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Τέ τέλος τού αίώνος φαίνεται δτι είνε πεπρωμέ- 
νον να περάση με φοβερά; συγκινήσεις οι’ ολόκληρον 
τήν ανθρωπότητα. 'Ακόμη £έν συνήλθομον καλά καλά 
άπό τον.φόβον τυύ κομήτου,όστις κατά τήν πρόρρησιν 
τού Φά μ- έμελλε νά καταστρέψη τήν γήν ττρά 
¿λίγων ήμερων,καί ιδού αμέσως ήρχιοε προκύπτον - αί 
πάλιν άπειλητικώς έξ ’Αλεξάνδρειάς τό φάσ,ια τής 
πανιόλου;.

Ή χώρα τών Φαραώ είνε φαίνεται προωρισμένη 
νά ύποτρίφη πάντοτε μίαν από τας δέκα πληγάς τάς 
οποία; πρός τιμωρίαν τών κατοίκων της έστειλιν άλ
λοτε ο Ύψιστος καί ν’ απειλή δι ’ αυτής τήν ανθρω
πότητα ολόκληρον.

*

• ·
Δι’ ήμά; μάλιστα τούς ’Αθηναίους ή απειλή Ιχει 

ίδιάζουσαν σημασίαν, διότι αμέσως οί Άσκληπ’.άόαι- 
μας θ' άνασκουμβωΟο ν διά νά μάς άραδιάσουν εις 
πολύστηλα άρθρα τήν ιστορίαν τής νόσου από τής 
κοσμογονίας καί εντεύθεν, χωρίς νά πολυσκοτί- 
ζωνται με τόσα άλλα πεζά πράγματα άπασχολοΰντα 
τούς Ευρωπαίους συναδέλφους των. όποια είνε λ. χ. 
τά προληπτικά τής νόιςυ μέτρα ή ή «υρεσις φαρμά- 
κω· πρ ς θεραπείαν αυτής.

Οί ιδικοί μας είνε δυνατοί εις τήν ιστορίαν τής 
νόσου τήν όποιαν ήμποροΰν νά σά; είποϋν μεθ’ όσης 
ακρίβειας καί τό εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν τού Λαρούς.

• ·
Ευτυχώς εις τέν τόπον μας πάσαν τυχόν έλλειψιν 

τών ιατρών μας άνεπληρώνουν λίαν έπιτυχώς οί δη- 
μοδ δάσκαλοι οί φαρμακοποιοί καί άλλοι εμπειρικοί. 
Ούτως ό κ. Βαρλάς με τήν βοολίνην του κάμνει 
θαύματα κατά τής φθίσεως. Άπόόειξις μάηστα τής 
άποτελεσματ κότητος τού φα:μάκου του είνε δτι τό 
βαιάντιον τοϋ κ. δημοδιδασκάλου, τό όποιον πρό πολ- 
λού, ώς μ' έβ βαίωσαν, εΰρίσκετο εις τό τελευταίου 
στάδιον τής φθ σεως, άνέρρωσεν ήδη εντελώς καί ά- 
πει/εΐ νά πάθη π/ηθώραν υγείας.

Εις τήν περιφανή αυτήν άνακάλυψιν προσθέσατε 
τήν Μοοχοβιτΐνην, τήν Αναγνωστοπουλίνην, τήν 
Βακταλοπουλίνην, τήν άντιφαλακρίνην καί δεν ενθυ
μούμαι ποίαν άλλην ινην καί είπέτε μου έπειτα άν ό 
θεός δέν έβάλθηκε με τά σωστά του πλέον νά δο- 
ξάστ, όλα τά τέκνα τής κλασικής μας χώρας.

Έξ όλης αυτής τής σωρείας τών έργων ελάχιστα 
δύνανται ν’ απασχολήσουν τόν θεατήν Καί ας άρχί- 
σωμεν άπό τόν μέγαν έκ Μονάχου καλλιτέχνην Ία- 
κωβίδην.

Ό Ίακωβίόης αντιπροσωπεύεται εις αυτήν δι’ έ-
νός παστελ επιγραφομένου ή « Ήριεττο»· ό μέγνς 
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ποιον διακρίνει δλα τά έργα του _ _

Τί δύναμις κα αρμονία χρώματος υπάρχει εις την

λευταίας αϋτάς ήμερα; φήμας, καθ’ άς οί εις τόν 
Σεαθμόν αυτό- κομιζόμενοι διά πρόχειρον περίθαλψιν 
κρεουργούνται άνιλεώς υπό νεαρού Άσκληπιάδου 
ασκούμενου μετά πάοης έπιμελείας νά έκαάθη τήν 
χειρουεγικήν.

Ώς γνωστόν τό Συνέδριον τής Χάγης άπηγόρευσε %ος .....
χατά τούς πολέμους τήν χρήσιν τών σφα ρών ντούμ- καλλ τέχνης καί εις τό νέον του Ιργον έπιβά·λεται 
νττϋμ, αίτινες κ εουργούσι φρικωδώς τούς πληττομέ 7i.j μελετημ.ένου καί δυνατού σχεδίου του τό ό
νους. Άναμφιβόλως δμω; τά μέλη τού συνεδρίου δέν 
έγνώριζον δτι παρ ’ ήμΐν υπάρχει τό νέον αυτό είδος 
τών Σταθμ.ών ντούμ-ντούμ, άλλως θά τούς κατήργει.
Διότι δε. υπάρχει λόγος νά πιστεύσωμεν δτι ήθέλησαν 
νά φανούν φιλάνθρωποι πρίς μ.όνους τούς Μπόερς.

• ·
Καί τέλος πάντων Μπόερς, Μπούρς ή Μποΰαρς ;
Τό ζήτημα δέν έλύθη Ιτι ΰπό τών αγγλομαθών, 

εν τώ μεταξύ δε οί Μπόερ. έμειναν Μπόερς ώς εν 
αρχή εγράφησα». ’Απαράλλακτα όπως ό Έφφελ εμει- 
νεν Άιφελ εις τά στόματα δλων, ό Δρεφύς Δραύφούς 
καί ό Ρουδινί Ρουδίνι με δλας τάς κατόπιν γενομένας 
διορθώσεις τών εφημερίδων.
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Ό δ a λ I ο κ η. — Είκών τοϋ κ. Ματθιοπούλου.

Η E Ü H I T E M E  Ε Κ 0 Ε Σ Ι 2
ΤΟΥ Ο Μ Ά Ο Υ  TÛN Φ 'Δ Ο Τ Ε Σ Ν Ω Ν

Μετά χαράς βλέπομεν δτι ήρχισε κάπως νά ά α- 
ζωογονήται ή καλλιτεχνική κίνησις εν Έλλάδι- 
ούτω έχομεν δύο εκθέσεις (Ν;ι|ι)ΐι?).μίαν τού Ζαππείου 
καί έτέραν τού « Ομίλου τών Φιλοτέχνων» ήτ.ς άπό 
τής περασμένης Κυριακής ήνβιξε τάς πύλας της εις 
τό κοινόν.

Μόνον έτσι ήμπορεΐ κάπως νά άναπτυχθτ, ή άπό 
τίνος χρόνου σχεδόν νεκρά καλλιτεχνική κίνησις τής 
’Ελλάδος ή όποια δυστυχώς μόνον εις τάς έφημερί- 
δας καί εις τας βιτρίνας τών διαφόρων καταστημάτων 
¿φυτοζωούσε.

Ή έκ τών έκθέσ ων ωφέλεια είνε διπλ.ή- άφ’ ένός 
μέν υποθάλπει καί υποδαυλίζει τήν άμιλλαν εις τέν
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Ό Έρως θρούωντό τόξον του. —Έργον 
τοΰ κ. Βοοϋτου

Ό Γαλάνη; συ εδύασε ποίησιν καί καλλιτεχνίαν 
t πρός παραγωγήν τών τεσσά:ων του έργων τά όποια 
I  συμβολίζουν τάς τέσσαρας έποχάς τού έτους. Δύο δέν— 
I δρα υψηλά καί ξηρά τών όποίω; αί σιλομέτες διαγρά- 
I φονται Οαυμασίως έπί τού τεφρού ουρανού καί τού έκ 
|· τής χιόνος λευκού δάφους είνε ή έμπνευσις τού καλ- 

λι έχνου πρός παράστασιν τού χειμώνοο, δστις όντως 
είνε έκφραστικώτατος. Τό ψύχος πλαναται έπί δλων 
τών γραμμών τής είκόνος.

Ί1 άνοιίις παρίσταται διά μιας πεδιάδος κεχρω- 
ματισμένης δι’ δλων τών αποχρώσεων τού πρασίνου 

. καί ερυθρού Εις τό θέοcc συμβολιζόμενον διά μιας 
Β έκ τών μεγαλοπρεπών δύσεων του κατώρθωσε νά συγ- 
L κρατήση έν πλήρει αρμονία τήν άντίθεσιν τών χρωμά

των. Το φθινοπωρον παρίσταται διά δένδρου φυλλορ- 
ροούντος τού οποίου ή σκιαγραφία διαγράφεται θαυ- 
μασίως έπί ουρανού χρυσού έκ τής δύσεως τού Ή
λιου καί χρυσίζοντος επιφάνειαν - ποταμού έντός τής 
όποιας άντικατοπτρίζονται μία λεύκη καί μία ύψη- 
λοτάτη κυπάρισσος.

Έπειτα έρχονται αί θαυμάσιαι τοπιογραφίαι τής 
δεσποινίδος Λασκαρίδου ή όποια έπιβιλλεται εις οι.α 
της τά έργα διά τής μελετημένης χαί πρωτοτύπου 
εργασίας της. Μετά αύτά έρχονται δ>ο τοπιογραφία·, 
τού Λεμπέση,έξοχοι διά ττ,ν άρμονίαν τών χρωμάτων, 
αί τοπιογραφίαι τού κ. Φωκά. ή «Νηρηίς» τής δε
σποινίδος Φλωρά. αί θαλασσογραφία·, τού Βολονάκη 
τά φρούρια τον Γεραλή, μία είκών τής δεσποινίδος 
Βοζίκη, ρ:ιιιιβιΐιΧ τού κ. Φρυδά, μερικά άνθη τής 
δεσποινίδος Άργυροπούλου, μία ν»ξ τού κ. ΌΟω- 
ναί·υ, καί μερικαί θαλασσογραφία·, τού κ. Πορσα- 
λέντη.

Τά άλλα είνε έντελώς ανάξια λόγου. Όσον άφορφ 
τά όλίγα τής γλυπτικής έργα, άρκούμεθα νά οξάρω- 
μεν ενταύθα τόν θαυμάοιον Έρωτα τού κ. Βρούτου 
θραύοντα τό τόξον του τού όποιου εικόνα παρχθέτο- 
μεν ανωτέρω.

Κ α λ λ ι τ έ χ ν ι ι ς

Διά νά συμπληρωθή ή σειρά τών περιφανών αυ
τών ανακαλύψεων δέν μένουν πλέον παρά δύο μόνον 
νόσ»ι : ή ευλογία καί ή ΐμφλουέντζα. Ή πρώτη άπό 
πολλού δέν παύει νά μάς ένθυμήται διά σποραδικών 
κρουσμάτων Ή δεύτερα τάς ημέρας αύτάς έκαμε 
τήν συνήθη έυφάνισίν της μέ ρίνας ερυθρά; ώς παπα
ρούνας καί συνχυλ.ίας βηχός.

Ή το καιρός επί τέλους νά ενθυμηθή τούς ιατρούς 
καί τούς εργολάβους κηδειών.

• ·
Οί τελευταΐσι ούτοι μάλιστα έγειναν άμερικανι- 

κώτατοι είς τάς ’Αθήνας. Έκεΐ εις τήν πλατείαν τού 
Δη μοτικού θεάτρου πελώριος πίναξ είναι στ·μένος με 
ρεκλάμαν έ.ός έξ αύ ών,περιέχουσαν πάσαν λεπτομέ- 
ρ ιαν μέ κυριολ.εξΐαν ή όποια ήμπορεΐ νά σάς όρθωση 
τάςτρίχα; .ής χεφαλής έκ φρίκης.

‘Ομολογώ δτι ή ιδέα τού εργολάβου είναι πολύ 
ώραία, διότι τό μέρος εκείνο είναι άπό τά πολυδ.αβα- 
τώτερα τών ’Αθηνών. ’Αλλά φρονώ δτι πάντως όιραι- 
ςτέρα θά ήτον ή ιδέα έκείνου δστι; θ’ άνελάμβανε νά 
οπάση εί; τό κεφάλι τού κ.έργολάδου τόν άπαίσιον έ- 
κεΐνον πίνακα.

• ·
Κατά περίεργ-ον δέ σύμπτωσιν ό πίναξ αύτος απο

τελεί ά/.ριβώς τό peinlanl τού έπί τής αυτής πλατείας 
Σταθμού των πρώτων βοηθέ ών.

Και υποθέτω δτι ή έμπν υσις τού ρέκτου εργολά
βου δέν είναι άσχετος πρός τάς άναγραφείσαο τάς τε-

ΊΓΧ Α. _Λ_ Έ 3  ΚΑΡΧΑΤΙΚΑ
{Ύπό EMM. BEKIAPEAU)

  ' ” 1 , · ·περιβάλλει τήν ώραίαν εκείνην κεφαλήν τη.· τί
της χρώματος καί πλάσεως είνε ό φωτιζόμενος λαιμό
τής Ί·ριέττας. Αύτά είνε έργα πρό τών όποιων πρέ-ί

:ι οί θεαταί νά ΐστανται ώρας καί *ά θαυμάζουν. νά|

— β ΊΙσαία, χόρευε, ή Παρθένος έτεκεν υιόν τόν 
Εμμανουήλ». μέ Ιρρινον φωνήν έψαλλεν ό πελώριος 
ir'rmr'if.rrrtrr vmtIÎw tîi: vstarc καί σύοων όπισθέν
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βλ έπουν καί νά εισδύουν είς τά «υστήρια τής τέχ 
τά όποια δλα περικλείει τό μικρό αυτό παστελ το 
Ίακωβίόου, αύτά είνε έργα δυνάμενα νά μορφώσο·· 
κοινόν τό όποιον άμοιρεΐ καλαισθησίας αύτά είνε έρ· 
πρό τών οποίων πρέπει νά αποκαλύπτεται κάθε /αλ 
λιτέχνης.

Άς Ιλθωμεν τώρα είς τόν θαυμάσιον Ματθιόπου 
λον ό όποιος μάς εκθέτει τήν ΌόαΑίσεη ν,μικρόν πασ-ι 
τέλ τό όποιο» παριστάνει ήδυπαθέστατα γυμνήν ο-“ 
δαλίσκην έξηπλωμένην έπί ο βανίτυ καί άναπαυομένην 
Τά παστελ τού Ματθιοπούλου έχουν τόσην χάριν ό 
σην δύναμιν έχουν αί εικόνες τού Γερανιώτου. Είς τ.' 
¿δαλίσκην του ό νεαρός καλλιτέχ-.ης άναδεικνύεται πο
λύ δυνατός ζωγράφος, ιδίως τό στήθος τή έξηπλω- 
μένης γυμνής είνε κάτι τι θαυμάσ·ον ύπό ίποψίν σχε
δίου καί χρώματος· εκεί η ή τόσον άπαλά άναπαυο-

Ό  κ. Γ αλάνης ε ίς  τό α τελ ιέ  το υ .

κόσμον τών καλλιτεχνών ή οποία είνε τό τελεσφορώ- 
τερον μέσον ποό; παραγωγήν έργων, άφ’ έτέρου δέ 
αναπτύσσει ττν καλαισθησίαν καί τό ένδιαφέρον πρός 
τήν καλλιτεχνίαν τού λαού.

Δυστυχώς, ή καλλ τεχνική έκθεσις τού α ’Ομίλου 
τώ/ Φιλοτέχνων» δέν μάς παρουσιάζει καί μεγάλα 
πράγματα.

«...» .. Νύμφιο. Έν τψ μέσιρ άμφοτέρων όπισθεν ό 
κουμπάρος ό Χατζή Νικολής ό γούναρης, ό γλεντζές, 
έκράτει τά δύω στέφανα άπό άμπελόβεργες, καί όχι 
άπό τέλι, με ψεύτικα άνθη, καί τά έπίεζεν έπί τών 
χεφχλών των νά μή πέσουν, περιερχόμενος καί αυτός 
μετά τού παππά, τών νυμφίων καί τών παρανύμφων, 
ένός αγοριού μέ ντουμάνια καί έ ός κοριτσιού, μέ τά 
μαλλάκια πλεγμένα είς μ κρούς θυσσάνους, κρατολντων 
τάς δύω λαμπάδας άναμμέ-ας.

Ό παππάς έξηκολούθει τόν περί τήν τράπεζαν 
πού ή το ο οίσκος μέ τά άσπρα κομφέτα καί τό πο
τήρι μέ τό κρασί γύρον του, ώς λεβέντη: χορευτής 
σύρων τόν χορόν, έν ώ βροχή δακρύων χαράς έτρεχον 
άπο τούς οφθαλμούς *ών γονέων καί αδελφών τής

ο-.ον /.r -,------  ’ ι„ νίμφης καί τού γαμβρού, καί άλλη βροχή άπό φα-
μένη κεφαλή τής Οοα .σκ ς ε.ν̂  -,.χ- ·-■ -,,^Βσόλια, κοικφέττα χρωματιστά, στραγαλια, ρϊζι καί
κομμάτι, ή τοναλιτε r.« του ολου έργου ε ;χω, «  ο-.’ών οί κεκλη-ιένοι ήσαν ίφωοιασαέ,οι

τά; κεφαλ.άς των με κίνουνον να τούς Τυφλώσουν.
Τό μυστήριον τού γάμου έληξε, οί προσκεκλη-

■  »  V  «S ■ »  Τ  >

καμαρώνοντες, οί παράνυμφοι μέ τ' άλλα τά παιδιά 
έρρίφθησαν χαμαί νά χωρίσουν, δι’ ίδιον λογαριασμόν, 
τά πρόβατα άπό τά έρίφ α, τά κομφέτα δηλαδή καί 
τά στραγάλια άπό τ' άλλα παντοδαπά όσπρια πού 
ήσαν άναμεμιγμένα, ό παππάς, άφ’ ού έπιε τό υπό
λοιπον τού κρασιού, είπε μερικά; συμβουλάς είς τούς 
νυμφίους καί τού έφίλησαν δλοι τό χέρι καί τό βε
λουδένιο Εύαγγέλιον μέ εύλ.άβε'.αν πολλήν, έκάθισε 
χαμαί εις τό μεντέρι σται ροπόδι νά διπλώση τό πε
τραχήλι του, οί δε προσκεκλημένοι πρ σερχόμενοι άνά 
εΐ;, συνίχαιρον τούς νυμφίους, τά πενθερικά καί τόν 
κουμπάρον. ηύχοντο είς τούς νέου; καί τάς κόρας «εις 
τά δικά σας λεύτεροι», /.αί ήτοιμάζοντο διά τόν 
χορόν

ά καφετζήδες, ό Δημήτρης ό φούρναρης, ό ΙΙυΟα- 
γόρας ό γιολτζής, άπό τό Ινουσάντασι, ό Ντιράνης 
ό κανταρτζής, ό Κωνσταντης τό μπαιαλάκι, ό γυιός 
τού Ιΐανα.ά τού Μπαϊντερλή, ό Νικολάκης τό χασα- 
πάκι ό γυιός τού Άναστάση τού Καΐσαρλή, ό Χα- 
τζαρ ,-ύρης, ό Κοτσάμπασης τού χωριού, ό Φεζος, τό 
ώμορφο Τουρκί άπό τήν Χαλκίδα τής ’Ελλάδος, έγω 
μέ τόν Γιάννη τόν Άράπη, τόν νεοφάιτιστον ύπηρέ- 
την μας, τόν όποιον έβάπτισεν είς Σύρον ό κρεοπώ
λης Καυκαλάκης, καί δύο τρεις άλλοι, μαζή με κάμ- 
ποσε; γυναίκες. Ή μην τότε μόλις δεκαεπταετής, 
καί μ’ εϊχεν έμπιστευθή ό αδελφός μου Νικόλαος, 
ό μάρτυς τού Σουδάν, όστις τότε είχεν έργοστάσιον 
εις Μπουνάρμπασι, είς τόν Άλέξην, τόν Κοτσάμ- 
πασην καί τόν Φ-ιζον μέ τον υπηρέτην μα; τόν Γιάν- 
νην τόν νεοΐιώτιστον, διά νά διασκεδάσω. Όλ.οι ήο*ν 
φίλοι τού αμβρού, καί ήλθαν άπό τό Μπουνάρμπασι, 
τέσταρας ώρας δρόμον, ώς τό Νύμφιο, ώς συνοδία, 
αρματωμένοι ωσάν αστακοί.

Καίτοι, μετά τήν διακοπήν τών σπουδών μου, 
είς ¿κείνην τήν ήλικίαν είχα άναγνώσει πολλά καί 
ήννόουν περισσότερα, τουλάχιστον όσα ύπέπιπτον είς 
τήν άντίληψίν μου, καί τά έξήγουν ολα, όπως τά 
χωρία τού Πινδάρου καί τοΰ θεοκρίτου, εν μόνον δεν 
ήδυνάμην νά καταλάβω τότε Τί οουλειά είχαν τά 
όπλα είς τάς ζώνας τών μεταβαινόντων εί; γαμήλιον 
πομπήν. Τό έξήγησα όμως καί αύτό είς τό τέλος.

Καθ' όλην τήν τετράωρον πορείαν, ήν διηνύσαμεν 
έφιπποι άπό τό Μπουνάρμπασι, εως τό Νύμφιο, 
έσπασα τό κεφάλι μου νά συναρμολογήσω δύο προσ
φωνήσεις είς στίχου; έν είδει έπιθαλαμίου, τούς 
οποίου; θά έξεσφενόόνιζχ, όπως ό μπάρμπα Γεώργη; 
είς τού; Μυλωνάδες, κατά τής κεφαλής καί τών ώτων 
τού γαμβρού κ*1 τής νύμφης, συγχαίρον αυτούς, καί 
είχα κατορθώσει νά παρατάξω καμμ̂ ά τριανταριά 
λέ'εις ! λέξεις ! λέξεις !, ώς λέγει ό Άμλετ, άνευ 
έννοιας δηλαδή, είς τέσσαρας σιίχους όμοιοκαταλη- 
κτούντας είς τό τέλος, διά μέν τόν γαμβρόν μέ τ· 
«ιος», δηλαδή τό «νυμφίις» μέ τό «άνδρεΐος», διά 
δέ τήν νύμφην μέ τό «ια», δηλ τό «νυμφία» μέ τό 
«συμβία».

Όταν ήλθεν ή σειρά μου νά προσέλθω καί εγώ 
όπως ξεφουρνίσω τά προϊόντα τού σοφού μου κεφαλιού, 
έκαμα πρώτα μέσα μου μίαν μικράν πρ οπό νησιά ρη
τορικήν, καί ώρμησα θέλων νά όείςω τό ευθαρσές τού 
έζόχου πεπολιτισμένου ατόμου μου, απέναντι τής 
δειλίας τών απλοϊκών, τών άξεστων ατυχών Άνατο- 
λιτών χωρικών, ώς τούς άπεκάλουν άναφανδόν.

Ή φόρα μου όμως έκόπη, διότι ό Άλέξης, άμα 
μέ .ίδεν, ήγέρθη, ήνοιξε τάς ανδρικά; του άγκάλας, 
μέ περιίλαβεν είς αύτάς, ώσεί θελων νά μ’ άποδείξη 
τήν μικρότητα τής οντότητός μου απέναντι τού είναί 
του, καί μού ¿κόλλησε δύο παχέα καί ηχηρότατα 
φιλιά είς τάς παρειάς, άπαντών είς μη πραγματο- 
ποιηθείσαν νά φύγη τού ερκους τών ¿¿όντων μου 
ευχήν.

— Άσκ ολσούν ! τσελεπή Μανωλάκη ! Ευ
χαριστώ. *

— Πάει τό ήμισυ τού έπιθαλαμίου μου, είπα 
μέσα σπογγιζσμενος, μού τό έπνιξεν ό αλιτήριος. 
Έτσι μούρχεται νά κάμω τής νύφης, δ,τι μοϋκαμε. 
Δεν βλ.άπτει όμως. Έχω τό άελο μισό διά το 
ήμισύ του

μβχκω,. 111*3
décoratifs τού νεαρωτάτου συνεργάτου μα; Γαλάνη· 

Άτυχώς δεν δυνάμεθα νά παραθίσωμεν ιίκόνίί 
α.τών ενταύθα. Ή δύναμίς των έγκειται είς 
χρωματισμόν μή δυνάμενον ν’ άποδοθή διά τής 
τοζι κοτυπίας. Άρκούμεθα λοιπόν παραθέτο.τες 
νωτέρω τήν εικόνα τού καλλιτέχνου εργαζομένου 
τό άτελ.ΐ8 του.

r. — · - _-----’ · ■ _ · ,
υγεν άποτόμω; χωρίς νά στρέψη νά ιδή τήν νύμφην 

., όποία τόν έπερίκενε, καί ή όποια τόν ήτένισε. 
έκπληκτος καί λυπημένη. Όλοι έστρεψαν μέ περι
έργειαν πρός τόν Φέζον, ό όποιος έκάθισε σκεπτικός 
εί; αίαν γωνίαν σταυροπόδι, απέναντι τή; νύμφης, τήν 
όποιαν έκρυροκύταζε, έν ' φ δάκρυ επλανάτο ei; τούς 
οφθαλμούς του. _

— Ό Φεζος έχει απόψε μεράκι, εψιθύρισάν τινες. ζ 
Ήλθε καί ή σειρά μου νά χαιρετήσω τού; νυμ- τ 

φίους. Είχα ελθ>· άπό τό Μπουνάρμπασι μέ τήν συνο- τ 
δ.αν τού γαμβρού άποτελουαένην άπό όλην τήν νεο
λαίαν τού χωρίου. Ήσαν, ό θωμάς καί ό Μιμικός,

Ik̂iui tvu yj w ijiavj&iu,, aa; .ΪΖ̂ι̂ ν
πρός τό έτερον ώραΐον άσθενές ήμισύ του.

Άλλ’ έτέρα ψυχρολουσία φοβερωτέρα μ' άνέ- 
μενεν έντεύθεν, αντίθετος μεν όλω; τής πρώτης, ήτις 
όμως συνεπλήρωσε τό έργο» τού ολοσχερούς ναυαγίου 
τής άτυχούς προσφωνήσει»; μου. Διότι ή νύμφη, άμα 
ώ; άντελήφθη τάς έπιθετ.κά; μου διαθέσεις, εσυαμ 
ζεύθη ΐι έαυτή, ώ; κάνθαρος, περίεβλήθη όλην 
τήν πανοπλίαν τών τσεμπερίων, τών ντο 
τώ; σαλβαρίων καί τή; χωριατοσύνης της, 
χοίρος, έκυψε τήν κεφαλήν της μεταξύ 
μαστών, καί έξαγαγούσα έκ τού ό' κουμ
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ύφασ|λάτων, εις σν μετεβλήθη, τήν έτέραν τών χειρών, 
ή μάλλον τά ά-ρα τών δακτύλων αυτής, μέ τούς βε- 
βαμμένους μέ κνάν χρώματος κανέλλας δνυχάςτης - τΐ 
διαβολοέθ'.μον !— άφήκε να έγγίσωσι τήν τεταμένην 
χεϊρά μου, έψιθύρισεν εν β Έί βαλά !» ώς εγγα
στρίμυθος ή ετοιμοθάνατος, καί έστράφη προς τόν 
Ά'/έξην, ώσεί ζητούσα εΰστ,μον, δτι καλά τά κατά-

'Γπεχώρησα συντετριμμένος κυριολεκτικές, ώ; 
καταρώμενος τήν σεμνότητα, τήν αιδώ, τήν εντροπήν, 
τήν αρετήν, τήν δεΟίαν καί δλας τάς θεάς τής γυ
ναικείας υποκρισίας, έν φ όπισθέν μου εϊχον αρχίσει 
ήδη χορε 'οντες οί νέοι τού Μπουνάρμπασι τον ζεϊμπέ
κικον, τόν άσιμνότερεν τών χορών, μέ τά: σεμνάς 
μέχρις ήλιθιότητος νεάνιδας τού Νύμφιου, καί ένφ οί 
νέοι τής πατρίδος τής νύμφης, ύπεχώρουν πρό τών νέων 
τής πατρίδος τού γαμβρού καθ’ δλας τάς τάξεις περι
ποιούμενοι αυτούς έκ.ΐνοι διαχυτικώτατοι, ώς φιλο- 
ξενούντες τούς φιλοξενουμένους.

— Φυσικώτατον έσκέφθην. Άφ' ένός οί δροι καί 
οί νόμοι τής φιλοξενίας, καί άφ’ ετέρου ή φροντίς νά 
μπίρδ ύσουν καί άλ’/ον Μπουναρμπασλτν μέ καμμίαν 
Νυφιώτισσα . Διότι ονδελς Προφήτης ουτε... γαμβρός 
φελφ έν τή ιδία του πατρίδι,

Έτελείωσε λοιπόν καί ό πρόχειρος ή προπόδαρος 
αυτός χορός, καθ’ όν, αί καλύπτουσαι τά πρόσωπα, 
άλά τούρκα, χωρία αί, άφίνουν ακάλυπτα τά στήθη 
καί τό σκανδαλώδες τών όρχητικών άκκισμών,καί καθ’ 
όν τά μέτωπα τών παιχνιδιαρέων μουσικών μεταβάλ
λονται εις μήτρας, έφ’ ών άποτυπούνται υπό τών 
όρχουμένων τά παντοίων εθνικοτήτων άργ ρά κέρματα, 
τά όποια τούς κολλούν, καί ¿σερβίρισαν τό σερμπέτι, 
καί πάλιν τό σερμπέτι, καί αιωνίως τό σερμπέτι, τό 
στερεότυπον αρχαϊκόν μελίκρατον, πρός συμβολισμόν 
ίσως τής σελήνης τού μέλιτος, ένφ οί Νυφιώτες £- 
συρον τούς Μπουναρμπασλήδες εις ίδιον σωμάτιο , το 
μπουφέ νά πούμεν, Ινθι τούς ¿κόρνων, οί δέ Μπου
ναρμπασλήδες, μετά τήν περιποιητικήν αυτήν κρασο- 
κατάνυξιν, συμπαρέβαλλον τάς κα<λονάς τού Νυμφίου 
μέ τάς τού χωρίου των, άνταλλάσσοντες κάπου καί 
καμμνά ματιά.

Βλέπων τόν πρός τό δωμάτιον εκείνο συνωστισμόν 
τών άνδρών, ήθέλησα νά μάθω τόν λόγον, καί πρός 
τούτο άπετάθην πρός τόν Φέζον, δστις ενόμισα δτι 
κάθηται μελα-χολικός καί δέν μετέχει τής γενικής 
χαράς, δΐ'τι δέν τόν ¿περιποιούντο, ¿>ς αλλόθρησκον, 
καί τού έπρότεινα νά πλησιάσωμιν καί ήμεΐς έκει.

— Πάμε, Φέζο, τού είτα σύρων αύτόν άνθιστά- 
μενον, νά δούμε τί κάνουν καί τρέχουν δ*οι έκεΐ 
μέσα.

— Μπράκ, γιαβρούμ τζελεπή, άπήντησε, δέν 
κάνει έσύ νά πιής

Νά πιώ τί, Φέζο ;
— Νά ! Κρασί, μπράντι, μαστίχα, δεν βλέπεις ; 
’Αληθώς. Εντός τού χωρίσματος αύτού ύπήρχον

φιάλαι ρακής, ρουμίου καί οίνου μέλαν-,ς, από τό 
όνομαστόν Νυιιώτικο, εξ ών οί εισερχόμενοι Ισπενδον 
γεννβΛως. Τινές έξ αυτών μάλιστα είχον μεθυσθή ήδη 
καί έκοθηντο χ*μ®1, μή δυνάμενοι νά σταθούν εις 
τούς πόδας των.

— Αυτό. έσκέφθην, όμοιάζ·ι μέ τό άντρον τού 
γέρω-λέοντος τού μύθο,, εις τήν είσοδον τού οποίου 
έφαίνοντο πολλά μέν ίχνη είσιόντων, όλί(α δέ 
έξιόντων.

Ό Φέζος μ’ άοήκε καί μετέβη νά καταλάβη πά
λιν τήν θέσιν του ρεμβός καί πικραμένος. Είχε τό με 
ράκι του. Καί τό μεράκι του αύτό ήτο, δτι είχε 
σεβντάν πρός τήν Έλέγκων, άφ’ δτου ριψοκινόυνεύσας 
ό καύμένος τήν έσωσεν άπό τά; χεΐ-σς τών ληστών, 
εντός του δ’ έπάλαιον τά πλέον τρυφερά, άλ-ά καί 
τά πλέον άντίθετα καί άσυμβίβαστα καί άλληλαναι- 
ρούμενα αισθήματα, τής πρός τόν Ά έξην εί)ικρινούς 
φ λ ία; καί τού προς τήν Έλέγκων διακαούς έρωτος, 

φ "Αλλοτε περί αύτού. Διότι εις τάς τόσον μεμακρυ- 
ό”5'/.ήί σημειώσεις μου, ευρίσκω καί τινας, 

, ν.ί̂ Μρι̂ θίίσας εκ τού τραγικού άποτιλισματο; τής 
βνταποιίΐΛϊεω; τής ενάρετου χριστιανή; εις τό αίσθςμα 

ΌΟωυ.ανίδου . .

Έόόθη τέλος τό στμεΐον τής άναχωρήσεως. Έν 
μέσφ γενι<ής άναστατώσεως, χαλασμ,ού Κυρίου, συ- 
'ωστισμού, κραυγών, τρεχαμάτων καί ερευνών διά νά 
εύρη έκαστος τά άνήκοντα αύτώ πρόσωπα ή αράγ
ματα, καί έν μέτω τών αποχαιρετισμών καί τών δα
κρύων τής νύμφης καί τών γονέων της, οΐτ.νες, έτοι- 
μάζοντες καί παραδίδοντες τά προικιά της πρός φόρ— 
τωσιν εις τάς ήμιόνους, τά όποια ήσαν ϊκ-εθειμένα 
ώς οοΙιΌΐΐοΐι μουσείου, εί εν άκρον, ήσπάζοντο άπο- 
χαιρετώντες άπό τούδε καί τήν Έλέγκων, παραδόξως 
μή προτιθέμενοι νά τήν προπέμψωσι ποσώς Ιξω τού 
οί·ου, — έν μέσφ λέγω αύτών, οί νέοι ο<οι τού Νυμ
φίου έςηφανίσθησαν, καί δέν έμείναμεν ώς συνοσία τών 
νυμφίων παρά μόνον ήμεΐς οί μετά τού γαμβρού έκ 
Μπουνάρμπασι έλθόντες, καί ή νύμφη μετά δύω συγ- 
χωρίων της παρθένων, τών μόνων αί όποΐαι θά -ήν 
συ/ώ-ευον εως τό Μπουνάρμπασι μετά τών αοελφών 
των. Λύτοί δμως, — άλλο πάλ.ν τούτο αίνιγμα δ·.’ 
έμέ,- Σέν ήρχοντο άπό τούδε μαζή μας, άλλά θά μάς 
πρόφθαι αν κατόπιν, όπόταν θά έξηοχόμεθα έκ τού 
χωρίου εις τούς αμπελώνας τής πεδιάδος.

Ή συνοδία άνεχώρησεν έφιππος, έν γενικφ άλα- 
λαγμώ καί ύπό τούς χαρμοσύνους πυροβολισμούς μας 
εις τόν άέρα, εις οΰς, ούδεί; Νυφιώτης, κατά περίερ
γον σύμπτωσιν, είδον νά συμμετάσχη, καί ύπό τούς 
έκκωφαντικούς παιάνας δύω καμπαζουρνάδων καί δύω 
ντιουλίων, ύπέρ τά όποια, εάν διήρχετο κανέν σμή
νος πτηνών, θά έπάθαινεν, δ τι άλλοτε τό ύπέρ τάς 
κεφαλάς τής στρατ άς τού Ξέρξου ιπτάμενον, έπί τής 
αυτής ιστορικής γής τής Μικρά ίας, ώς άφηγεΐται* ό-
Μυγχάουζεν Ηρόδοτος.

Έπροχωρούμεν απομακρυνόμενοι έφιπποι δλοι, 
δέν δύναμαι νά είπω καί άμέριμνοι, δ ότι τουναντίον 
ή συνοδία μας δλη ήτο πολυμέριμνος, Ιμφροντις, καί 
μέ δλην των τήν μέθην οί άνδρες, στρατηγικώτατα 
προσεΐχον νά εύρίσκωνται αί γυναίκες έν τφ μέσφ περι- 
κυκλωμεναι καί περιφρουρημέναι, ώς τά μαγέ ρικά 
σκεύη καί αί χήνες, κατά τήν περίφημον ύποχώρησιν 
τής Λ'ρίσσης, καί όιαταγαί έξεδίδιντο καί άνεκ7- 
λούντο, καί τοι δέν τάς έξέδιδεν Έλλην υπουργός, 
καί κατοπτεύσας διωργανούντο, καί έφεδρεΐαι έτάσ- 
σοντο, όπόταν εις τά πρόθυρα τού χωρίου, άπό ρυ-

Κ Γ Ρ Ι Λ Κ Α Τ Ι Κ Η

τήρος τρέχων έπέστρεψεν ό Ντιράνης ό κανταρτζςς, 
μέ τ-. μαύρο του άλογο μι τές μεταξωτές φούντες 
καί τά χρυσά ζεγκιά, οστις ηγείτο ώς κατοπτευτικόν 
σώμα.

— Γκελίορλαρ, έφώναξε τουρκιστί λαχανιασμέ
νος, έκειδανανά στή βρύσι μάς καρτερούνε μπο.σκάδα.

"Ολοι έστησαν έτοιμάζοντες τά δπλα των έν συγ- 
κινήσει. Φ-ιντασθήτε δμως τήν ίόικήν μου συγκίνησιν 
καί τόν φόβον, καί τοι ήμην προφυλαγμένος, όχι μό
νον έν τφ μ,έσφ τών άνδρών, άλλά καί έν τφ μέσφ

τού κύκλου τών γυναικών, ώς Έλλην συνταγματάρ- 

*η4·— Ποιοι έρχονται ; Ποιοι μάς περιμένουν στήν 
βρύσι ; ήρώτησα τρέμων τάς γυναίκας.

— Τά παλληκάρια τού χωριού ! μού άπήντησεν 
ή γενναιοτέρα εις τό νά . . . μέ άτενίση καί μού όμι- 
λήση.

— Καί τί θέλουν άπό μάς, άφού ώς τώρα έχό- 
ρ υαν καί έπιναν μαζή ρ&ς εις τόν γάμον ; ήρώ
τησα.

— Τά παληκαοιάτικα ! Τά παληκαριάτικα ! Τά 
παληκαριάτικα I ήκούσθησαν οέκα συγχρόνως φωναί, 
καί δεξιόθεν, καί άριστερόθ.ν, καί όπισθεν, άπό παν- 
τού όρμήσ>ντε. περί τούς τριάκοντα νεαροί καί εύστα- 
λεΐς λιβέντες ένοπλοι, Ιτρεξαν πρός τήν νύμφην, δια 
σπάσαντες τ ν κύκλον καί τό τετράγωνον, καί έπια- 
σαν τά ήνία τού ίππου της, σύρονες αύτόν ¿πίσω εις 
τό χωρίον.

(Έπετα; τό τέλος)
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της -πρό τε τόν χορηγόν Λουδοβίκον τόν πρώτον καί 
πρός δλον έν γένει τόν βασιλικό' τής Βαυαρίας οίκον. 
Έπί τών τάφων τού Λουδοβίκου καί τού "Οθωνος 
κατε-.έθησαν στέφανοι, εις τόν νύν δέ αντιβασιλέα,, 
υίόν τού πρώτου καί αδελφόν τού δευτέρου, προσε- 
φέρθη πολυτελέστατον επίγραμμα, έπί τού άνω μέ
ρους τού όποιου ό διαπρεπής καθηγητής τής ένταύθα 
Ακαδημίας κ. Γύζης έχάραξε διά τής άπαραμίλλου 
αύτού καλλιτεχνικής γραφΐδος εικόνα άλληγορικήν 
Δι’ αυτής παριστάται τό εσωτερικόν τού ναού ευθύς 
μετά τό πέλος τής λειτουργίας εις τό βάθος άγγε
λοι φέρουσιν ύψηλά πρός τόν ουρανόν τόν λίβανον ώς 
σύμβολον τών υπέο τού βασιλικού οίκου δεήσεων, 
ένφ ύπέρ τούς αγγέλους τούτο··ς περιστερά πετώσα 
φέρει έπί τού ρόγχους τής ειρήνης τό σύμβολον άλ
λοι πάλιν άγγελοι προσφίρουσι* έ'τερα σύυβολα τ»ς 
δόξης καί τής αγάπης, πληθύν άνθέων καί εις έξωθεν 
τής έκκλησίας καθήμενος ραίνει διά τών άνθέων τού
των τό έπίγραμμα ώσεί ευχόμενος ευτυχίαν ύπέρ 
τού βασιλικού οίκου καί τής όλης Βαυαρίας.

Τό βιβλίον τού κ. Σακελλαροπούλου έν τέλει πα
ρέχει καί τινας πληροφορίας άφορώσα; τήν ελληνικήν 
-κοινότητα τού Μονάχου. Δίδονται -οί άριθμοί τών 
γινομένων βαπτίσεων (133 έν όλφ), τών γάμων (58 
καί άποθανόντων ( 1 10) καθ’ δλον τό άπό τού 1829) 
μέχρι τήο σήμερον διάστημα, άναφέρεται άκόμη δτι 
τό 1833 ύπήρχεν ιδιωτικόν έλ.ληνικόν έκπαιδευτήριον 
Παρρησιάόου τ.νός, ώς καί τις σύλ.λογος κλπ.

Ένεκα τής έξώσεως τοι Όθωνος τό 1802 διεκό- 
τησαν αί μεφαξύ Βαυαρίας καί Ελλάδος σχέσεις:) 
τό γεγονός τούτο έζήτησαν νά έπωφεληθώσιν οί έν 
Μονάχφ άγγλίκανικοί δπως ύφαρπάσωσι τήν έλλη- 
εικήν έκκλησίαν, άλλ ’ δμως ή εκκλησία παρέμεινε 
ιαί πάλιν ύπό τήν κατοχήν "ής ελληνικής κοινότητος 
fρησιμεύουσα σήμερον καί δ'.' δλον τον ορθόδοξον τού 
Μονάχου κόσμον, ίδια τού; ού/ί ευαρίθμους Ρώσσους.

Τφ 1888 έτέλει :ό Μόνπχον έορτάς πανηγυρικά; 
ίπί τή έκατονταετηρίδι τής γεν/ήσεως τού μεγάλου 
ιαί ήγαπ-μέν-.υ τών Βαυαρών βασιλέως Λουδοβίκου τού 
τρώτου. Περί τάς τρεις ίκατοντάδας χιλιάδων έσπευ- 
>ον εις τήν πρωτεύουσαν τού βαυαρικού βασιλείου νά 
χυμπανηγυρίσωσι τήν μεγάλην ήμέραν Τού λαού ή λα
τρεία πρός τόν Περικλήν τής πατρίδος του ιξεδηλούτο 
!ν δλη τ-7, έκφάνσει τού άπεριγράπτου ενθουσιασμού 
εύτού Τά λαμπρά κτίρια τά έγερθέντα ύπό τού με
γαλοπρεπούς Βασ λ*ο»ς καί άναδείξαντα τό Μόναχ-,ν 
ίντό; ¿λίγων μόνον έτών μίαν τών ώραιοτέρων εύ- 
'ωπαϊκών πρωτευου'ών άντηνάκλων τήν συμπαθή έ · 
ίείνην καλλιτεχνικήν μορφήν, ή τις ύπήρξε τής βαυα-
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ρική; πρωτευούσης ο κύριο; ιδρυτής καί κα «λωπιστής. έπεθύμιι νά καλέση εις κοινόν συμπανηγυρισμόν τήν
Άλλ’ πέτρωτ. αί μεγαλοπρεπείς αύτα·. εορται ήγαπημένην τού αειμνήστου βασιλέως χώραν, τήν ώ-

νά θ:αύσωσ·.ν επί τέ'ους καί τόν σκληρόν πάγον, δσ- οα'αν Ελλάδα, ύπέρ ής εκείνος τόσα όιίπραξε δικαίως
άποκτήσας try φήμην τού μεγίστου 
• ών φιλελλήνων, τήν χώραν εις ήν 
άπέσ:ε·.λε τόν υίόν του βασιλέα, 
τήν χώραν ύπέρ ής άγωνιζ-μένης τόν 
ύπέρ τόν ελευθερία; άγώνα πάσαν πα- 
ρεσχε συνδρομήν ύλικήν τε καί ηθι
κήν, τήν χώραν, ής τόν μέγαν άγώνα 
τού 21 διηώνισεν αύτός έν μέσω Μο
νάχφ διά τού καλλιμαρμάρου μνη
μείου τών προπυλαίων καί τών έντοΐς 
Ά ρ κ ά δ ε ν τριάκοντα καί έννέα 
εικόνων τών έλλήνων ήρώων καί τών 
άνδραγαθημάτων αύτών, τήν χώραν, 
τής όποιας πολλούς νεαρούς πολίτας 
ώς ιοίου; ύποτροφους συνετήρει. Καί 
έγραφεν ή έπί τών εορτών έπιτροπή 
πρός τόν δήμαρχον ’Αθηναίων: ο Εις
τόν Έλύηνικόν λαόν ή άπεριόριστο; 
άγάπη πρός τόν μέγαν ηγεμόνα ύ- 
πήρξεν ιερά- τό έδειξε κ>1 έν λόγοις 
καί έν έργοις. Γνωρίζομιν δτι ή άνά- 
μνησίς του καί έν Έλλάόι είνε 

, τετιμημένη καί δτι ό έλλην κός λαός 
(καί οί άντιπρόσωποι τής πρωτευούσης 
| αύτού έκ καρδίας ένδιαφέρονται διά 
‘τά5 έπικειμένας έορτάς Ή έπί 
τών εορτών έπιτροπή «αί ei κάτοικοι 
τού Μονάχου θέλουσιν είλικρινώ; χά
ρη, εάν παρ’ ύμών τήν άπάντησιν 
τής παραδοχή, τής προσκλήσεως λά- 
βωσι καί ίδωσι τήν πόλιν τώ< ’Αθη
νών άντιπροσωπευομένην έν ταΐ; έορ- 
ταΐς». Έν ιδιαιτέρα έπί τούτο συγ- 
κληθείση συνεδρ-α τού δημοτικού συμ
βουλίου άναγινώσκει έν ιερά συγκι- 
νήσει ό τότε δήμαρχο; Αθηναίων 
Φιλήμων τήν ώραίαν τών Βαυο,ρών 
πανηγυριστών έπιστοϊ ήν, χειροκρο- 
τούντων δέ πάντων μια φωνή καί 
ψήφφ άποφασίζεται ή άποστολή εί; 
τάς έορτάς τού μέλους τού συμβου
λίου Ψύλλα, ώς αντιπροσό>π(· ν τής 

To rtpoc τόν αντιβασιλέα τοΰ Μονάχου προοενεχθέν έπίγραρρι πόλεως, ciTtvs; ώφειλον νά κοσμήσωσ·.
μετά τής είκόνος τού κ. Ι'κύζη. -¿ν -¿? ν τ·-.; Λουδοβίκου διά δάφνη-

τι; άπό τού 1862 έχώριζε δύο αδελφικά; χώρας, δύο έξ ’Αθηναίας γής με λευκοκυάνους ταινίας, νά έκ · 
τέως ήγαπημένου; λαούς, του; Βαυαρού; καί τού; Λφράσωσι τήν ευγνωμοσύνην τού ελληνικού »α:ύ καί νά 
Έλληνας. Ή επί τών εορτών επιτροπή έν Μονάχφ π̂ροσφεοωσι τό λεύκωμα τής πόλεως μέ 75 έν όλφ
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Ό πρώτος έφημέριος τή ς  έν  Μ ονάχω Ε λλη ν ικ ή ς  Ε κκλησίας καί κατόπιν Μ ητροπο
λ ίτη ς ’Α θηνώ ν Μισαήλ.

εικόνας τών αρχαίων καί νεωτέρων οικοδομημάτων 
αυτής, πρός δε να παραδώσωσι καί τά πρακτικά τής 
συνεδρίας εκείνης εις τήν πόλιν το Μονάχου Άλλ’ 
ή μεγίστη τής ευγνωμοσύνης Ικφανσις ϋπήρ'εν ή παμ- 
ψηφεί επίσης ληφθείσα άπόφασι; τού νά άνεγ·:ρθη δα- 
πάναις του δήμου τφ Λβυδοβίκφ έν τή σμωνύμφ 
πλατείφ άνδριάς εκ πεντελησίου μαρμάρου.

Καί έγένοντο πάντα τά άλλα λαμπρώς καί ώ; 
¿δει. Με τιμάς εκτάκτως δλως ύπεδέχθησαν τούς 
έλληνας αντιπροσώπους καί τής Ελλάδος τόν έν Βε- 
ρολίνψ πρεσβευτήν κ. Βλάχον αί άρχαί καί οί ίσιώ- 
ται τής βαυαρικής πρωτευούσης. Καί ήν μέγας ό 
ένθουσιασμός έκατέρωΟεν.

Άλλ’ ένδεκα όλα παρήλθον Ιτη, ώ άνδρες ’Αθη
ναίοι καί ό άνδριάς ό τόσον έπισήυω; υπό τών αντι
προσώπων τής πόλεώς σας ΰποσχεθείς δεν έφάνη Ιτι. 
Πώς ήνέχθητε καί πώς άκόμη καί νυν άνέχεσθε μία 
τόσον έπισήμως δοθεΐσα ύπόσχεσις νά μένη Ιτι ανε
κτέλεστος ; Τού δήμου υμών τά πρακτικά φυλάσ
σονται έν εΰλαβεία καί στοργή εις τό ιστορικόν του 
Μονάχου μουσείο*, ούδεμίαν δε τιμήν ούδ’ ΰπόληψιν 
περιποιεΐ εις υμάς καί τούς εκτοτε μέχρι τής σήμερον 
δημοτικούς ύμοιν άρχοντας του επισήμου αυτών λόγου 
άκύρωσις.

• Άλλ’ δ,τι μέχρι τούδε έγένετο, ας λησμονήσω- 
μεν. “Ας φροντίσωμεν έφ’ δσον είνε άκόμη καιρός να 
έπανορθώσωμεν τό άσυγχώρητον σφάλμα, εις τό 
όποιον ή άκηδεία τών δημοτικών αρχόντων καί τού 
ένθουσιασμού ημών τό αψίκορον είνε οί κύριοι πταί- 
σται. Σήμερον παρέχεται ευκαιρία νά άναμνησθώμεν 
τή; ΰποσχεσεως έκείνης· ά; μή άφήσωμεν νά παρελθη 
ή ευκαιρία αΰτη. Σεί; οί έκλογεΐς τών ’Αθηνών οί 
προχθές έτ. τόσον πανηγυρικώς άναοείξαντις άρ/οντα 
τον έκλεκτόν τής αγάπης καί τή; εμπιστοσύνη; ϋμών, 
ζητήσατε αμέσως παρ’ αυτού νά έκτελέση τήν όο- 
θε ΐσαν πλήν ανεκτέλεστων μείνισαν ύπόσχεσιν.

’Εάν αή άνεκοινούτο ή άπόφασις αΰτη, καί μά
λιστα ούτωσί έπισήμως, τών πρακτικών φυλασσόμε
νων έν τφ Μουσείφ τής βαυαρικής πρωτευούσης, ήδύ- 
νατό τις ίσως νά θεώρηση ώς μή εΰ αιρον Ιτι τήν

Ι Ε ’ D U S  Τ Η  KDSM0Ü
Έν Ρωσσία εις τήν γυναίκα άπογοοεύεται ή έργα

σία τής νυκτός. Εις δε τά παιόία άπό 12 14 ςτών
μόνον όκτάωρος εργασία έπιτρεπεται, κατά συνέχειαν 
δέ μόνον τετράωρος.

Ούδέν άνθυγιεινότερον παρα νά κοιμώνται τά 
παιδιά μέ άλλους μαζύ.

II ανθρώπινη καρδία Ιχει μήκος έξ δακτύλων 
καί διάμετρον 4· πάλλει κατά μέσον όρον 70κις άνά 
έκαστον πρώτον λεπτόν τής ώρας, 4.2U0 φορ.ς άνά 
έκάστην ώραν, 3.68I.72S κατ’ ίτος, καί συνεπώς 
έντός 80 έτων πάλλει 300.000,000.

Γερμανός τις ιατρός καλ:ύμενος Δρ. Κόλδ, λέγει 
ότι πά, άνθρωπος, μέχρις ηλικίας είκοσιν ένός Ιτους, 
οφείλει νά κοιμάται περί τάς Β ώρας Κατά δέ τήν 
μέσην ηλικίαν δσοι έργάζονται νοερώς πρέπει νά κοι- 
μώνται τουλάχιστον 8 ώρας.

Οί ίπποι έν Νορδηγίφ τρέφονται διαφορετικά άπ· 
τούς άλλ.ους ίππους τού κόσμου. Πλησίον τού χόρτου 
των ύτάρχιι κάδος ΰδατος £ν όσφ δε τρώγουσι πίνουσι 
καί ΰδωρ, ίνα ΰποβοηθώσι τήν χώνευσιν.

Αί γυναίκες έν Ί δίαις δέν είνε δπως αί λοιπαί 
γυναίκες τού κόσμου Ύπανδρ ύονται εις πολύ μικρόν 
ηλικίαν, σχεδόν άμ.α γεννηθώσι· ώς έπί τό πολύ δέ 
μένουσι χήραι άπό τής ημέρας τού γάμου των, όιότ 
συνήθως οί σύζυγοί των τάς εγκαταλείπουν άμα τάς 
νυμφευθώσι, δσας δέ πάλιν δέν έγκαταλείψουσι, τάς 
άναγκάζουσι νά ύπηοετώσιν αύτο.ς καί τήν οίκογε-» * A I I

στιγμήν τής άποδόσιως ταύτης. Άλλ ’ %τπ««ΙχέΟη- νειάν των καί νά ποριύωνται δπισθεν σκυθρωπαί καί
νά τηρήσωμεν κάτισχνοι μέ τάς χ ίρας κρεμαμένας καί τήν κεφαλήνμεν Σ Καί ύποσχεθέντες όφείλομεν 

τόν λόγον μας.
’Εμπρός ! Ό άνδριάς Λουδοβίκου τού πρώτου 

οφείλει νά έγερθή καί εις χρονικόν διάστημα μάλιστα 
έλάχιστον.

Ότε Λουδοβίκος ό Α’ . συνήντησέ ποτε καθ’ οδόν 
τόν περιβόητον Φαλλμεράϋερ τόν δογματίσαντα, δτι 
έξελιπεν έκ τού προσώπου τής γής ή ελληνική φυλή, 
δτι δέ απόγονοι Σλαύεν καί μίγματος διαφόρων λαών 
είσίν οί έλληνες τήν σήμερον :

— Τ’είνε αύτά πού έγραψες, τφ είπε μέ θυμόν. 
Τό βιβλίον σου είνε μία μεγάλη βλακεία.

Καί πρός πληρωμήν τόν άπέλυσεν έκ τής θέσεως 
τού καθηγητοΰ, έν τφ πανεπιστημίφ τού Μονάχου.

Είχε διωχθή τής Ελλάδος ό Όθων καί λυπη
μένος ό Λουδοβίκος περιεπάτει εις τάς Στοάς, δπου 
διέταξε νά γραφώσι τής ελληνική; έπαναστάσεως αί 
κυριώτεραι σκηναί. Καί έμονολ.όγει :

— Όχι, δχι, δέν μετχνοώ δι’ δσα ίπραξα υπέρ 
τής Ελλάδος.

Καί τών προπυλαίων δέ αύτών τά εγκαίνια έγέ
νοντο μετά τήν Ιξωσιν τού υιού του. Είχε φθάση εις 
τό Μόναχον ήδη καί ό λαός τής πρωτευούσης μ.ετ’ έκ- 
πλήξεως ήκουσε αύτήν. Άλλ’ ό Λουδοβίκος Ιλεγεν 
εις τόν βασιλεύοντα υιόν του Μάς :

— Τό πρόγραμμα νά μή μεταβληθή καθόλου. 
Τά προπύλαια νά έγκαινιασθώσιν ώσεί ήτο ακόμη ό 
ατυχής μας Όθων βασιλεύς.

Καί τά προπύλαια, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, έλληνι 
κοΤς γ άμμασν άναγράφουσι τά ονόματα τών έλλή- 
νων ηρώων κα! τώ» φιλελλήνων, ενώ άλλαι παραστά
σεις Γ.αρουσιάζουσι τήν Ελλάδα λ.ύουσαν τά δεσμά 
τής ελευθερίας τη .

Τοιούτος ήν ό Λουδοβίκος ό εις βαθμόν μανίας 
τήν Ελλάδα άγαπήσας. ό ΰπερ πάντα άλλον θνητόν 
φιλέλλ.ην βασιλεύς τής Βαυαρίας. “Ας άποο.ίξη καί ή 
Ελλάς, έστω καί αργά. δτι ή μνήμη το. παραμένει 
πάντοτε ευγνώμων, καί άς έγερθή δσον Ινεστι τάχιον 
ό υπεσχημένος ήδη άνδριάς του.

κύπτουσαν, ώς δούλαΐ.

Οί παιδαγωγοί τής Εσπερίας θ ωροΰοιν δτι πάς 
έφηβος οφείλει νά δαπανά τούλάχιστον μίαν ώραν 
καθ’ έκάστην εις τήν γυμναστικήν.

Δέν είνε άποδεδειγμένον δτι αί οίκονομικαί δυ - 
σχέρειαι παρακωλύουσι τήν άνάπτυξιν τού πνεύματος. 
Συχνάκις τουναντίον τήν βοηθούσι νά έκοηλωθή. Ό 
Ζολά γράφει περί τού Βαλζάκ, δτι άνευ τών οικονο
μικών ουσχερειών του, θά έστερούμεθχ σήμερον τών 
πλείστων αριστουργημάτων του.

Τοσούτο δέ μάλλον φαίνεται ν’ άληθεύη τούτο, 
καθ’ δσον ό Ζάκοβυ άποδεικνύει δτι ή υπερβολική 
ισχύς καί ό μίγας πλούτος, συχνάκις συντελούσιν εις 
τό νά καταπνίςωσι τήν άγχίνουν παρά εις τό νά τήν 
άναπτύξωτι.

Τά καρδιακά νοσήματα επιπολάζουσιν εν Μονάχφ 
δπου γίνεται μεγάλη κατάχρησις τού ζύθου

Έν Άγ ;λίφ υπολογίζεται δτι εργάζονται έντός 
ζυθοπωλείων καί οΐνοπνευματοπωλείων ώ; πωλήτριαι 
ποτών περί τάς 70,000 νεανίδων

κων
ποστημάτων καί 
άλλ’ δταν προ

Τά οίτια τής κεφαλαλγίας είνε πλείστα δσα. 
Όξείαί τινες κεφαλαλγία·, προέρχονται έ; εγκεφαλι
κών νόσων, τής μηνιγγίτιδες, τών οιδημάτων, τών α

ν καί τής μαλνκύνσεως τού εγκεφάλου, 
προέρχηται έκ τούτων ΰπάρχουσι καί άλλα 

συμπτώματα άτινα τό καταδεικνύουσιν. "Άλλαι αι
τία1. τών κεφαλαλγιών είνε π/ηθώρα αίματος εν ταις 
φλεψί, προερχόμενη έκ τής διαθίσεως τής καρσίας, 
πληθωρική κατάστασις τού σώματος καί πνευματική 
Ιςαψις Όταν προέρχηται έκ τών αίτϊω» τούτων πα-

θάαβος εις τούςρατηρούνται ιςαφ.ις τροσωπου,
οφθαλμούς, βόμβος τώ/ ώτων, ,χ«η οταν κυπτη
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Πολλάκις ή κ φαλαλγία *ίνε κληρονομική καί τότε 
έπέρχεται περιοδικώς ίδ'ως μ,ετά κόπωσιν. Κατά τήν 
περίστασιν ταύτην είνε ισχυρά έπί τινα χρόνον καί 
παρέρχεται συ-.ήθως άμα έπέλθη Ιμετος. Όταν δέ 
έπερχεται Ιμετος καλείται νευρικός πονοκέφαλο:. Ό 
κάλλιστος τρόπος τή; θεραπείας τών κεφαλαλγιών 
είνε νά άνιυρεθτ, τό προξενούν αύτάς αίτιον καί νά 
ληφθώσιν τά προφυ'»ακτικά κατ' αύτού μέτρα. Ή κε- 
ςαλολγία πολλάκις προέρχε-οι έκ ττς κακής λειτουρ
γίας τού ήπατος, τ.ς δυσκοιλιότητες, τής αναιμίας, 
τής υπερβολής δ ανοητικής έργασίας, τής έξαντλήσεως 
έκ κόπου, τής καταστάσεως τού στομάχου τής κοπώ- 
σεως τώνόφθα/μών ή ρευματισμού έν τφ κρανιφ. 
Άλλαι πάλιν κεφαλαλγίαι ε νε καθαρώς νευραλγι
κοί. Ώς έκ τής ποικιλίας λοιπόν τών αιτίων έξ ών 
προέρχονται είνε αδύνατον νά όρισθή φάρμνκον δ-’ αΰ- 
τάς. Ό ασφαλέστερος τρόπος πρός αποφυγήν αύτών 
είνε ή όσο· τό δυνατόν τελειότερα συμμόρφωσες πρός 
τούς γενικούς κανόνας τής υγιεινής.

Αί δικαστικοί αποφάσεις έν Άγγλίφ δέν ουν- 
τάσσονται, άλλ ’ έπιδίδονται προφορικώς. Ώστε δλη 
ή έργασία ιών Άγγλων δικαστών περιόριζε αι μ,όνον 
έπί τής εδ.ας τω*· εις τά σπήτ·.α άνάπαυσις.

Οί Είρηνοδίκαι έν Αγγλία είνε άμισθοι.

Όλα τά είδη τής φυτείας — άπό τούς ταπει
νούς λειχήνας μέχρι τής ίπερηφάνου δρυό;, άπό τής 
έ/αίας μέχρι τού φασου" ιού, άπό τής πατάτας μέχρι 
τ ύ ηλιοτροπίου, συνίστανται άπό δεκατέσσαρας μόνον 
ουσίας.

Αί δεκατέσσαρες αύται πρωτότυποι ούσίαι είνε 
σάν τά γράμματα τού αλφαβήτου. Άπό τήν άπειρον 
ποικιλίαν των συνδυασμών των παράγεται ή άπειρος 
ποικιλία τών ειδών τού φυτικού βίου.

Νά καί τά όνόματά των διά νά τά είξεύρετε : 
Ό(υγ«»νικει» οιΌιαε : Άνθροί, ύδρογονον, 
όίυγονον, άζωτον. Ό··\·κταί οναίαι: Φωσφο
ρικόν όέύ, θεϊον. χέώριον χολικΓτις, οίδηροό. 
μαγνήσια, τιτανος, οοδα, πότοσσσ.

Παρετηοήθη εις άπάσας τάς πεπολιτισμένας χώ
ρας ότι οί ιΰποροι ζώσιν ένδεκα Ιτη πλ.ειότερον τών 
μοχθούντων πρός πορισμόν τού έπιουσίου άρτου. Όσοι 
έργάζονται κατ ’ οίκον ζώσι 1 0  Ιτη περισσότερ ν τών 
βαρεως έργαζομένων έξω. Άν δέ δέν ύπήρχον αί 
ίορταί ό βαρέως εργαζόμενος λαός θά εζη πο»ύ όλε— 
γώτερον παρ’ δ,τι ζή ήδη.

Ή βεβιασμένη άσκησις είνε πάντοτε βλαπτική. 
Ή με ρία καί τακτική έργασία καθιστφ ερ θράς τάς 
παρειάς, νήδυμον τόν ύπνον καί καλήν τήν ορεξιν.

Τά εξ κυριώτερα πράγματα άτινα δέν πρέπει τις 
νά κάμνη είνε ; Νά μή πώη, νά μή ταμβχκίζη. νά 
μή καπνίζη, νά μή βλάσφημη, νά μή έιαπατά τούς 
άλλους, καί νά μή μίνη εγγυητής δι' ούδενα.

Γερμανός τις αστρονόμος ό .Τ;ΐ(·ββΙ* συνεπέρανεν έξ 
αστρονομικών π.ρατηρήσεων τού Έρμαν δτι τό ηλια
κόν σύστημα κινείται έν σχέσει πρός τό σύνολον τών 
ορατών αστέρων μέ ταχύτητα 32 χιλιομέτρων τό 
δευ-ερόλεπτον ή δέ μέση ταχύτη; τών άπλανών 
αστέρων κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα είνε 42 
χιλιόμετρα. Ό αύτό; υπολογίζει ότι, δπως άστήρ 
τ.ς συνάντηση τόν έ'τιρον απαιτούνται 328 δισεκα
τομμύρια δισεκατομμυρίων έτών. Ώ;τε είνε ό έλά- 
χιστος κίνδυνος συγκρούσεως, όν διατρέχομεν μέ τήν 
έπικρατούσαν συγκρουσίτιδα.

Κατά τενα ’Ιταλόν συγγραφέα ό ίοως είνε δμοιος

πρός νωπόν, ό γάμος πρός σκληρόν καί τό διαζύγιο, 
πρός χαλασμίν-.ν ώόν.

θά συνετέλει μεγάλως ei; τήν άρμ.ονί/ν καί ευ
δαιμονία ν τών οικογενειών, άν Ικαστον έκ τών με
λών άπεφάσιζεν έκάστην πρωίαν νά μή είπη ούδε
μίαν δυσάρεστον λεξιν πρός τά άλλα καθ’ άπασαν 
τήν διάρκεΐ/ν τής ημέρας.

. Ούδείς ή ελάχιστοι έπλούτησαν αμέσως. Ό πλού
τος είνε πάντοτε αποτέλεσμα τής υπομονής, τής 
έργχσία; καί τής οικονομίας, δσοι δέ νομίζουσιν άλ 
λως, θά πεισθώσι περί τού σφά'ματός των, δταν 
είνε πλέον πολύ αργά πρός διόρθωσιν.

λ.οί ένόμισαν, δτι ή φθίσις δύναται νά θεραπευθή 
διά τής χρήσεως τού -.ρσενικο'. Άλ/ά ύπάρχουσι 
πολλοί περισσότεροι άνθρωποι Ι/οντες έρυθράς πα
ρειάς και ου.ατούς πνεύμονας χωρίς νά καπνίζωσιν 
άρσεν κόν. Πρός δέ άμα τις συνειθίση νά ιχεταχειρί- 
ζηται τό δηλητήριον τούτο ή πρέπει νά έξακολουθή 
μεταχειριζόμεΌς αύτό πάντοτ ή αποθνήσκει.

Καί αύτή τών χρκαάτων ή έπιθυμία, ή φιλαργυ- 
οία, άποφαίνεται ό Γάλλος φιλόσοφος Έλοέτιος, 
πληροί τά έθ.ο; ζωής, ή δέ τής έπιθυμία; ταύτης 
άμβλύτης συνεπάγεται τον μαρασμόν καί τόν θάνατον 
τής πολιτείας.

Ό αύτός Γάλλος φι>όσοφος Έλβέτιος λέγει ότι: 
εις τήν μάλλον ή ήττον ζωηράν τής δόξης έπιθυμίαν 
οφείλει έκαστος τήν πρόοδον αύτού.

Καί πάλιν ό αύτός Ιζσχος παιδαγωγό άποφαί- 
νεται δτι τά παιδία δεν ούνανται νά μορφωθώσι κατ’ 
οίκον. Οί παϊ ε̂. παιδεύουοιν άλλήλου; έν τφ σχολείφ 
καί άποβάλλουσιν ούτω πολλά ελαττώματα καί κα
κίας. Ούδείς παϊς δύνατ>ι νά ύπομείνη επ μακρόν τά 
σκώμματα καί τήν καταφρόνησε/ τών ομηλίκων, έταί- 
ρων καί συμφοιτητών του, διό καί διορθοί έαυτόν. 
Κα ά τήν γνώμην τού Έλβετίου ό παί; ούδεποτε 
σχεδόν οφείλει νά μένη έν τφ πατρικφ οικφ.

Μόνη ή δημοσία έ· παίδευσες συμπεραίνει ό Ελ- 
βέτιος δύναται νά κατασκευάση καλού; πατρκ.'ιτας. 
τό μόνο· δε πάθος τοιούτου πολίτου όφεί ει νά είνε 
τό υπέρ τών νόμων καί τού κοινού αγαθού.

Όλοι οί άνθρωποι πρέπει νά μανθάνωσι νά κο- 
λυμβώσι καί διά τού; εαυτούς των καί ο ά - ού; άλ 
λους. Τό κολύμ,βημα είνε ή υγιεινότερα άσκησες πολ
λάκις δέ δίδεται ευκαιρία πρός τούς γνωρίζοντας 
αύτό νά φανώσι χρήσιμοι πρός τού; όμοιους των

Οί όδόντες πρέπει νά πλύνωνται καλώς έκάτην 
πρωίαν διά σάπωνος καί νά τοίβωνται δ ά μιας ψήκ
τρας, ίνα έξουδετε ωθώσι καί άφαιρεθώσι τά κατά 
τήν νύκτα σχηματισθίντα όξέα. Όσοι άνθρωποι έ
χουν τήν έξιν νά πλύνωσι τούς όδύ-τας των πάντοτε 
μετά τό φαγητόν είνε βέβαιοι δτι θά Ιχουσιν καλούς 
όδόντας μέχρι βαθέο; γήρατος.

Όττις επιθυμεί νά καταστήση έαυτόν μισητόν ά; 
άρχίση νά πωλή έςυπνάδες καί νά είνε δηκτικός Δεν 
θά παρέ/.θη πολύς χρόνο; καί Οά ίση πάντας τούς τιί- 
λους του νά τον άποφ ύγωσι.

ΕΡΩΤΗςΕΙΣ Κ ΔΙ ΔΥΣΕΙΣ

Λύαις τών έν τώ προηγουμίνφ φύλλφ αινιγμάτων είναι
αϊ έςήε:

τού »ου— Α ρ χ ί λ ο χ ο ς (Άρχή — Λόχος), 
τοΰ ίου — Ή σ υ ν ε ΐ ό η σ ι ς .  
του 3ου - Χημεία (X Μ —Α).

Τά λύαεις τιϋταο έστειλα/ οί έ;ή;:
Ό I ιάγχος χαι ή Ν;τοα, Εύαγγελο« Ήλιάξη«, Έπ. 

Χαοαλχμτους. τά δεχχ σουτζ-ύχια. Ε Β Ι’ιτζιας. Μις 
Ίούλα, Τιτιχχ ίοοΰ Λυσιχράτους, Βχσίλ. X Γιχνιαχόπου-
λος. ’Αλησμόνητος π ε  θοϋσχ Ευιγγί̂ στοίας, ’ ΛΟ 11>πα- 
Οεοδώρου, ό Καρά υπού λιόής ι’Οτχν εί.αι χαλαι τάς ίεχό- 
ιΐ6&/), Μόρτης - ίγιου 1 Χάννος (δυσνόητα), Μή σος Δρί· 
6χς ("έν τά έχσμενι

Τά δώρα λχμβάνουσι διά χλήρου έχ μΐν τών 'Αθηνών ή 
Τιτιχχ όδου Λυσιχράτου. (Βασίλισσα Χρυσού, ϊχ 
δέ ·ών 'Επαρχιών ο έχ Τριπ-,λιως χ Ε. Β. Ι'ιτζιάς (Ό χ. 
11 ρο εδρος .

Σήμερον προτεΐνονται χρδς λύσιν τά εξής:

Ιον. — Ποια λέξ ισ ,ά ν  καί άρχεται άπό ν ,  ψ ιλο ϋτα ι;

2ον. — Γ υνή  είμαι φοβερά
Φαρμακεύτρια καί μάγοε.
Ά λ λα  ίώ  μ έ σ ’ τά νερά 
"Αν μέ θεώρησης ά λλω ς .

Η Ν
3ον. —-------

τα ν

Δώ.α 6ά δοθούν διά χλήοου βιίλ α, εν διο τους λύτας τών 
'Αθηνών χαι εν ο.ά τού; λύτας τών «*>ρ/ιών Ίής χλη- 
ρώσιω; μετέχουν οί σ έλλο,τες τουλάχιστον δύο έχ τών
λ ύ σ εω ν

Ούδεμία λυσ ις  ε ίν ε  δεκτή, ά ν  δέν φέρη έπ ι- 
κεκολλημένον έπί τού φακέλλου τό κάτωθεν τώ ν  
σελίδων 4ης καί 5ης τετράχω νίδ ιον, τό φέρον τόν 
αΰέοντα  αριθμόν το ύ  φύλλου.

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Ν

ΚΙ̂ ΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΑΕΥΚΠΜΑ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΙ1ΩΛΕΙΑ 

«ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» ΚΛΙ «ΕΣΤΙΑΣ»

Μϊ 24 à ça χ ¡ιάς .ΛιΑο ¡η »ας àrà 50 Je.-ττά >)piçar 
παρ i/jtéçar, ά-τοχτάΐί το . -zo . iu t f .h 'a r iço r  χ όσμ ημα  
aiOovoCir xal yçaytïiiir.

A0HNAI ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΕΠδ ΡΧΙΑ Ι

3 0  Π Ε Ν  Τ  Λ . Ρ  Α  ι ς :  3  0
γ ι ν ε σ Ο ε  σ υ ν ί ρ ο μ η τ α ι  δ ι ’  ε ν α  
μ ή  α  ε ι ς  τ η ν  π ρ ω ι ν ή ν

Λ Κ Ρ Ο Ι Ι Ο Λ Ι Ν

KTVï&K&vmm
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΕΦΙIΜ
ΕΚΑΣ ΙΌΝ ΦΓΑΛΟΝ

εις τάς Αθήνας καί τήν λοιπήν 'Ελλάδα Λεπ. 10

Ο ΡΟΙ 1ΥΝ Δ ΡΟΜ 11Σ
Εσωτερικού 'Ετήσια δρ ύ. — Εξάμηνο; δρ. 3 

'Εξωτερικού » σρ δ — » ψ?· δ
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Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ
Η Τ Α  Τ  A S  Ε  I Δ  I A Τ Ο Υ  Β Α Ρ Ο Ν Ο Υ  Μ Υ Γ Χ Α Ο Υ Ζ Β Ν

τόσον £'50υμον ώστε ένεθυμήθην καί ήαχισα νά άοω 
παλαιόν τ·. άσμα τό οποίον είχον μάθε·, χ.ατά τήν παι
δικήν μου ηλικίαν. 0 :. φθόγγοι τής φωνής μου ή σαν, 
ώς φαίνεται, τισον δυνατοί ώστε οί αετοί, άφυπνι- 
σθεντες αίφνης καί μή γνωρίζοντες τί συμβαίνει, κα- 
τετρόμαΐαν και, κατά τήν Ικφρασιν · ών κυνηγών, τό 
έβαλαν εις τό πτ.ρό φ-.ύγοντες μετά καταπληκτικής 
ταχύτητος. Ευτυχώς δταν πρό ολίγου τοίς εδωκα τό 
φαγητέ-ν κ>ί τό ποτόν είχον στρέψει τάς κεφαλάς αυ
τών πρός νοτ οανατολ.άς ώστε ήδη κατά τήν αιφνιδίαν 
φιγήντων ελαβον τήν διε.Ουνσιν ταϋτην. 'Εντός ολί
γων ώρόιν είδον τάς Δυτικός Νήσους καί ό*ϊγον 
βραδύτ.ρον Ισχον τήν απερίγραπτου εύχαρίστησιν νά 
ίδω τήν Γηραισν ‘Αγγλίαν. Κατά τήν επιστροφήν 
μου δεν εδωκα κάμμίαν προσοχήν εις τάς θαλάσσας 
ή τάς νήσους άνωθεν τών όποιων διηρχόμην.

Οί αετοί μου εφ’ οσον έπλησίαζον πρός τήν. 
ξηράν έπί τοσουτον κατήρχοντο χαμηλότερα διά νά 
καθίσωσ , ώς ΰπ-θετόν επί τών δρέων τής Ούαλλίας. 
Άλλ ’ δταν Ιφθασαν εις άπόστασιν εςήκοντα περίπου 
πήχεων άπ' αύτών δύο πυροβόλα πλήρη σφαιριδίων 
έρρίφθησαν κατ’ αυτών καί ή μεν πρόιτη βολή κατε- 
τρύπησε τόν εκ τή: οσφύος μου κρεμάμενον ασκόν καί 
με Ιστόρησε τοΰ εν αύτώ οίνου, ή δε δεύτερα έπ'.τυ- 
χούσα τόν πρώτον αετόν Ιπί τού θώρακας τόν εφό- 
νευσε.

Καθ' ήν στιγμήν εκείνος φονευθείς έπιπτεν έπί 
τοΰ εδάφους ό ιδικός μου, δστις δεν είχε πάθει κάμ
μίαν βλά-ην άπεπτη διασχίζων τό κενόν ώς α
στραπή .

Τό έπεισόδιον τούτο μέ κατετρόμαςε καί ήρχ'.σα 
σοβαρώς νά σκιπτωμαι δτι δεν θά κατορθώσω να έκ ■ 
φύγω ζών έκ τού τραχήλου τού αετού μου δταν λα
βών καί πάλιν θάρρος έστράφην καί «θεώρησα πρός 
τήν γήν Καί, ώ τής χαράς μου I Είδον δτ·. ό άετός 
μου διηυθύνετο κατ’ ευθείαν εις τόν παλ.αιόν πύργον 
έκ τού όποιου με εΓχε παραλάβει έπί τού τραχήλου 
του τήν πρωίαν τής προηγούμενης ημέρας. Άμα ε
κείνος έπάτησεν έπί τού πύργου έξεπέζευσα καί έγώ 
αμέσως έκ τού τραχήλου του θεωρών έμαυτόν ευτυχή 
διότι έπέστρεοα καί πάλιν εις τόν κόσμον τού πολι
τισμού. Ό άετός με άφήκε καί εφυγε μετ’ ολίγον, 
έγώ δε έκάθισα έπί τού πύργου ΐνα συνέλθω έκ τών 
συγκινήσεων μου καί το κατόρθωσα έντός ¿λίγων μό
νον ώρών ! Άμέσω; κατόπιν έπεσκεφθην τούς φίλους 
μου καί διηγήθην πρός αυτού; το γεγονότα ταύτα, 
τά όποια τους έξεπληξαν μεγάλως καί τούς έκαμαν 
νά μού έκφράσωσι τά θερμά αυτών συγχαρητήρια διά 
τήν σωτηρίαν μου καί τήν χαράν τ -ν διότι ήμουν 
ήδη μετ’ αυτών ΐνα διέ,Οωμεν τήν εσπέραν ώς τήν 
διερχόμεθα ήδη όμού πάντων τών παοε.ρισ/.ομένων έ- 
χόντων ακράδαντο·; πεποιθησιν εις τήν φιλαλήθειαν 
καί τό θάρρος μου καί συγχαιρόντων με οι ’ αύτάς 
μου τάς δύο κυριω ερας αρετάς.

Τελο; τοΰ ο. τόμου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εΐϊ τόν (/. τόμον

Ούδείς θά αντείπη εις τό ότι ό Βαρώ·;:; Μυγχά- 
ουζεν παρίσχε μέγιστα; έκδουλ εύσεις εις τόν οιλολ,ο- 
γικόν κόσμον. Αί μυριάδες τών ένοο.ων περιηγητών 
υπήρξαν τόσον πολλαί ώστε έπήλθεν ή ανάγκη νά ά-

(Σημειωτέον δτι ό βαρώνος παρίσταται διηγούμενος 
καί οχι συγγράφω .)

Δεν λέγω δτι ό βαρώνος προτίθεται διά τών ακο
λούθων αφηγήσεων του νά σατυρίση πολιτικά τινα 
ζητήματα. “Οχι, άλλά καί άν ό ά άγνωστης νομίση 
τοιούτον τι ημείς τί πταίομεν ;

Άν ό Βαρώνος συνανιήση άποστολήν τινα πλοίων 
ανηκόντων εις τούς μαύρους, μεταφερόντων δε λευ - 
κούς δούλους ΐνα έργάζωνται «ΐ. τά; φυτείας αύτών 
τάς ϊϋρ.σκομενας εί; τά ψυχρώτερα κλίματα τής ’Α
φρικής,πρέπει μέ τούτο νά ύποθέσωμεν δτι υπαινίσσε
ται τό ανθρωπεμπόριον ; Καί εννοεί νά υπόδειξη δτι, 
καί εν ή περιπτώσει οί μαύρο·, μετήρχοντο τό άνθρω- 

πεμπόριον τών λευκών, θά είχον μέγα 
δ'καιον, δ ότι ή άντεκδίκησις είνε 

θείο: νόμος ! Άν έόικαιούμεθα να. 
νομίσωμεν τούτο ώς κρίσιν περί οΐου 
δήποτε συγχρόνου εμπορικού ή πολι
τικού ζητήματος θά ύπεκύπτομεν 
εις τόν πειρασμόν τού νά φανταζώ 
μεθα δτι ύποκρύπτωνται ίσως, πολι- 
τικαί ϊδέαι έν πάση σελίδι καί φρά- 
σεΐ τού κειμένου. Άφίεται έν τού
τοι; εις τόν αναγνώστην νά κρ νη 
άν είνε ή δέν είνε αυτή ή πρόθεσις 
τού βαρώνου

Δέν άνεφάνησα,ν μόνον θαυμάσιοι 
περιηγηταί εις τόνάχρεΐον τούτον κό
σμον, άνεφάνησαν καί σπληνικοί καί 
αύτοί ούτε ¿λίγοι ούτε άσημοι. Είνε 
λοιπόν λυπηρόνδτι ό βαρώνος δέν έ 
πεχείρησε νά τούς ΰπερβή καί εις 
τόν κλάδον τούτον τής ψευδολογίας !

Ποιος δύναται ν’ άναγνώση τά 
ταςείδια τού Μανιταροσμία, ώς τόν 
ονομάζει ό κριτικός Στέρν, χωρίς 
νά θαυμάση ·. Φαντασθήτε άνθρωπον 
καταγέμενονέκ τής βορείου Σκωτίας, 
περιηγούμενον δέ τινα έκτων ωραι
ότερων χωρών τής Ευρώπης καί εύ 
ρίσκονταπανταχού τό ψεκτόν καί νά 
μή άρέσκεται εις τίποτεέο δσων βλέ
πει καί διότι τίποτε δέν δύνατ>ι νά 
τόν εύχαριστήση Συνεπώς μού φαί- 
νετυι δτι πρέπει νά είμεθα επιεικέ
στεροι εις τήν περιοδείανάνά τάςΕύρί- 
δας καί ίσως καί εις τήν περιοδείαν 
τού κ. Τουίσου άνά τήν ’Ιρλανδίαν. 

Ό βαρώνος έφωδιάζεται μέ οίνοκάρπους και ροίμπηφοκάρΓΤΟυς. ^ λεξικογράφος διδάκτωρ I ,ων-

σο; (*) δστις εζησεν εις τό δαψιλόν φώς τών ευή
λιων ήμερύν τοΰ Λονδίνου (! I I θά είχε περισσό
τερον δίκαιον νά γίνη ευερέθιστος καί σπληνικό; εις 
τάς μελαγχολικσς κοΐ ψυχρός χώρας τών Εύρι 
δών (! ! !)

Έν τώ άκολούθο) πονήματι ό βαρώνος φιλοσοφεί 
ενίοτε. Ή περιγραφή αύτού περί τής γλωσσης τών 
κατοίκων τής κεντρώας ’Αφρικής καί ή αναλογία αυ
τής πρός τήν γλώσσαν τών κατοίκων τής Σελήνης, ά-

I*)  Ό  μ έ γ α ς  λεή ικοτράφ -,ς, λο γογράφο ; κ α ί φ ιλ ό ιο φ ο ; 
0>5*«τ(,'ρ Τ ζώ να ο ν  φ η μ ίζ ε τ α ι ο·.ά τ ή ν  ίχ κ ιν τ ρ ιχ ό τ η τ α  χ χ ί 
εξοχον σ π λ η ν ιχ ό τ η τ ά  το υ

πλοίαρχος Λεμουέ ή δέ Τότ δύναται νά συναγωνισθή 
αετά τού ήμετέρου Βαρώνου εί: τό είδος το το τής 
δόξης; ’Επειδή δέ κατά τήν παρούσαν έποχήν ή πε
ριέργεια δλω-; ημών περιστέφεται κατά τό πλείστον 
εις τό έσωτερικόν τής Αφρικής θά είνε ωφέλιμον νά 
Ιχωμεν τήν περιγραφήν τών περιπετιών τού Μυγχά- 
ουζεν εις τά ένδότερα αυτής πριν νά λάβωμεν άλλας 
περί τού έσωτερικοϋ τής ’Ηπείρου ταύτης πληροφο
ρίας, έπί τοσούτω μάλλον καθ ’ δσον ουτος αγωνίζε
ται, προφανώς, ΐνα συμμόρφωση καί τόν εαυτόν του 
καό τά ανδραγαθήματα τβυ μετά τού διέποντος όύ- 
έποχήν μα: πν ύματος. καί άφηγεϊται μόνον δ,τι τήν 
ναται νά κινήση το ένδιαφέρον τών ακροατών αυτού.

ναφανώσιν οί Γούλιβερ ΐνα δυνηθώσι νά τούς ΰπερ- 
τερήσωσι. Άν ό βαρώνος δε Τότ είχε τό θάρρος νά 
έκπυρσοκροτήση εν γιγαντώδες τηλεβόλον ό βαρώνος 
Μονχάουζεν έκολύμβησε πέραν τού πορθμού φέρων 
αύτό !

"Οταν οί περιηγηταί τείνωσι νά καθιστώσι τού; 
ιοίους ι αυτούς των ήρωνς τών περιγραφών των οφεί- 
λουσι νά γνωρίζωσιν δτι δυνατόν νά εύρεθή άλλος έ- 
χων τήν φιλοδοξίαν κοί τήν δύναμιν νά τούς ΰπερτε- 
ρήση. Όφείλουσι νά γνωρίζωσιν δτι δυνατόν νά συμ- 
βή νά ήττηθώσ.ν ύπό άλλου τινός ¿ξακουστού Μον
χάουζεν, καί νά εϋρεθώσιν οϋτω κατησχυμένοι δι* αύ
τό Καί ά'ηθώς ποιος Πανταγρούελ, Γαργανδούας,


