  
τ εϋχ ο . ώ ς  δ ε ίγμ α . Το δλον ίρ γο ν  σ ύ γ κ ε ιτ α ι έ κ  Ί ο  τ ε υ χ ιΐ» ,  
τ ιμ ά τ α ι  δε άδυτον δραχ νυ κ α ί χουσοδετον μ έ  π ο λ υτελ ές  
κ ά ε υ - μ α  κα μ ω μ ένο »  έπ ιτη δ ις  έν Λ ε ιψ ιμ  δραχ á l l ) ,  ξ εσ κο ύ 
φ ω το  ρ λ α χ ά κ ι Α θ η ν ώ ν , ’ /λναττασ ιος Ζ ω γράφος, λευκο κύ - 
μ α ντο ς  α1για*δς, X  Γ ιω τ η ς ,  τό  ροδον τ ή ς  ερήαου. Ε ύθυμ ία  
Δ ια μ α ντο π ο ύ λ ο υ , Μ ιχ α ή λ  ΙΛ αννακοπουλος. Β ασ ίλε ιο ς X . 
Γ ιαννακό πο υλο ς, τ ά  * εκα  σ ο υ τζο ύκ ια , Μ ιχ α ή λ  Λ υθεντοπουλος 
i  Σ τέρ γ  ο ; μ α θ α ίν ε ι b o iíton , ό έ ;  'Δ σ τ υ π α λ α ία ς  'Λ σ κ λ η π ια -  
δης, Σ τέργιος ό έ ρ ιτ ε ΐν ό ; ,  Σ τ έ ρ γ ι- ς ,  4 πολυάσχολος, Κ ρασο
π α τ έ ρ α ς , Κ ϋά γγελο ς Ή λ ια δ η ς , Α λ η σ μ ό νη το ς  π ι> θοΰτα Ε ύ α γ -  
γ ε λ ισ ιρ ία ς ,  Μ ιχ α ή λ  Ε . Χ ρ υσ άφ η ς , Ά θ  Π απαθεοδώρου, δ 
νου·4ς τ ή ς  Ά γ γ ε λ ικ ο ύ λ α ς ,  Γι ίκ α  4δοΰ Λ υσ ικρ ά το υς , Λ α 
τρ ευτή  Μ ιχοόλα , Ν τ ιγ γ -ν τ ο ύ γ γ  Ζ ούπ, τέρας τ η ς  ώ ρα ιότητος 
‘Ανέστ-ης 'Λ κ ίε ρ έ λ κ η ;,  Δ ό . Ν υχ τερ ίδ α ς , Μ αντεία ν Λ εδαδε ια ς 

(ΓΙ λ ύ  δυσνόητος , ό χο ρ ευτής τ ή ;  4δοϋ Δ ιδοτου, 4 κ .λ λ ικ ε λ -  
λαδος Σ τ έ ιγ ιο ; ,  Ά ν  ώνι<»; Λ ασ υδ η ς. ‘Ε  Δ . Τ σ  λ ιγκρ ίδ η ς,
'  ι. Γ . Ζ ή σ ης, Μ ήτσος Δ ριδας, ( . ν α λ ή  ή  π ςό τα σ ίς  σ α ς  κα ) 
θά  τ ή ν  έφχρμ οσω μ εν ίσ ω ; άργδτερον), U . Ρ ι τ ζ ιά ι ,  το  β α - 
ρ α θρ .ν  τ ή ;  Χ ο ύχ λ ια ς  τ η ς  Φ ελλοης, Ν . Τ ρ α κο π ο υλο ι, Μ ις 
Iο υ λ α .

Τ ά  δώρα λα μ β ά νο υν  δ ιά  κλήρου έκ  μ έν  τ ώ ν  Α θ η ν ώ ν  4 κ . 
'Α ν ία τ η ς  ’ . 'χ δ ερ έλη ς  ( τ υ σ ί λ ι σ σ α  Χ ρ υ σ ό  ΰ, έκ δέ 

τ ώ ν  έπ α ρ χ ιώ ν  ή  κ  Ε ύθυμ ία  Δ ια μ α ντο π ο ύλο υ  (Β ιο ς Χ ριστού 
το ϋ  Φ άρραρ).

Σ ήμερον πρ ο τε ίνο ντα ι πρός λ ύ σ ιν  τ ά  εξή ς :

Ιον— ‘Ενός τόπου μίαν όρχήν 
Έ ν ω σ ο ν  μέ μέ θύμα τί

— Εννοώ στρατιωτικόν—
Αί, γνωρίζεις τί θά βγή ;
Εις έκ τών σατυρικών.

'2ον— Γ'ι είναι έκεΐνο πού φωνάζει χωρίί νά α
κούεται;

3ον— Γρία γραμματ ’ άν ένωσης
Τεχνικά όοον μπορείς
0 έ νχ βρής μια επιστήμη 
Καί ποοως μην άπορης.

Δ ώ ρ α  θ ά  δοθούν δ ιά  κ λή ρ ο υ  β ιβ λ  α , ε ν  δ ιά  το ύ ς  λ ύ τα ς  τ ώ ν  
’Α θη νώ ν κ α ι έν δ .ά  τ ο υ ; λ υ τα ς  τ ώ ν  εκ χ ρ χ ιώ ν . ι ή ;  κ λ η 
ρ ώ σ ε ι» ; μ ετέχο υν  οί σ ιέ λ λ ο .τ ις  το υλά χ ισ το ν  δύο εκ τ ώ ν  
Α υβ ίιυν

Οϋόεμία λύοις είνε δεκτή, άν δέν φέρη έπι- 
κεκολλημενον επί τοϋ φακέλλου τό κάτωθεν τών 
σελίδων 4ης και 5ης τετραγωνίδιον, το φέρον τόν 
αύξοντα αριθμόν του φύλλου.



Ό  ύηεραοπιοτήε τή ς  ΜαΤφκιγγ Ά γ γ λ ο ς  ουνταγρατάρχης Βαδεν ΙΙοουε*..

Κ Γ Ρ ΙΑ Κ Α Τ 1 Κ Η

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ ΤΡΑΝΣΒΑΑΛ


