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β
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Τΐ ΛΕΓΕΤΑΙ
Και Τι Γίνεται

"Οταν ζούσε δ Σαρκώ, έπήγε κάποιος Ρω
μιός νευρασθενής ’στό Παρίσι για να ύπο-

έξης μεγαλοφυά σκέψιν, όταν ή κυρά-Κα- 
τίνα ή γ2άτρισσα του 'έπλυνε το κεφάλφμέ 
κρασί:

— Βρε τί καλό που είνε τό κρασί, ώς καί 
ή πληγές μου πίνουν !

νν\ι
Ένας παπάς καί ένας φίλος του συναν

τούν μερικούς τράγους καθ’ όδόν, καί διά νά

κάμε τούς τράγους μέ γένεια:
— Διά νά διαφέρουν από τούς γαίδάρους, 

άπήντησεν δ παπάς.

— Τού άντρα μου δεν τού πονούν ποτέ 
τά δόντια.

— Είνε όλα γερά ;
— Όχι..........είνε ξένα.

w\
Ό πρόεδρος τού δικαστη

ρίου . —Πόσων ετών είσθε ; 'Η 
μάρτυς άκκιζομένη: Είδα εί- 
κοσι| φοράς τά ρόδα ν’ ανθί
ζουν. Καί b πρόεδρος: — Καί 
πόσες φορίς τά είδατε νά.... 
μαραίνωΛομ;

ΜΜΜ
Σκέψις μικροί λιχούδη:
—■ Τί στραβά που είνε τά 

πράγμ^τκχ σ’ αυτόν τον κόσμο! 
Τά γλ1>κά είνε τόσο όμορφα 
καί μέ αρρωσταίνουν. Τά για
τρικά τόσο πικρά καί μέ κά
νουν καλά! Δέν μπορούσα νά 
ήσαν διαφορετικά ;

ινν\
Δεσποινίς :
— Κύριε Γεώργιε, λυπούμαι 

διότι δέν δύναμαι νά ύπαν- 
δρευθώ μέ σάς.

Γεώργιος:
— Δέν θά μοί δώσητε, δε

σποινίς, καμμίαν άλλην παρη
γοριάν ;

Δεσποινίς:
— νΩ ναί! Παρηγορηθήτε 

γνωρίζοντες ότι δέν έχω τόσην 
προίκα, όσην*ύπολογίζετέ.

ννν
Ελένη.—Ή. μαμά μάς είπεν, 

ότι ή συνείδησις μάς δμιλεί 
όταν είμεθα κακαί.

Μαρία.—Ναί, αλλά εγώ δέν 
ακούω φλυαρίας.

iw\
Δικαστής. —Είσαι ύπόχρεως 

νά φέρεσαι καλώς προς τούς 
συμπολίτας σου καί δχι νά 
έχης καυγάδες μαζί των.

Κατηγορούμενος.—Υπόσχο
μαι κυρ δικαστή νά μή πει
ράζω κανένα συμπολίτη μου 
στό έξης. ’Αλλοίμονο όμως 
ατούς ξένους!

ΜΜΜ
Πατήρ.—Ό,τι καί αν σού πώ 

δέν ωφελεί τίποτε. ’Από τό ένα 
αυτί σου μπαίνει καί από τό

δύο αυτιά.

βληθή εις τήν θεραπείαν τού 
μεγάλου νευρολόγου. Ό Σαρκώ 
ήρχισε νά τόν ρωτ$: —Καί 
από πού έρχεσθε; — ’Από τήν 
Ελλάδα ! —A ! από τήν Ελ
λάδα ! Καί θά μείνετε πολύ 
εδώ;—Καμμιά έβδομάδα.—Καί 
υστέρα πού θά πάτε ; — Στό 
Βάδεν - Βάδεν.— Καί* από τό 
Βάδεν - Βάδεν ; —Στή Βιέννα. 
—Καί άπό τή Βιέννα; —Στήν 
Ελλάδα. — A ! Καί θά μεί

νετε πολύ στήν Ελλάδα Μά 
εκεί μένω. —”Α ! μένετε εκεί; 
—Ναί! ναί! εκεί μένω. ’Αλλά 
ξέρετε, έγώ δέν ήρθα εδώ 
νά μ’ έ^ωτήσετε πού θά πάω 
καί τί ΰά κάμω, βρέ αδερφέ* 
έγώ ήρθα νά σάς συμβουλευθώ 
γιά τά νεΰρά μου. Καί ό Σαρκώ: 
Μά νομίζετε καί σείς, πώς έγα) 
ένδιαφέρομαι πού θά πάτε καί 
τί θά κάμετε ; Σάς υπέβαλα 
μονάχα εις αύτάς τάς ερωτή
σεις διά νά ίδώ μέχρι ποιου 
βαθμού είσθε νευρικός !

ΜΜΜ

Κατά τήν έκστρατείαν τού 
Ναπολέοντος τό 1812 ανδρείος 
στρατηγός έπληγώθη καιρίως 
κατά τόν πόδα, Ότε τόν μετέ- 
φερον διά τού φορείου 6 τραυ
ματίας ήρώτησεν άν κινδυ- 
νεύη ή ζωή του.

—Όχι, άπεκρίθη δ χειρούρ- 
γος, μόνον τόν πόδα θά,κό-

Ό είς τήν υπηρεσίαν τού 
στρατηγού στρατιώτης άκού- 
σας τούτο έκλαιε.

— Γιατί κλαίς; τού λέγει ό 
στρατηγός. Είνε καλό γιά σένα 
αυτό. *Από τώρα κ’ εμπρός 
θά έχης Ινα μονάχα παπούτσι 
νά καθαρίζης.

ΜΜΜ

*0 μικρός Χαρίλαος αφού 
έπεσε άπό μ2ά άλυσσίδα τεν-

Ό Ναός τοϋ Ιϊαναγίον ΐάφοί) εις τϊι 6 Ιεροσόλυμα οπού εγεινε το>ρα 
εόχάτως // συμπλοκή μεταξύ 'Ελλήνων και'Φράγκων μοναχών

τωμένη στήν πλατεία τής πατρίδος του καί I πειράξη τόν παπά ό φίλος του τού λέγει: 
έσπασε τό κεφάλι του, έκαμε κατόπιν τήν | — Δέ μού λές, δέσποτα, διατί ό θεός έ-

άλλο βγαίνει. 
Υιός. —Μά αυτό εχομε
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J συμπληροοθβΐς χαι δεθείς τ ι ματ at φ 
φ δραχμών 4 μόνον. Φ
ί Πλούτος αμύθητος μυθιστόρημά- φ 
Σ των, διηγημάτων, μελετών, αστείων, φ 
ί παραδόξων χλπ. χλπ. σβλίδες 850 Φ 
X περίπου, είχόνες 200. φ
♦ Κοσμήματα χαι βινιέτες. Φ
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Δωρεάν δίδομεν εις τούς νεοεγγραφησομέ- 
νους συνδρομητάς εις το

„Α. Ο. Δ. 0.“
τά μέχρι τουδε φυλλάδια της «'Αλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως» καί τού « Φακίρη» 
διά νά δχουν πλήρη την σειράν των μυθιστο
ρημάτων μας.

Έτησία συνδρομή είς τό «Λ. Ο. Δ. Ο.» 
τέσσαρες (4) δραχμαί διά τό ’Εσωτερικόν καί 
όκτώ (8) φρ. χρ. διά τό Εξωτερικόν.

— Ποιον πράγμα έκτιμάται σήμερον 
Περισσότερόν εις τον κόσμον ; Τα μυαλά ή 
τά χρήματα;

— Τά μυαλά. ’Αλλά στά χρόνια που 
ζουμε, δ μόνος % τρόπος που ήμπορείς νά 
πείσης τον κόσμο ότι Εχεις μυαλά, είνε νά 
«Χής χρήματα.

Μ\ΙΜ
—"Ωστε έχεις μητρυιάν, κορίτσι μου ;
— Μάλιστα, κυρία.
— Πόσο σέ λυπούμαι!
— Περιττό νά λυπήσάι γιά μένα. *0 

μπαμπάς μου είνε ποιο αξιολύπητος !
Μ\Λ

Λέγει ή μαμμά. —Κορίτσι μου, τώρα πού 
ύΠανδρεύεόαι, πρέπέί νά μάθης νά είσαι υπο
μονητική*

Κόρη. —Ναι, ξέρω δτι χρειάζεται λίγη 
ύπομονή, έως δτου συνειθίση δ άνδρας μου 
δτι δέν θά γίνεται δ,τι θέλει έκείνος.

νν\ι
*0 άνθρωπος δ δποίος σάς χρεωστεί χρή

ματα, δέν σάς συλλογίζεται πολύ.
Τό έναντίον όμως συμβαίνει είς έκείνον 

έίς τόν όποιον χρεωστείτε χρήματα.
Σάς συλλογίζεται καθημερινώς.

WV

Είχε πρωτοδοκιμάσει τό ψωμί τό όποιον 
έκείνη έζύμωσε καί ήτο πολύ σκεπτικός.

— ’Αγάπη μου, έρωτφ ή σύζυγος, τί συλ- 
λογίβεσαι;

— Συλλογίζομαι—βραδέως άπαντφ έκεί
νος—την Σαμόαν*

— Θά είνε ώραίος τόπος—λέγει έκείνη— 
αλλά διατί συλλογίζεσαι τώρα την Σαμόαν;

Καί έκείνος μέ βλέμμα όνειροπόλον ά- 
πήντησε.

—‘Γπάρχουν άρτόδενδρα έκεί.
ΛΛ/\

’Εργάτης.—Πανδρεύτηκα αφεντικό καί ή
θελα νά μου άνεβάσης τό μισθό.

’Εργοστασιάρχης. Λυπούμαι πολύ, παιδί 
μου, αλλά ή έταιρία είνε υπεύθυνος μόνον 
διά δυστυχήματα τά όποια συμβαίνουν έντός 
τού έργοστασίου.

Κτηματίας είς ναυτικόν.—Μά πώς ήμπο
ρείς νά γίνης γεωργός τώρα, αφού δέν ξέρεις 
τίποτε γεωργικά.

Ναυτικός. — Μέ τά βαπόρια πού ταξεί- 
δευα, όλα σιτάρια φορτώναμε.

Οστις ευρν) καλόν γαμβρόν, κερ
δίζει ενα υιόν, οστις δέ τύχν) κακόν, 
χάνει [Λίαν θυγατέρα.

* Ανατολική παροιμία.

ΔΙΚΑ ΜΑΣ »·0·* *·°·
Είς κάποιον δήμον του ελληνι

κού Κράτους υπηρετεί ύς άστυνομος 
6 άνθυπασπιστης Μ.

Ενώπιον του άστυνόμου αύτοΰ 
παρουσιάσθη έν,α πρωί ο ιερευς τοΰ 
χωρίου νά κάμν) μίαν μηνυσιν.

— ‘Όταν έγινε η μηνυσις καί ο 
άστυνόμος έγραψε την έκθεσιν της 
έγχειοίσεως,στρέφεται καί λέγει προς 
τον παπά :

«Ξέρεις γράμμ.ατα, παπα μου, 
νά ύπογράψγς ;»

— Εννοείται, οτι αύτό δέν έλέ-
χΟη έξ άφηρημάδας, αλλά.......

“Αν θέλετε τό αλλά, κυττά- 
ξετε τά έπτά δέκατα των χωρικών 
παππάδων μας.

** Κάποιος αρχιεπίσκοπος περιο- 
δεύων κατέλυσε προ ολίγου καιρού 
παρά τινι χωοικνί οίκογενεία.

— Ή νοικοκυρά διά νά εύχαρι- 
στητν) τόν άγιον πατέρα τοΰ έφκιασε 
μιά μακαρουνάδα ποΰ έκολυμποΰσαν 
τά μακαρόνια στο μοσχοβολούν τσι
γαρισμένο βούτυρο.

—- Κατόπιν έπηρε ενα μεγάλο 
κομμάτι τυρλου καί ηρχισε νά τό 
τρίβνι επάνω στά μακαρόνια, όπως 
συνήθως τό τρίβουν τό τυρί στά χω
ριά μέ,.,τά δόντια.

— Έκεΐ δέ που κατεγίνετο είς 
την ένασχόλησιν αύτην στρέφει καί 
λέγει του δεσπότη:

— «Ξέρεις, αφέντη δεσπότη, εγώ 
κ’ η αδελφή μου ήμαστε γ πρώτες 
νοικοκυράδες στό χωρ^ό».

—«Τό βλέπω άπό τόν τυροτρίφτη 
σου, κυρά μου, άπηντησεν ό σεβασμι- 
ώτατος.» *■

** Πρό τίνος καιρού ένας πλοίαρ
χος άνεχώρησεν άπό τό Λιξοΰρι καί 
έπήγε με τό πλοιόν του στη Σάμη, 
όπου έ'φθασεν αυθημερόν.

— "Οταν έβγηκε έξω έδωκε στον 
τελώνη νά του έπιθεωρησν) τά χαρ
τιά του, έπειδη δέ ό τελώνης δέν 
έβγαζε τά γράμματα καί ηγωνία καί 
έβλασφημει, τοΰ λέγει ό πλον
μέ την μεγαλειτέρα' άφ/έλείά.^ 
κόσμου :

—«Περίεργο, κυρ τελώνη, σημε
ρινά γράμματα καί νά μη τά βγάζγς!»

** Θά ένθυμοΰνται βεβαίως οί ά- 
ναγνώσταί μας όσά έγράφομεν πρό τί
νος καιροΰ γιά ενα σκυλλάκι στη 
Ναύπακτο «Φλόξ» όνομαζόμενον.

— Έ ! λοιπόν τό σκυλλάκι αύτό 
επεσε θΰμά-· της άφοσιώσεώς του προς 
τούς κυρίους του.

— Ενα βράδυ άθλιοι άλήται έ-

πηγαν νά γυμνώσουν την οικίαν επειδή 
δέ ή «Φλόξ» έγαύγιζε καί έροίπτετο 
νά τούς δαγκάστι, ένας άπό αυτούς 
έ'βγαλε τό χαντζάρι του καί του έ
σχισε τό κεφάλι στά δυο.

— Ή «Φλόξ» έψόφησε άμέσως 
άπό την πληγη, τό σπίτι όμως έσώθη 
της διαρπαγης.

— Τό σκυλλί αύτό έκτος τών άλ
λων προσόντων, τά όποια είχεν, $το 
καί παμφάγον.

— 'Απίδια, μήλα, χειμωνικά, 
πεπόνια, ροδάκινα, κορόμηλα, κ.λ.π. 
κ.λ.π. κατεβροχθίζοντο μέ μεγάλην 
ό'ρεξιν ύπ’ αύτοΰ, φθάνει μόνον νά έ 
βλεπε ότι τά τρώγουν οί κύριοί του.

— Τά καρύδ2κ καί τ’ άμύγδαλα 
τά έτρωγε άφοΰ τά έτσάκιζε προη
γουμένως μέ τά δόντια του καί έπε- 
τοΰσε τό φλοιό.

— Τόν χειμώνα όταν έκαμνε πολύ 
κρύο έμάζευε τά δύο γατάκια τής 
οικίας καί έκοιμώντο καί τά τρία 
μαζί γιά ζεστασιά.

— Τό ένα μάλιστα άπό τά γα- 
τάκια αύτά, ως έγράφομεν καί τότε, 
τό είχε βυζάξει μόνον του.

— Αύτό φαίνεται λίγο άπίστευτον 
καί όμως είνε άληθέστατον.

— ‘Όσο νηστικό καί άν '/)το, ποτέ 
δέν ηρπαζε τίποτε από τό τραπέζι.

— Καί ό'χι μόνον δέν ηρπαζε,άλλά 
άπέκρουε καί τάς έπιδοομάς τών 
γάτων.

— Όταν έπεινοΰσε, σέ έκτύπα μέ 
τό πόδι του ολίγο στό πανταλόνι 
γ^ά νά έννοησης· όταν πάλιν τοΰ έ- 
περίσσευε φαγί έπηγαινε καί τό έ
κρυβε, βάζον διακριτικόν σημεϊον είς 
τό μέρος εκείνο.

— Μερικές λέξεις τάς έννοοΰσε 
άνθρωπινώτατα σχεδόν π.χ. «κάτω» 
«έπάνω», «έξω» κ.λ.π.

** Είς τάς Πάτρας ένας παπάς 
έντρόπιασε πολλές μπαλαρίνες, άοι- 
δούς του καφε-σαντάν.

— Προχθές είς ενα καφωδεΐον έ- 
παραβγήκε είς τό τραγούδι μέ μίαν 
χορεύτριαν «Πηνελόπην» όνομαζο- 
(Αενην καί την έκαμε καί έσκοπησε 

— Τό τραγο"υδν δε
έξης

αύτο 3το τό

«Όταν σε βλέπω στό χορό 
eΕλένη μου να σέ χαρώ...... »

Ή ταπεινοφροσύνη άποτελεϊ τό 
μεγαλεΐον τοΰ άνθρώπου.

’Αραβικόν άπόψθεγμα.

Μηδαμώς περιφρονειτε τούς μι
κρούς έχθρούς. Ή μυϊα καί ή άκρίς 
προύξένησαν συχνάκις πλειότερα κα
κά ή ή άρκτος καί ό λέων !

Αγγλική παροιμία.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μή φελ^τε τούς βκόλλοος
Αί κυρίαι, αί όποϊχι επιδαψι

λεύουν κάθε είδους περιποίησιν είς 
τούς σκύλλους των, παρακαλούνται 
είς το έξης νά περιορίσουν τάς περι
ποιήσεις των μέχρι του φιλήματος.

*0 δάκτωρ Ούίτλας, ’Αμερικανός, 
λέγει δτι τό φίλημα προς τούς σκύλ- 
λους είμπορεΐ νά στοιχίσνι καί αυτήν 
την ζωήν του άνθρώπου. Την κραυ
γήν του ιατρού έ'ρρηξαν πρώτον καί 
αί κυνηγετικαί εφημερίδες, άσχολού 
μεναι ως έκ του είδους των και είς 
τήν σκυλλολογίαν. Αί εφημερίδες 
έκαυτηρίασαν τήν κακήν αυτήν συ
νήθειαν. Ήδη όμως ό δάκτωρ Ούίτ
λας, είδικώτερον ήσχολήθη είς τάς 
νόσους τάς οποίας είμπορει νά μετα- 
δώσν) το φίλημα αυτό των σκυλλών. 
Καί είς μίαν άμερικανικήν πάλιν έκα- 
μεν ολόκληρον διάλεξιν, είς τήν ο
ποίαν χωρίς νά έξογκώσγ) τίποτε δέν 
έκρυψε όμως καί τίποτε, ώστε νά 
παραστήσνι τον κίνδυνον ακριβώς οίος 
είνε. ’Απέδειξε λοιπόν ό δάκτωρ 
Ούίτλας, οτι μία ειδική ασθένεια 
ήτις κάμνει θραυσιν είς τήν Νότιον 
’Αφρικήν οφείλεται είς το φίλημα 
των σκυλλών. "Εως τώρα ευτυχώς ή 
ασθένεια αυτή άριθμεϊ έλάχιστα 
κρούσματα είς τήν Ευρώπην. Μή φι- 
λήτε δμως τούς σκύλλους ! Τά κρού
σματα θά πολλαπλασιασθοΰν !

Ίουδάΐχον θέκτρον
Τό πρώτον ’Ιουδαϊκόν θέατρον πρό

κειται νά άνεγερθή έντός του έ'τους 
είς τό Λονδϊνον άποκλειστικώς άφιε- 
ρωμένον είς τό ιουδαϊκόν δράμα καί 
είς τήν ιουδαϊκήν υποκριτικήν τέ
χνην. Μετ’ ολίγον δέ ουτω οί ’Ιου
δαίος θά έχουν καί τό θέατρόν των 
μέσα είς αυτήν τήν αγγλικήν Μη- 
τρόπολιν.

Είς τό ιουδαϊκόν θέατρον θά παί- 
ζωνται έργα τών οποίων ή ύπόθεσις 
θά είνε πάντοτε ειλημμένη έκ τής 
εβραϊκής ιστορίας, θά είνε γραμμε'να 
άπό εδραίους συγγραφείς, καί θά παί- 
ζωνται άπό εδραίους ηθοποιούς.

Ή έπιτυχία του θεάτρου προμη- 
νύεται άληθώς πρωτοφανής. Διότι 
δέν θά προσέλκυσή τό ιουδαϊκόν 
δραμα τούς εδραίους μόνον ή εν γέ- 
νει πρωτοτυπία του θά προσελκύνι 
πάντα περίεργον.

Τά εισιτήρια, τά προγράμματα, 
αί ρεκλάμαι καί έν γένει δλα θά 
γράφωνται έβραϊστί, γαλλιστί καί 
άγγλιατί.

Τά ζώα viotl ή πορχαϊά
’Αμερικανός φυσιολόγος έκαμε πε· 

ριεργοτάτας παρατηρήσεις περί του 
τρόπου καθ’ όν αντιλαμβάνονται τήν 
πυράν έν γένει τά ζώα.

Πολλά τρομάζουν έκ τής φλογός 
μιας πυρκαϊας. ’Άλλα ύφίστανται έν 
είδος μαγείας καί περιφέρονται είς 
τήν πυράν ως υπνωτισμένα μολονότι 
ένίοτε υφιστάμενα τά δυσάρεστα αυ
τής αποτελέσματα.

"Ενα άλογο παθαίνει παραφροσύ
νην αληθή άπό τόν τρόμον πυρκαϊας 
σταύλου,είς όν ή'θελε τυχόν εύρίσκε- 
ται' ενώ έξ έναντίας ό σκύλλος μέ
νει εντελώς άτάραχος προ πυρκαϊας, 
καί φεύγει μέ πολλήν ψυχραιμίαν 
πρό του κινδύνου.

Αί γάται έν ώρι^ πυρκαϊας, νια
ουρίζουν φοβερά. Κρύπτουν τό πρό- 
σωπόν τους άπό τό πυρ καί κατα
φεύγουν είς τάς σκιεράς γωνίας.

Τά πτηνά υπνωτίζονται κυριολε 
κτικώς άπό τήν πυρκαϊάν καί μένουν 
έντελώς ήσυχα. Καί αυτός ό φλύαρος 
παπαγάλος δέν λέγει λέξιν έν ώρα 
πυρκαϊας.

Τά βώδια, όπως καί οί σκύλλοι, 
δέν δεικνύουν καμμίαν άνησυχίαν καί 
σώζονται έκ τής πυρκαϊας δι* έγκαι
ρου φυγής έν άντιθέσει προς τά τρο- 
μάζοντα ζώα τά όποια χάνοντα τήν 
ψυχραιμίαν των ύπόκεινται είς τόν 
κίνδυνον νά καούν.

ΚΙαλαιά εθιμχ έν Άγγλίφ
Κατά τινα παλαιάν συνήθειαν, ή 

άγγλική άριστοκρατία δίδει κατά 
τάς έορτάς τών Χριστουγέννων χο
ρούς είς τό υπηρετικόν προσωπικόν 
της. Καί έφέτος τά Χριστούγεννα 
ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τής 
’Αγγλίας παρέστησαν είς τοιοΰ- 
τον χορόν έν τώ άνακτόρω του Σαν- 
τιδγκάμ. Είς δέ τό μέγαρον του 
μαρκησίου καί τής μαρκησίας Λον 
δονδερή αύτό τό ζεύγος τών οικοδε
σποτών έδωκε τό σύνθημα είς τήν 
έναρξιν του χορού. Καί <3 μέν μαρκή- 
σιος έχόρευσε τόν πρώτον τετράχορον 
μετά τής θυρωρού, ή δέ μαρκησία μέ 
τόν πρώτον θαλαμηπόλον.

Ζωγράφος άνευ χειρών
Βέλγος ζωγράφος, ό Φελοΰ, έγεν- 

νήθη άνευ χειρών, ένθυμεϊται δέ δτι 
δταν ήτο παιδίον, ή μήτηρ του τόν 
είχε συνηθίσει νά κόπτν) μέ τούς δα
κτύλους τών ποδών του.

"Οταν έγένετο άνήρ έπιθυμών νά 
έχ$ έπάγγελμα δπφς ζήστρ άνεξάρ-

τητος, προσεπάθησε νά σπουδάσει 
τήν φιλολογίαν, άλλ’ όταν έγένετο 
25 έτών έπεδόθη είς τήν ζωγραφι
κήν. Διά τών ποδών του άντέγραψε 
τάς εικόνας τών μεγαλειτέρων ζω
γράφων, ιδίως δέ τάς εικόνας τής 
Φλαμανδικής σχολής. Αυται δέ εύ- 
ρίσκονται σήμερον πανταχοΰ σγεδόν, 
ιδίως δε είς τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας τής Αμερικής. Τώ 1886 ή βα
σίλισσα τής Ισπανίας ήγόρασε μίαν 
εικόνα καί τώ άπένειμε τό παράση- 
μον τής βασιλίσσης ’Ισαβέλλας. Ό 
δέ βασιλεύς τής Ισπανίας τώ άπέ- 
νειμε χρυσοΰν βραβεϊον. Ό ζωγράφος 
ούτος ζωγραφίζει μέ τούς δεξιούς δα
κτύλους του ποδός, τόν όποϊον έχει 
έντός περιποδίου μέ τούς δακτύλους 
γυμνούς, καί έχει πλησίον του ζεύ
γος παντουφλών. Καθ’ όν χρόνον ζω
γραφίζει κλίνει ολίγον προς τά όπί- 
σω. Ουτω δύναται νά ύψώνγ) τόν δε
ξιόν πόδα αυτού μέχρι τής είκόνος. 
Διά τών δακτύλων τού άοιστεοοΰι V
ποδός άνοίγει τό περιέχον τά χρώ
ματα κιβωτίδιον, άναμιγνύει έπί τής 
πυξίδος του τά χρώματα καί ζω
γραφίζει μέ τούς δακτύλους τού δε
ξιού. Τρώγει δέ διά τού ποδός μετα- 
χειριζόμενος έπίσης περούν.ον, μα- 
χαίριον καί ποτήριον.

Ή άνχχάλυψϊς θηβοινρού
'Εταιρία τις, άποτελουμένη άπό 

ίνζχνίέρίδες Άγγλους καί Αμερι
κανούς, άνεκάλυψε τόν περιώνυμον 
θησαυρόν τών Ίνκούς εί; τήν Περου- 
βίαν, διά τόν όποιον τόσος έγένετο 
λόγος καί άναζητήσεις καί διά τόν 
όποιον τόσα έγράφησαν μυθιστο
ρήματα.

Λέγεται οτι ό θησαυρός ούτος, 
άνέρχεται είς τό ποσόν τών 80 
έκατομμυρίων φράγκων καί άνευρεθη 
είς τό Τσιαλατάϋ.

Σημειωτέον, οτι κατά τό 1532, 
όπόταν ό Πιζάρος κατέκτησε τήν 
Περουβίαν, έφυλάκισε τόν τότε βα
σιλέα του τόπου Άνασάλπαν. Ούτος 
ύπεσχέθη, ότι, άν άφεθή έλεύθερος, 
θά έπλήρου μέ χρυσόν τήν φυλακήν. 
Βέβαιον είνε, ότι πλεΐστοι ιθα
γενείς έφεοον χρυσόν προς άπελευθε- 
ρωσίν του, άλλ’ οί Ισπανοί φύλακες 
άνυπομονοΰντες, έφόνευσαν τόν Ά 
νασάλπαν, τού οποίου ό θησαυρός 
είνε ούτος, ό υπό τών άνωθι υποδει- 
χθέντων ίνζινιέριδων, άνακαλυφθείς.

Άλλ’ οί αύτόχθονες διατείνονται, 
δτι υπάρχει καί άλλος θησαυρός, πολύ 
μεγαλείτερος τού εύρεθέντος καί 
ήρχισαν ένεργητικωτάτας εξερευνή
σεις.
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'Ο εΟνεχός \>μ.νος των Ία· 
ηώνων

Ιδού το πολεμικόν θούριον άσμα, 
το όποιον ηχεί άπο άκρον εις άκρον 
τις ’Ιαπωνίας :

«Ό βασιλεύς των πτηνών, ό βασι
λεύς των δασών, ό ύπερήφανος καΛ 
συνετός λέων, άναλάμπει δχά τής άρ- 
ρενωπής ωραιότητάς του, έπι τών 
οπλών του ευτυχούς τής ’Ιαπωνίας 
λαού. Δόξα 1

Δεν θά άφήσωμεν νά μας κατασπα
ράξω Λ άρκτος.

’Εκείνη κατέλαβε γαίας μή άνη- 
κούσας αύτμ καί ήμεΐς δέν θέλομεν 
νά εϊμεθα ύπό τήν κυριαρχίαν της. 
Ήμεΐς περιφρονοϋμεν τούς Ρώσσους, 
ήμεΐς θά τούς συντρίψωμεν.

► Έτοιμασθεΐται στρατιώται καί λαόςΐ
Ζήτω 1
Ή Εύοώπη καί ή ’Αμερική εινε μέ 

ήμας.
’Εμπρός, είς τον πόλεμον.
Μαχόμεθα ύπέρ τών δικαιωμάτων 

μας. Θά παλαίσωμεν πάντοτε μέ 
ζέσιν, θα βαδίσωμεν άνδρείως είς τήν 
μάχην καί θά άποδείξωμεν είς τον 
κόσμον άπαντα, τί εϊμεθα ίκανοί νά 
πράξωμεν 1»

Το ηίΟημκτοίΙ Πκδερέββχν]
Είς την Πετρούπολιν, ό διάσημος 

κλειδοκυμβαλιστής Παδερέβσκης έ
παιζε καί ενώπιον του Τσάρου. Ού- 
τος, συγχαίρων τον καλλιτέχνην τφ 
είπε : «Χαίρομαι, ότι δύναμαι νά
άποΟαυμάσω, τόσον τάλαντον, είς 
ενα Ρώσσον.» Άλλ’ ό Παδερέβσκης 
άπήντησε : «Συγγνώμην, Μεγαλει 
ότατε, εγώ είμαι Πωλωνός !)> Τή 
επαύριον τής σκηνής ταύτης, ό Πα- 
δερέβσκης, δστις ώφειλε νά δώσν) 
σειράν παραστάσεων είς την Πετρού- 
πολιν, έλάμβανε παρά τής άστυνο- 
μίας τής Πετρουπόλεως διαταγήν 
έξορίας, μέ τοκ όρον νά μη έπανέλθν) 
πλέον έκεΐ.

Φοτικον βούτυρον
Τούτο άνεκαλύφθη είς την ’Αφρι

κήν, είνε δέ τόσον θρεπτικόν όσον 
καί τό έκ γάλακτος, αλλά εχει τό 
πλεονέκτημα, ότι εινε πολύ τούτου 
εύθηνότερον. Καθ’ όλην την χώραν 
του Σουδάν, άπο τής Σεναγάλης μέ
χρι του Νείγηρος καί Δαχομέης έκτί- 
νεται δάσος, είς ό φύεται έν άφθονί^ 
τό δένδρον Καριτέ. ’Εκ τών καρπών 
του δένδρου τούτου οί ιθαγενείς έξά 
γουσι τό βούτυρον. Ή εποχή τής 
συγκομιδής του καρπού διαρκεΐ άπο 
του ’Ιουλίου μέχρι του Σεπτεμβρίου. 
Τό έκ του καρπού τούτου έζαγό[/.ε- 
νον βούτυρον είνε λευκόν, ενέχει δλα 
τα πλεονεκτήματα του έκ γάλακτος, 
δεν άναλύεται είς άλλα φυτικά βού
τυρα, είς θερμοκρασίαν 30—45βαθ·

γών. ’Από τίνος χρόνου χρησιμοποι- 
ουσι τούτο οί άποικοι Ευρωπαίοι, 
όσον δέ αφόρα τούς ιθαγενείς,ουτοι το 
μεταχειρίζονται προς διατροφήν αυ
τών έξ άμνημονεύτων χρόνων.

ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ
’Ιατρική συμβουλή 

Είς τον «Χρονογράφον» του Σικά
γου δημοσιεύεται η κάτωθι ίατοικη 
συμβουλή*

«‘Όταν σηκώνεσθε τό πρωί πίνετε 
ενα ποτήρι νεοό. "Ας είνε οσο θελει 
μεγάλο. ’Άς εινε κρύο. Μερικοί ια
τροί διατείνονται,οτι πρέπει νά είνε 
ζεστό, αλλά αυτό δέν είνε άνάγκη. 
Όσον καλώς καί άν πλυθήτε έξωτε 
ρικώς, όσον καί άν ξεπλύνετε τό 
στόμα σας καί καθαρίζετε τούς θύον
τας σας, δέν έ'χετε είσέτι καθαρι- 
σθή. Εισθε είσέτι άκάθαρτοι. Ένα 
ποτήρι νερό πινόμενον σας καθαρίζει 
έ'νδοθεν. Τό εξωτερικόν πλύσιμον είνε 
τεχνητόν. Έν ποτήριον υδατος πινό- 
μενον μετά τον ύπνον είναι φυσικός 
καθαρισμός.

Έν όνόματι της καθαριότητος, πί
νετε λοιπόν κάθε πρωί έν ποτηριον 
ψυχροί» υδατος. Είναι έν καθήκον ά- 
πλούστατον καί εύκολώτατον καί 
εύωνότατον. Καταπίνεται εντός δευ
τερολέπτου καί εντός πέντε λεπτών 
συμπαρασύρει όλας του στομάχου τάς 
ακαθαρσίας, άφΐνον όπισθεν αυτοί» 
τό διεγερτικόν τό όποιον έχει τό ύ
δωρ. Πληροί τό αρτηριακόν σύστημα 
καί θέτει έκ νέου την κυκλοφορίαν 
ητις κατά τον ύπνον χαλαροΰται, 
είς τακτικωτέραν κίνησιν».

IΛΛΙ
Εικόνες τού πολέμου 

Μία Γερμανική έφημερίς δημοσιεύει 
σπαρακτικήν περιγραφήν ληφθεϊσαν 
έξ έπιστολής σταλείσης έκ του θεά
τρου του πολέμου.

Έν αύτ*?ί περιγράφεται συγκινη
τική σκηνή λαβουσα χώραν τήν έπο- 
μενην καί μεθεπομένην τής μάχης 
του Σαχω, έν Μαντζουρικώ ναώ με- 
τατραπέντι είς νοσοκομ-εϊον.

«Έν παλαιώ Μαντζουρικφ ναφ 
300 ’Ιάπωνες καί Ρώσσοι τραυμα- 
τίαι κεινται διεσπαρμένοι. Τό θέαμα 
είνε φρικώδες.1 Ύπό τό άψυχον βλέμ
μα τών έκ χαλκού ειδώλων, οί δυ- 
στυχεΐς άνθρωποι έκπέμπουσι στε
ναγμούς οδύνης. Έδώ κειται Ίάπων 
δεχθείς σφαίραν είς τό στήθος. Πλη
σίον του Ρώσσος, ήκρωτηριασμένον 
εχων τό πρόσωπον. ’Ολίγα βήματα 
μακράν τρίτος έν τνί άπελπισί^ του

καί έν μέσω φρικτών άλγηδόνων άπο- 
σπά τό περικάλυμμα τοΟ τραύματος 
καί ή πληγή του εύρεΐα παρουσιάζει 
άθλίαν όψιν είς τά βλέμματά του. 
Έδώ άκούεται τελευταίος στεναγ
μός δυστυχους οττις υποκύπτει είς τό 
τραυμά του, ένώ ή θέσις του παρευ
θύς καταλαμβάνεται ύπό νεοελθόν- 
τος. Παντού αίματα, σάρκες, οστά, 
πανία καί έπίδεσμοί.

Έπί χειρουργικής τραπέζης, εις 
χειρουργός περιποιείται στρατιώτην 
πληγωθέντα είς τον πόδα.’Ο πάσχων 
παρατηρεί κατά πρώτον μέ περιέρ
γειαν καί αμηχανίαν τον ιατρόν* δτε 
όμως ούτος αρχίζει τό έργον του, 
τότε άρχονται οί στεναγμοί καί αί 
λιποθυμίαι.

— Διατί μου χύνετε κρύο νερό ; 
Διατί μέ πλύνετε μέ πάγον ; άκούε- 
ται λέγων ό δυστυχής.

Είς άλλο μέρος εις ιατρός άσχο- 
λεΐται είς τήν έξαγωγήν σφαίρας 
είσελθούσης είς τό στήθος νεαροί» 
στρατιώτου έκ Ρωσσίας τελευταίως 
άφιχθέντος.

— Έτελειώσατε, ιατρέ ;
— Μετ’ ολίγον, φίλε μου.
Καί ό δυστυχής καταπνίγων κραυ

γήν άλγους.
— Τήν σφαίραν, κύριε ιατρέ ! Τήν 

σφαίραν δώσατέ μου.
Μετ’ ολίγον τήν έ’χει. Είναι μα- 

κρόν τεμάχιον σιδήρου κεκαλυμμένον 
ύπό λεπτού στρώματος χαλκοί», επί 
του οποίου τό αίμα αχνίζει ακόμη 1

IWI
Αί δέκα έντολαι τον Γέφερόον
1) Μή άναβάλνις διά τήν αύ'ριον 

ο,τι δύνασαι νά κάμνις σήμερον.
2) Μή μεταχειρίζεσαι άλλον είς 

πράγμα τό όποιον δύνασαι νά κάμνις 
μόνος σου.

3) Μή έξοδεύνις τό χρήμά σου 
πριν τό κερδίσνις.

4) Μή άγοράζνις ποτέ τό περιτ
τόν μέ τήν ιδέαν ότι είνε εύθηνόν.

5) Ή ματαιοδοξία καί ή άλαζο- 
νεία στοιχίζουν είς τον άνθρωπον πε
ρισσότερον παρά ή πείνα καί ή δίψα.

6) Μή μετανοουμεν ποτέ ότι έφά- 
γομεν πολύ ή ολίγον.

7) Τίποτε δέν μας κουράζει όταν 
τό κάμωμεν μέ τήν καρδιάν μας.

8) Πόσας λύπας μάς έπροξένησαν 
αί δυστυχίαι, τάς όποιας μάς Ικαμεν 
ή φαντασία μας νά φοβώμεθα, καί αί 
όποΐαι ποτέ δέν μάς συνέβησαν!

9) Βλέπε πάντοτε τά πράγματα 
άπο τήν καλήν όψιν.

10) Έάν είσαι δυσηρεστημένος 
μέτρα εως τά δέκα πριν όμιλησνις 
καί έως εκατόν έάν είσαι θυμωμένος.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ MEIPA

0 ΦΑΚΙΡΗΣ
B'.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ
ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

Τήν φοράν ταύτην, το επιχείρημα ού- 
δεμίαν έπεδέχετο άντίρρησιν.

*0 Τιρουβουλούβεο, δυσθύμως ήναγκά- 
σθη νά ύποχωρήση τώρα, άρκεσθείς νά 
ρίψη βλέμμα έκπλήξεως και οργής ταύ- 
τοχρόνως επί τής Δεβαδάση, κατόπιν δέ 
στραφείς προς τον Τόξων τον όποιον περι- 
εστοί/ουν εισέτι οί ’Ινδοί, έτοιμοι νά έφορ- 
μήσουν κατ’ αυτού εις τήν πρώτην στιγ
μήν, λέγει προς αύτόν μετά πικρίας.

— Ήκούσατε Βεβαίως δεν αναγνω
ρίζω πλέον τήν Σιταν.,.δχι... δεν τήν 
άναγνωρίζω πλέον I Αυτή δμως ή ιδία 
ώμίλησε. ’Αφήσατε λοιπόν τον Τόψον νά 
ζή εισέτι μέχρι νεωτέρας διαταγής. Καί... 
έν τω μεταξύ δέσατέ τον εις τήν ίεράν στή
λην του Γιάμα.

Ό μέγας ίερευς ήτο τόσον τεταραγμέ- 
νος, ώστε ένω ώμίλει, παρενέθετεν εις 
τους λόγου του φράσεις τινας άκαταλή- 
πτους,τάς δποίας οί άκροαταί νά μαντεύσουν 
δεν ήδύναντο.

Ένω ώμίλει, συνεχώς έστρεφε τά ό'μ- 
ματα προς τήν ιέρειαν καί τήν έβλεπεν 
από κορυφής μέχρι ποδών, μέ έκφρασιν 
φοβέραν. Κατόπιν άνελάμβανε τήν απαθή 
αύτου μορφήν, προφανώς κατα^άλλων με- 
γάλας δυνάμεις διά νά νικήση μίαν υπο
ψίαν, ήτις διαρκώς έμεγεθύνετο εντός του 
νοίς του.

-'Όσον αφόρα τους Νιρβανιστάς, ουτοι 
ύπήκουον άκουσίως, μόλις συγκρατούντες 
στασιαστικήν κραυγήν.

Έν £οπή οφθαλμού, ό κύριος Τόξων 
συνελήφθη καί έδέθη ισχυρώς μέ τριπλά 
σχοινία επί τής ίεράς στήλης, ή βάσις τής 
όποίας παρίστα τήν εικόνα τού Γιάμα, 
μιας τών χιλίων έκπροσωποιήσεων τού 
θανάτου, αϊτινες κατοικούν επί τού ’Ινδι
κού Όλύμπου.

Ό δόκτωρ ούδαμώς άντέστη, καί άφέ- 
θη νά δεθή μέ τό μειδίαμα εις τά χείληΤ 
τό μειδίαμα ’Ερυθροδέρμων τής πατρίδος 
του, δταν ήγοντο εις τού βασανιστηρίου 
τό μέρος,

— Είσθε πολύ άπάνθρωποι -ήρχισε νά 
τους λέγη- δένοντές με επί τής στήλης 
ταύτης ως ένα κακούργον, ενώ εγώ ήλθον 
προς σας, ως φίλος I ’Ήλθον νά σας δώσω 
τό μέσον νά έκτελέσητε τά μυστήρια τών 
τελετών σας καί ιδού πώς μέ υπεδέχθητε! 
Κάμετε δ,τι θέλετε, καλοί μου φίλοι I Δέν 
σας λέγω παρά έν μόνον πράγμα. Ζητή
σατε τον Κουκριάναν δσον θέλετε. Δέν θά 
τδν ευρήτε ποτέ 1

Ό μέγας ίερευς ήκουσε τήν νέαν ταύ- 
την πρόκλησιν μέ άγανάκτησιν πάντοτε 
αύ'ξουσαν. Τά βλέμματά του προσηλοΰντο 
πλήρη οργής, ότέ μέν επί τού ξένου, δτέ 
δέ επί τής ίερείας, εις τήν όποίαν έκάστη 
τού δόκτορος λέξις έφαίνετο παράγουσα με- 
γάλην ταραχήν. ’Ακούσας προφεοόμενον 
τό ονομα τού Φακίρη, δστις έμελλε νά 
τον διαδεχθή, δ Τιρουβουλοΰβερ κατέστη 
δλοπόρφυρος έξ οργής.

— Τι λέγεις ; -^φωνάζει— διατί προ
φέρεις τό ό'νομα τού Κουκριάνα ;

— Διότι, άπήντησε ψυχρώς δ κ. Τό
ξων, είμαι δ μόνος δστις γνωρίζει τί ε- 
γεινεν δ Κουκριάνας. Σεις νομίζετε, δτι 
εύοίσκεται έν τω ίερω, αποκοιμισμένος εν
τός τής νεκροθήκης του I *Η νεκροθήκη 
έκλάπη έκ τού ναού, εύρίσκεται τώρα εις 
διάθεσίν μου καί δ Κουκριάνας δέν υπάρ
χει πλέον 1

Φρικίασις τρόμου κατέλαβε τους περί 
αυτόν Ινδούς.

— Ναί, έξηκολούθησεν δ δόκτωρ, ή 
φωνή τού όποιου άντήχει έν τή εύοεία αι
θούση, έν τή δποία έβασίλευε τώρα νεκρι- 
κή σιγή, ή ιερά νεκροθήκη σας είνε εις 
τήν κατοχήν μου I.. Πώς άλλως θά κα- 
το>ρθωνον νά μάθω τό μυστικόν τών μυ
στηρίων σας ; Πώς θά ήδυνάμην νά κα
ταστώ κύριος τού παπύρου, τον όποιον προ 
ολίγου έκαυσα παρουσία σας ;

Πράγμα παράδοξον 1.. έφ’ δσον δ Τό
ξων ώμίλει, ή στάσις τού μεγάλου ίερέως 
μετεβάλλετο οωθαλ|χοα>ανώς.

Τήν πρώτην δογήν του διεδέχθη μία 
έπώδυνος θλίψις. Έκίνει τήν κεφαλήν ά- 
νησύχως καί τό βλέμμα του δέν ένεψυ- 
χούτο πλέον από φλόγα οργής παρά μό
νον δταν έστρεφε τούτο προς τήν ιέρειαν.

Αυτή δμως δέν τού έδωκε καιρόν νά 
σκεφθή.

— Ό άνθρωπος αυτός είνε τοελλός ή 
ψεύδεται — λέγει αΰτη διακόπτουσα τον 
κύριον Τόξων.—Μάς λέγει δτι ο Κουκριάνα 
έκλάπη έκ τού ιερού. Δέν είνε αληθές 1 
Ό Κουκριάνα είνε έδώ, άναμένων τήν ά 
φύπνισίν τουί Καί ή άπόδειξις είνε αυτή!..

Καί προφέρουσα τάς,λέξεις ταύτας, ανύ
ψωσε τό παραπέτασμα τό όποιον έχώοιζε 
τό ιερόν από τού λοιπού ναού άφήσασα νά 
Φανούν τά ένδον.

Γ'·
ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

Τό κνπελλον πνροδόλεϊται κα^ 
κατατεμαχίζεται

Το ιερόν ήτο ήδη ανοικτόν, τά δέ βλέμ
ματα ήδύναντο τώρα νά ιδουν τον μυστη
ριώδη τόπον.

Εις τό κέντρον, έπί ενός στυλοβάτου 
έκ γεγλυμένου ξύλου ύψούται ή τρισαγία 
εικών, τό άγαλμα τής θεάς Κάλι, μέ α
πειρίαν κοσμημάτων.

‘Η θεά αντιπροσωπεύεται μέ φυσιογνω
μίαν μιάς μαύρης γυναικός, μέ δώδεκα 
βραχίονας υψωμένους πρός τά άνω,φέρει δέ 
έπί κεφαλής στέφανον χρυσούν. Μία τών 
χειρών της κρατεί μάχαιραν μεγάλην καί 
βαρείαν, έκάστη δέ τών λοιπών μίαν κε- 
κομμένην κεφαλήν. Ή έρυθρά γλώσσα έξ- 
έρχεται τών δδόντων της, οί έκ σμάλτου 
οφθαλμοί της λάμπουν έπί τού μελανού 
μαρμάρου τής μορφής της.

Περί τον λαιμόν φορεί περιδέραιον από 
κεκομμένας κεφαλάς, τήν δέ δσφύν περι
σφίγγει ζώνη από κεκομμένας χείρας.

Ή θεά φαίνεται χορεύουσα μανιωδώς ως 
μεθυσμένη, έπί τού σώματος ενός γίγαν- 
τος τον όποιον έχει καταβάλλει καί είνε 
έτοιμη νά τον καρατομήση. Εκατέρωθεν 
τού θύματος είνε εις ιέραξ καί εις κόραξ 
οϊτινες Φαίνονται δτι πίνουν τό αίμα τό 
όποιον έξέρχεται από τάς φοβέρας τού γί- 
γαντος πληγάς.

Δέν στρέφονται δμως τών Νεραβνιστών 
τά βλέμματα πρός τό άγαλμα τής Κάλι. 
Συγκεντρού^ται μάλλον έπί θολωτής άψί- 
δος ή δποία εύρίσκεται εις τό μέσος τού 
στυλοβάτου.

Εντός τής άψίδος έπρεπε νά εύρίσκεται 
ή πολύτιμος νεκροθήκη, ή νεκροθήκη έν 
τή δποία κοιμάται δ Φακίρης Κουκριάνα I

Καί πράγματι ή νεκροθήκη είνε έκεί, 
άθικτος εις τήν θέσιν της 1

Ό μέγας ίερευς άναδίδει στεναγμόν'άνα- 
κουφίσεως. Άνεγνώρισε τό ιερόν κειμή- 
λιον. Είδε τά ίεοά συμβολικά σημεία έπί 
τού καλύμματος. ΤΙ πρόσωπον τού Τόξων 
έκφράζει μεγάλτ^ν έκπληξιν. Ή νεκροθήκη 
εις τό ιερόν I... Τά σχέδιά του καταστρέ- 
φονται όλοκλήρως! Καί μία φοβερά ανη
συχία διαγράφεται έπί τής μορφής του 
μετά τήν πρώτην τής έκπλήξεως έντύ- 
πωσιν. *

’Αφού οί Νιρβανισταί είχον έπανεύρει 
τήν νεκροθήκην καί έτοποθέτησαν αύτήν 
έν τω ίερω, τί έγεινεν ή θυγάτηρ του, ή 
Δεβόρα του ;

Προφανώς οί οπαδοί τής Κάλι μετά τήν 
άναχώρησίν του θά είσήλθον εις τό ξενο- 
δοχείον καί θά ήρπασαν τήν σαρκοφάγον. 
Τούτο δέ δέν θά συνέβη παρά κατόπιν 
βίας, ίσως κατόπιν τού φόνου τής θυγα- 
τοός καί τού ανεψιού του. . . Έκτος άν.. .

Μία αστραπή διήλθε τού πνεύματός του 
καί έφώτισε τούτο μέ μίαν ιδέαν έντελώς 
καθυσηχαστικήν. *Η έέήγησις τού θαύμα
τος είνε εύκολωτάτη. Θά υπήρχον δύο δ- 
μοιαι νεκροθήκαι. Προφανώς ή σκηνή έ- 
κείνη ήτις έξελίσσεται υπό τά βλέμματά 
του, δέν είνε άλλο παρά μία κωμωδία 
παιζομένη από το'ς ιερείς ΐνα έξαπατή- 
σουν τον λαόν καί νά κάμουν τούτον νά 
πιστεύη εις τήν αδύνατον παρουσίαν τού 
Κουκριάνα.

Καί δ Τόξων^έτοιμάζεται νά άποκαλύψη 
τήν κωμωδίαν έκείνην. Ήδυνήθησαν νά 
εΰρουν άλλην νεκροθήκην, δχι δμως καί 
άλλον Κουκριάναν. Εντός ολίγου θά ανοί
ξουν τό κάλυμμα ... Καί τότε ή αλήθεια 
θά άποδειχθή 1..

Ό Τιρουβολοΰβεο μέ πρόσωπον περιχα
ρές έστράφη πρός τήν Σίτα.

— Δέχομαι —λέγει — από τάς έλεήμο- 
νας χείράς σου τήν νεκροθήκην· τήν ό
ποιαν σοί ένεπιστεύθην ... Έκ ταύτης θά 
έξέλθη δ^Κουκριάνα, δ άγιος ημών αδελ
φός. Σε προσκαλώ λοιπόν νά τήν άνοιξης, 
έν δνόματι τής Κάλι βασιλίσσης τού Νιρ
βάνα! ...

°Η Δεβαδάση εις τούς λόγους τούτους 
τού μεγάλου ίερέως ύπεκλίθη ταπεινώς. 
Κατόπιν μέ βήμα βραδύ καί σοβαρόν, δι- 
ηυθύνθη πρός τό άγαλμα τής Κάλι.

\ΛΙ\
Σιγή βαθεία έβασίλευσεν έντός τού με

γάλου ναού. Οί δύο χιλιάδες καί πλέον 
θσαταί, μόλις άνέπνεον. Δέν ήκούετο τί
ποτε άλλο παρά τά πτερυγίσματα έντόμων 
τινων, τά δποία είχον προκαλέσει τά 
φώτα.

Μέ ταχείαν χειρονομίαν ή ιέρεια ήνοιξε 
τήν θήκην καί παρεμέρισε.

Μία έκφώνησις έξήλθεν από τά στήθη 
των παρισταμένων. Ό Φακίρης ήτο πράγ
ματι έκείΙ.,.Ό Κουκριάνας ήτο εις τήν θέ
σιν του, άκαμπτος, ακίνητος, μέ τήν γε
νειάδα τήν μακράν, άναπαυομένην έπί του 
στήθους, τό όποιον έκάλυπτε λεπτόν σου-
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δάριον JJL€ τήν τιάραν τήν πολύτιμον επί 
τής κεφαλής.

*Ητο πράγματι αυτός τον όποιον εβλε- 
π£ν ευθυτενή εντός τής στενής φυλακής 
του, με τους οφθαλμούς κλειστούς, τούς 
βραχίονας κρεμαστούς, τάς /εΐρας ανοικτάς, 
ώ; ήσαν αυται προ επτά ετών, με τον ένα 
δάκτυλον συνεσταλαένον, τούς δε άλλους 
προς τά κάτω κλίνοντας, σημείο* τούτο 
ειδικόν άναγνωρίσεως μεταξύ των μεμονω
μένων Νιρβαν ιστών I

’Από επτά ετών ήτο εκεί, εντός του 
τάφου, άναμένων τήν άφύπνισιν. Ό θάνα
τος τον εσεβάσθη, τό σώμά του ήτο τέ
λειον, σημείον προφανές, μαρτυρία καθαρά 
καί αναμφισβήτητος τής παντοδυνάμου α
γαθότητας τής θεάς Κάλι ! . . .

Καί αί χαρμόσυναι κραυγαί έοιπλασιά- 
ζοντο, και ήκούοντο τά ονόματα Κουκριά- 
νας ΤεροβαλουβΛ,κα'ι Ζίτης τής Δεβαδάσης 
βροντοφωνούμενα

ΗΙτο τόσον ζωηρά, τόσον μεγάλη ή 
χαρά, ήτις έξήρχετο άπό τών Νιοβανι- 
στών τά στήθη, ώστε ουτοι έλησμόνησαν 
τον Τόξων, όστις όμως δι’ όλα ταύτα δεν 
τά έχασε.

νν\

Βεβαίως, εις πρώτην θέαν, θά ώρκίζετο 
ότι ό Φακίρης ήτο πράγματι εκεί, προ τών 
οφθαλμών του. Άνεγνώριζε τά σάβανα μέ 
τα ότοία ήτο τυλιγμένος, τήν τιάραν, τά 
γένια, τήν στάσιν τήν παράδοξον, τήν ο
ποίαν παρετήοησεν εις τήν αινιγματώδη 
μούμμιαν, όταν μόνος παρετήρει ταύτην 
εις τό εν Σικάγω Μουσείόν του.

’Ίσιος όμως νά υπήρχε διαφορά τις έ- 
σκέπτετο, καταρώμενος τήν εύλογημένην 
μυωπίαν του, ήτις δεν τού έπέτρεπε νά 
διακρίνη άλλας λεπτομέρειας.

Πράγματι αυτός ήτο βέβαιος, μαθημα- 
τικώς βέβαιος, ότι ό Κουκριάνας θά είχεν 
άποθάνει πνιγείς, καί ότι οί Νιρβανισταί 
διά νά εζαπατήσουν τό πλήθος τό εύπι- 
στον τών πιστών, είχον ενεργήσει άντικα- 
τάστασιν προσώπου.

Άναμφιβόλως ή ιέρεια έν τή σιγή καί 
τώ μυστηρίω τού ιερού είχε προπαρασκευά
ζει τά πάντα διά νά παιχθή ή κωαωδία.
Αλλα ο μεγας ιερευς ήτο συνένοχος της, 

ή ήπατατο ωσαύτως παρ’ αυτής; Καί ό 
Τόξων άνέμενε νά ϊδη τό τέλος."Ολα φαι
νομενικούς είχον προβλεφθή εκτός ενός, καί 
τούτο θά τούς κατέστρεφε.

Όταν τέλος οί Νιρβανισταί έκουράσθη- 
σαν νά αναφωνούν, ό δόκτωρ έκάλεσε τον 
μέγαν ιερέα.

— Τεροοαλούβερ I λέγει.
Ό Ινδός, ούτως άποκληθείς, έπλησίασε 

τον αιχμάλωτον.
— Τι θέλεις ; έρωτα.
— ’Άκουσον, ήρχισεν ό δόκτωρ Τόξων* 

από τό βλέμμα σου εννοώ ότι μέ νομίζεις 
τρελλόν. Σοί ανήγγειλα τήν έξαφάνισιν 
τής νεκροθήκης, ενώ αΰτη άνευρέθη μέ τό 
σώμα εν αυτή. Και όμως εις εκείνο τό ό
ποιον ειπον προηγουμένως επιμένω*οτι ό έν 
τή νεκροθήκη άνθρωπος δέν είναι ό Κου- 
κριάνας I . . .

*0 Τιοιοβαλούβερ ανύψωνε τούς ώμους, 
έξηκολ<χίθ« όμως νά άκροάται μετά ποοσο- 
7/ήζ·

— Θά σοί άποδείξω τό πράγμα αμέ
σως—έξηκολούθησεν ό Τόξων. Εντός τής 
νεκροθήκης, όπου εύρίσκετο ό Φακίρης,

και ε*ς π^7ΓυΡ°ί γεγραμμένος άπό 
τον ιόιον Κουκριάνα. *Ήτο έπί τού στή

θους του και περιεϊχεν οδηγίας πώς θά 
ένηογείτο ή άφύπνισίς του. Τό ενθυμείσαι;

— Ναι I
— Ό πάπυρος έφερε σφραγίδα άπό πρά

σινον βουλοκέριον, μέ τήν εικόνα τής Κάλι 
Ενθυμείσαι καί τούτο;

— Ναί, τό ενθυμούμαι 1 .
Ό πάπυρος ούτος πρέπει νά εύρεθή εν 

τή νεκροθήκη/Αν τον εύρης τότε έχεις δί
καιον νά νομίζης οτι τό έγγραφον εκείνο 
τό όποιον έκαυσα δέν ήτο άληθές. Άν ά- 
πεναντίας δέν τόν εύρης εις τήν θέσιν του 
τότε θά παραδεχθής μετ’ εμού, οτι εδώ 
παίζεται μία κωμωδία καί ότι έγώ μόνος 
κατέχω τα μυστήρια τής θεάς.

Έφ’ όσων ό Τόξων ώμίλει, ό μέγας 
ίερεύς ή)λασσε φυσιογνωμίαν. Αί παράδο
ξοι διαβεβαιώσεις τού αιχμαλώτου, καί ή 
περιγραφή τών λεπτομερειών έπιστοποίουν 
ότι ό ’Αμερικανός πολ)ά έγνώοιζε.

Έξ άλλου αί βεβαιώσεις τού Τόξων, 
συνεφώνουν πληρέστατα μέ υποψίας τινάς, 
τάς οποίας είχε συλλάβει έφ’ όσον τά 
βλέμματά του έστοέφοντο προς τήν Δε- 
βαδάση, κυρίους δέ έφ’ όσον τήν ήκουε νά 
όμιλή. Εκείνο όμως, τό οποίον τού έκα- 
μνε τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν, ήτο ή 
πιστή περιγραφή τού έγγραφου, τό όποιον 
ένεθυμείτο κάλλιστα οτι είχε τοποθετήσει 
έπί τού στήθους του ό Κουκριάνα ποοτού 
άποκοιμηθή, καί έν τω όποίω ό Φακίρης 
είχε γράψει τάς αναγκαίας οδηγία; περί 
τού τρόπου τής άφυπνίσείύς του.

‘Η δοκιμή τήν οποίαν έδοκίμαζεν ό 
Φακίρης ήτο νέα. Ό Κουκριάνα ήτο ό ά· 
γιώτερος τών μεμυημένων, ήθελε νάκοα- 
τήση μυστικήν μέχρι τέλους τής δοκιμα
σίας τήν συνταγήν, ήτις θά ήτο ίσως έ· 
φεύρεσίς τρυ.

Καί πάλιν ό Τιρουβαλούβερ ένεθυμείτο, 
οτι ή ΰπαρςις τής μεμβράνης έκείνης δέν 
ήτο γνωστή παρά μόνον εις αυτόν καί 
τόν Κουκριάναν.

Τώρα ολας έκείνας τάς λεπτομεοείας, τάς 
όποίας ένόμιζεν, ότι αυτός μόνος έγνώριζε, 
τάς έγνώριζε ωσαύτως καί ό ξένος εκείνος!..

Καί ό ξένος έλεγεν ώσαύτιος, ότι όλα 
τά συμβαινοντα ήσαν μία κωμωδία. Πόσον 
κακώς ήχει ή λέξις αυτή εις τά ώτά του! 
Πόσον οξύθυμος καθίστατο! 'Αν όμως ό 
ξένος έλεγε τήν αλήθειαν!

iw\

*Η Δεβαδάση ίσταμένη εις τήν θέσιν 
της παρηκολούθει μετά μεγάλης ανησυχίας 
τόν διάλογον τών δύο άνθοώπων.

Παρ’ όλην τήν άπόστασιν, ήδύνατο κα- 
νείς^νά παοατηρήεη, οτι αΰτη έτρεμεν ώς 
ούλλον ύπο τον (ΐβχρον πέπλον της. Καί 
πλειστακις έστηοίχθη εΐς χήν νεκροθήκην 
ϊνα (Λ,ή πέση.

Ο μέγας ιερευς τήν παρετήρει ποοοε- 
κτικώς καί η συγκινησίς της εκείνη του 
ενίσ/υε τάς υποψίας.

Ο Τιρουβαλούβερ, μέ χειρονομίαν επέ
βαλε σιγήν και στραφείς προς ττν ιέρειαν.

Sjt'fa, φωνάζει — είσαι έτοιμη νά 
εξακολούθησης τήν αποστολήν σου ;

Η Δεβαοαση καχαβαλοΰσα μεγάλην 
προσπάθειαν, άπήντησε ναί καί έκλινε τήν 
κεφαλήν.

-* Ό Κουκριάνα—έξηκολούθησεν b Τι- 
ρουβαΛουβερ—πρέπει νά έχη έπί τής καο- 
οίαςτου φύλλον παπύρου. Εΐνε τούτο εις 
τήν θέσιν του ;

Η ιέρεια έθεσε τήν χειρα έπί χοΰ

οτήθους τής μούμιας καί στραβεισα άπήν* 
τησε παλιν, ναί.

— Δειξέ το, φωνάζει ό Τιρουβαλούβερ.
Η Δεβαδάση άφήρεσε εν κιτρινισμένον 

φύλλον καί μακρόθεν έδείκνυε τούτο εις 
τόν ίεοέα.

Ό κύριος Τόξων διηρωτατο άν έκοι- 
ματο ή άν ήτο έξυπνος, και άν δέν ήτο 
δεμένος θά ώρμα νά ιδη μέ τά ομματά του 
τόν πάπυρον έκ τού πλησίον.

— Καί τώρα—προσέθεσεν δ μέγας ίε
ρεύς—δός μοι τόν πάπυρον τούτον.

‘Η τελευταία αΰτη διαταγή έτάραξεν 
ύπερβολικώς τήν Δεβαδάση. ’Έμεινεν έπί 
στιγμήν ακίνητος, μέ τόν πάπυρον εις τήν 
χείοα, αγνοούσα τί νά πράξη, ώσεί μή 
προίδούσα τήν διαταγήν εκείνην. Κατόπιν 
έπλησίασεν εις τόν στυλοβάτην, παρά τήν 
αψίδα εν τή όποία ήτο τοποθετημένη ή 
νεκροθήκη, ώσεί νά ήθελε νά ζητήση 
άπό τήν θεάν συμβουλήν περί τής δια
γωγής ήν έπρεπε νά τηρήση.

Τέλος μετά τινας στιγμάς διά νεύματος 
έδήλωσεν, ότι δέν ύπήκουε.

—Τί άπαντας,επανέλαβεν ό μέγας ίερεύς 
μέ φωνήν πλήρη άγανακτήσειυς. Άονείσαι 
να μοι παραδώσης τόν πάπυρον ;

— Τι σοί ειπον έγώ ; λέγει όπισθεν 
αυτού ό Τόξων.

Οί οφθαλμοί τού‘μεγάλου ίερέως άνέ- 
πεμπον φλόγας οργής καί ήρχισε νάτρέμη.

— Άκ~μη μίαν φοράν — φωνάζει—σ3 
διατάσσω, άνυπήκοος ιέρεια, νά μοί πα
ραδώσης τόν πάπυρον. Μέ ύπακούεις ή
hl ;

‘Η Δεβαδάση μέ ύπεράνθοωπον προ
σπάθειαν, τοποθετήσασα τήν χείοα επί 
τής νεκροθήκης, έπανέλαβε.

·— Άρνοΰμαι. Εις εμέ ανήκει ή άνά- 
γνωσις τού περιεχομένου τοΰ παπύρου και 
νά εξυπνήσω τόν Κουκριάνα. Μή λησμο- 
νήτε,μεγάλε ίερεΰ, ότι οόδενί επιτρέπεται 
νά είσδύση εις τό ιερόν 1..

‘Ωμίλει χαμηλοφώνως, σχεδόν αδιακρί
τως, ωσάν ή συγκίνησις νά τήν ειχεν έ- 
ξαντλήσει.

‘Η σιγή πέρις ήτο τόσον βαθεια, ώστε 
όλοι ήδυνήθησαν νά τήν ακούσουν, καί 
προ τής άρνήσεως τής ύπακοής, τό πλή
θος έταράχθη. Τί συνέβαινε λοιπόν ; ‘Η 
ιέρεια έτρε?.λάθη ίσως ;

Ό κύριος Τόξων άνέλαβε τόν λόγον.
— ’'Ακουσον,λέγει εις τόν Τιρουβαλοδ- 

βεο, πιστεύω ότι πείθεσαι. Λοιπόν σοί 
προτείνω καί τό εξής. Ό,τι εΐνε γραμμέ- 
νον έπί τού χάρτου εκείνου τό γνωρίζω, 
καί σοί τό λέγω αμέσως. Εις μίαν κρυφήν 
γωνίαν τοΰ ναού τούτου, εΐνε κεκρυμμένη 
μία φιάλη περιέχουσα έν υγρόν, δλίγαι 
σταγόνες τού δποίου παράγουν άμέσως ύ
πνον. Θά σοί υποδείξω πού εΐνε κρυμμένον 
τό υγρόν τούτο, τό όποιον θά σοί επιτρέψη 
νά διαιώνισης τά μυστήρια καί νά έκλέξης 
κατόπιν τής μεγάλης δοκιμασίας τόν διά
δοχον του Κουκριάνα. Δέν σοί ζητώ τί
ποτε άλλο, παρά νά μέ άφήσητε νά πίω 
σταγόνας τινάς έκ τούτου, επειδή ήλθο* 
επίτηδες άπό τήν ’Αμερικήν οι* αυτό.

’Επί στιγμάς τινας ό μέγας ίερεύς δέν 
άπήντα, δι’ δ ό Τόξων έπανέλαβε.

—Μοί δίδεις ό,τι ζητώ Τιρουβαλούβερ ;
— Ναί, άπήντησεν εκείνος, άλλοίμονον 

όμως εις σέ άν μας ήπάτησας.
<ννι

Καί στραφείς προς τόν πιστόν. k
— Λύσατε αυτόν τόν άνθρωπον, λέγει
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Έντός δευτερολέπτου,τά σχοινιά μετά ο

ποία ήτο δεμένος ό δόκτωρ Τόξων έπε
σαν και *ύρέθη ελεύθερος εν μέσ<υ του 
πλήθους.

Άνακαλών τότε τάς αναμνήσεις του έ- 
ζήτησε να ένθυμηθή τήν φοάσιν τού πα
πύρου, ή τις άνέφερε τον τόπον δπου εύρί- 
σκετο ή μυστηριώδης φιάλη.

Δεν ήργησε νά ένθυμηθή, αί φράσεις έ- 
κεΓναι άνεπήδησαν είς τον νουν του.

«Και ο χυμός τού ιερού Λωτού, δ ό
ποιος εύρίσκεται εν τη φιάλη τη κρυφία, 
03 Παρβάτι, θεά τής καλλονή»,, παρά τους 
πόδας τού σεπτού αγάλματος σου, θά χυθή 
παρ’ εμού εντός τού ελεφάντινου κυπέλ
λου ».

Καίτσι ήτο, εκ πρώτης τουλάχιστον 
οψεως, αδύνατον σχεδόν νά άνακαλυφθή 
εις τους λόγους τούτους τους αινιγματώ
δεις, μία επαρκής ένδειξις, όπως μαν 
τευθή ή κούπτρα τής ίεράς φιάλης^ έν 
τούτοις έν πράγμα έξήγετο βέβαιον, ότι αί 
έρευναι έπρεπε νά γίνουν είς τους πό
δας τού αγάλματος τής Κάλι.

Ό κύριος Τόξων διηυθήνθη λοιπόν άνευ 
δισταγμού προς αυτό, ακολουθούμενος υπό 
τού μεγάλου ίερέως, δστις κατεσκόπευεν 
δλας αυτού τάς κτήσεις.

Έφθασε τοιουτοτρόπως μέχρι τού υψώ
ματος έπί τού οποίου ϊστατο ή Δεβαδαση. 
Έκεϊ έκυψε, έξή^ασε μετά προσοχής τον 
μαρμάρινον σαυλοβάτην καί αιφνιδίως 
έστη.

— ’Ιδού, άνεφώνησε, εδώ πρέπει νά 
εϊνε. ’Ανωφελές νά ζητήσω περαιτέρω!...

Έπι τού μαρμάρου είχε παρατηρήσει 
τήν εξής λακωνικήν επιγραφήν : ΓΙαρ— 
βάτι.

Τό ονομα τούτο ύποδεικνύει τήν θεάν 
τής Καλλονής, ήτις ώς γνωστόν δεν εινε 
άλλη παρά ή Κάλι.

— Ύπό τήν πέτραν ταύτην-έπανέλα- 
βεν ό κύριος Τόξων με πρόσωπον περι
χαρές—εύρίσκεται άναμφιβόλως τό μαγι
κόν ποτόν. Εμπρός λο πόν καί ταχέως I 
δότε μοι ένα μοχλόν ϊνα τήν ανεγείρω I

Είς έν νεύμα τού μεγάλου ίερέως, έκο- 
μίσθη ό μοχλός, διά τού οποίου ό κύριος 
Τόξων ήρχισε νά έργάζηται.

Εντός πέντε περίπου λεπτών, άφήρεσε 
τήν πέτραν, ήτις έφερε τήν ειρημένην ε
πιγραφήν. ’Όπισθεν ταύτης εύρίσκετο έν 
κενόν καί είς τό μέσον μία φιάλη, τήν δ- 
ποίαν ό Τόξων ήρπασε ζωηρώς καί άνυ- 
ψώσας ταύτην ώς άλλος ’Αρχιμήδης ά- 
νέκραξεν.

—Εύρηκα I εύρηκα I
IΛΙΜ

Τήν φοράν ταύτην αί δηλώσεις τού ξέ
νου δεν έπεόέχοντο ούόεμιάς αμφιβολίας. 
Ό Τιρουβαλούβερ έροιψε παράδοξον βλέμ
μα πρός τό ιερόν, όπου ή Δεβαδάση, νε
κρά μάλλον ή ζώσα,έστηρίζετο επί τής νε
κροθήκης. Κατόπιν αιφνιδίως έκίνηοεν ϊνα 
όρμήση κατά τού κυρίου Τόξων, όστις ήδυ- 
νήθή νά τον σταματήση προτού δυνηθή νά 
θέση χειρα επ’ αυτού.

—Κάτω τάς χείρας, έφώναξεν δ δόκτωρ. 
Μή ζητής νά καταστής κύριος τής φιάλης 
ταύτης, άλλως, μά τον Θεόν τήν κατασυν
τρίβω επί των πλακών.

Ό Τιρουβαλούβερ κατεβίβασε τήν χειρα 
εν άπελπισίφ.Είχε δοκιμάσει τοσάκις νά κα- 
ταβάλη τον ξένον εκείνον, πλήν δριστικώς 
ήττήθη.

— ‘Υποκύπτω—έύιθύρισε — θά τηρήσω

τήν ύπόσχεσίν μου ! Τι ζητείς από εμέ 
προτού μοί παραδώσης τήν φιάλην ;

Ό κύριος Τόξων ύψωσε τήν κεφαλήν, 
ρίπτων έφ’ όλων τών 7ΐαρισταμένων έν 
βλέμμα κυοιαρχικόν.

*Ητο ή δη κύριος τής θέσεως.
Έπί τέλους ήλθεν ή στιγμή καθ’ ήν θά 

έδοκίμαζε τό μέγα πείραμα.
— Θέλω — άπήντησεν είς τέν μέγαν 

ιερέα—νά μοί φέρης το κύπελον τό έλε- 
φάντινον ϊνα πιω.

Ό Τιρουβαλούβερ, εντελώς υποταχθείς, 
οιεταξε νά κομισθή τούτο καί μετ’ ολίγον 
επί ερυθρού δίσκου παρουσιάζετο είς τον 
δόκτορα.

Ουτος, εξεκένωσεν όλίγας σταγόνας έκ 
τής φιάλης εντός αυτού, τό ύψωσε καθ’ ον 
τρόπον γίνονται αί προπόσεις καί ήτο έ-4 
τοιμος νά πίη τό μαγικόν ποτόν.

Οί παοιστάμενοι τον παρετήρουν μετά 
ζωηράς έκπλήξεως.

Ό Τιρουβαλούβερ, κεκλιμένος ώς μία 
τιγρις, έτοιμη *.ά ριφθή έπί τού θύματός 
της άνέμενε πότε θά έξεκενούτο τό κύπε
λον ϊνα άρπάση, κατά τήν συμφωνίαν τήν 
φιάλην ήτις περιείχε τό υπόλοιπον του 
ίεοού ύγρού.

Αιφνιδίως, ενώ δ κύριος Τόξων έπροτί- 
θετο νά πλήσιάση τό κύπελον είς τά χείλη 
του, ή Δεβαδάση, ώρμησεν, άναδώσασα 
κραυγήν δδυνηράν άπό τού υψώματος καί 
έφώναξε.

—Στήθι I Μή πίνης!
Άλλ’ δ κύριος Τόξων ήνοιγεν ήδη τά 

χείλη έτοιμος νά πίη, δτε συνέβη έν 
θαύμα 1 . . .

Εντός τής νεκροθήκης, δ Κουκριάνας έ- 
κινήθη. 'Ύψωσε τήν χειρα καί ώράθη ότι 
ήτο αύτη ώπλισμένη μέ ρεβόλβερ 1 ’Ισχυ
ρά έκπυρσοκρότησις ήκούσθηΐ

Καί ή φιάλη έθραύσθη, πεσούσα έκ τής 
χειρός τού κυρίου Τόξων, τό δέ ύγούν έ- 
χύθη έπί τού δαπέδου 1

Ή έκδεκησες τοΟ Κουχριάνα
Ή θαυμασία έπέμβασις τού Φακίρη 

παρήγαγεν άπερίγραπτον αποτέλεσμα με
ταξύ τών διαφόρων παικτών τού παραδόξου 
δράματος, τό όποιον έξειλίσσετο έντός τού 
ναού τού Γονδαπούρ.

Ουδέποτε έν θαύμα παρήγαγε τόσον βα- 
θεϊαν έντύπωσιν, ώς δ πυροβολισμός έκε:- 
νος, τον όποιον έρριψεν αιφνιδίως ή μούμ· 
μια έκ τής νεκροθήκης, τό ον έκεϊνο, τό 
όποιον όλοι ένόμιζον βυθισμένον άπό επτά 
ετών έντός μαγικού ύπνου.

Μέγας αριθμός Νιρβανιστών έπεσεν ά- 
μέσως κατά γής καί έκλινε τήν κεφαλήν 
μέχρι τού εδάφους.

Περίτρομος δ μέγας ίερεύς, δ όποιος ή- 
κουσε συρίζουσαν παρ’ αυτόν τήν σφαίραν 
τού ρεβόλβερ, έγονυπέτησε καί παρεκάλει 
τον Τόξων μέ ομματα πλήρη τρόμου.

Ουτος δέν έλαβε καιρόν ούτε νά συνέλθη 
εκ τής πρώτης έκπλήξεως* τήν αυτήν ά· 
κριβώς στιγμήν κατά τήν όποιαν έθραύετο 
ή φιάλη, έν σώμα έρρίπτετο έπ’αύτού, δύο 
βραχίονες πεοιέβαλλον τήν κεφαλήν του 
καί φωνή κλαυθμηρίζουσα τού έεγλε:

— Πάτερ μου I Πάτερ μου 1 αγαπητέ 
μου πάτερ I

Έν τώ άμα δ πατήρ κατενόησε τά 
πάντα.

*Η Δεβαδάση ήτο ή κόρη του !
‘Η Δεβώρα, ήτις τόσον καλώς έπαιξε 

τής Σίτης τό πρόσωπον, ήτις έρριψοκινδύ- 
νευσε τόσον, ϊνα τον σώση 1

Καί ή καρδία τού δόκτορος συνεκινήθη 
βαθέως. Έλησμόνησεν αμέσως τά σχέδιά 
του, καί μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς, 
έθλιβεν έπί τού στήθους τήν Δεβώραν του, 
τήν λατρευτήν του κόρην.

— Δεβώρα I . . . Δεβώρα I . . . κόρη 
μου I . . . έψιθύριζε καλύπτων τό πρόσω- 
πόν της μέ φιλήματα.

Ό πυροβολισμός έκείνος, ή σύγκρουσις 
έκείνη τών αισθημάτων τών διαφόρων, ή 
δραματική έκείνη στιγμή είχε τελειώσει 
έντός ολίγων μόνον λεπτών.

Η ηχώ τής έκπυρσοκροτήσεως, μόλις 
είχε καταπαύσει καί δ κώδων προ τής με
γάλης εισόδου ήκούσθη κρουόμενος.

Ευθύς τότε ή θύρα ήνοίγει θορυβωδώς. 
Εις άνθρωπος μέ φυσιογνωμίαν σκληράν, 
παράδοξον, ένεφανίσθη συμπαρασύρων μίαν 
γυναίκα, τήν όποιαν έκράτει άπό τήν κό
μην καί τήν έκτύπα άνηλεώς μέ τον γοόν- 
θον του μέ χειρονομίας μανιακών.

Έντος ολίγων λεπτών εύρίσκετο έν τώ 
μέσω τού ναού.

— Έκδίκησις I . . . έκδίκησις I . . . . 
Δέν μέ άναγνωρίζετε; Είμαι εγώ, δ Κου- 
κοιάνα I . · .

\ΛΛ)

*Ητο πράγματι δ Φακίρης.
’Αφού δ;έφυγεν ώς έκ θαύματος τον θά

νατον, βοηθεία ναυαγοσωστικής λέμβου, 
ήτις τον παρέλαβε μέ τινας άλλους ναυα
γούς τής «Λακωνίας», δ Κουκριάνα έ- 
φθασεν είς τάς ’Ινδίας πάντοτε ώς ίερεύς, 
καί έχων εις τά θυλάκιά του άρκετά χαρ
τονομίσματα τού Τόξων, τά όποια τ^ύ έ- 
πέτοεψαν νά εξακολούθηση τό ταξείδιον.

’Αναμιχθείς μέ τούς’Ινδούς ύπό τά έν- 
δύματα έπαίτου παρέστη είς τήν άφιξιν 
τών ’Αμερικανών είς τό Νινζιγούλ καί 
έκεί έμαθε, οτι έπροτίθεντο νά μεταβοΰν 
είς Γονδαπούρ άπό τον μιγάδα, τον όποιον 
τήν αυτήν έκείνην εσπέραν, ευρε δεμένον 
έντός τού σκοτεινού σταύλου, δπου ύπε- 
λόγιζε νά εύρη τήν Δεβαδάση, ϊνα τήν 
δολοφονήση.

Μετά τήν άνακάλυψιν έκείνην, ήτις κα- 
τέστρεφεν δλα τά σχέδια τούτου, έλαβεν 
ευθύς τήν είς Γονδαπούρ άγουσαν συνοδεία 
τού μιγάδος τον όποιον άπηλευθέρωσεν 
άπό τά δεσμά μέ τά όποια τον είχε δέσει 
δ Πινσονέ.

Φθάσαντες πλησίον τού ναού άνεκάλυ- 
ψαν τήν Σίτα κεκρυμμένην μεταξύ τών 
δένδρων, δπου άνέμενε τήν επάνοδον 
τών προστατών της. Μέ τήν μά- 

χαιραν εις τον λαιμόν είχεν έξομολογηθή 
τά πάντα, όμολογήσει τά πάντα, μέχρι 
τού σχεδίου τών δύο νέων.

Όταν ήκουσε τήν φωνήν τού Φακίρη, 
τήν φωνήν έκείνην τήν δποίαν καί μετά 
πάροδον επτά ετών ένεθυμείτο είσέτι, ό 
Τιρουβαλούβερ, έξεπλάγη . προφανώς και 
φώς έπλημμύρισε τήν διάνοιάν του.

Ύπό τήν μορφήν τού ασκητικού έκεί— 
νου Φαντάσματος, ύπό τά άθλια τού έπαί
του ένδύματα, άνεγνώρισε τον Κουκριάνα! 
... Πώς είχεν έξυπνήσει ; Διά τίνος θαύ
ματος ; Ούδ’ ήρωτατο καν. Έν μόνον 
πράγμα δέν έπεδέχετο άρνησιν, έν πράγ
μα ήτο προφανές, φανερόν είς τό φώς τού 
ήλίου.

Ό ’Ινδός έκείνος ήτο δ Κουκριάνα !
Καί ύπό τήν έκδικητικήν αυτού χειρα 

έκράτει τήν Σίτα,τήν άληθή ιέρειαν, ήτις 
άναμφιβόλως θά ήτο συνένοχος τώ«> άσεβών 

I ξένων 1 (Έπετε τό τέλος)
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Τό τάςεμ,ο το\> Iiepxop'xiou
Κάποτε, ένας Κερκυραΐος καραβο

κύρης έγύριζε άπό ταξεΐδι στην Κέρ
κυρα. Στο δρόμο τον έπιασε φουρ
τούνα μεγάλη. Τά κύματα θεώρατα 
έσάοωναν το κατάστρωμα του καρα
τίου καί το πήγαιναν εδώ κ’ εκεί, 
πάνω και κάτω, σαν αύγο'φλουδο. 
Οι ναύτες δεν ήξεραν τί νά κάνουνε, 
είχανε πειά άποκάμει άπο τόν μά
ταιο αγώνα και περιμενανε τ’ απο
τέλεσμα σταυροκοπιώντας. Ό κα
πετάνιος τότε, μπρος στο μεγάλο 
κίνδυνο, τάξει στον ‘Άγιο Σπυρί
δωνα— τοΰ νησιού τόν “Άγιο — νά 
κάνν) τό θαμα του κ’ αυτός μόλις 
πατησ·/) στη στερεά, νά τοΰ πάν) 
ένα κερί μεγάλο σάν τό κατάρτι ! 
ΤΩ ! τοΰ θαύματος ! η τρικυμία σέ 
λίγο ελαττώθηκε τόσο, όσο ποΰ κα- 
τώρθωσε τό καράβι νά φθάσν) χωρίς 
νά πάθν) τίποτε στον λιμένα της 
Κερκύρας. Ό καπετάνιος μόλις αρά
ξανε, παίρνει μιά κλωστή μακρυά 
ακριβώς σάν τό κατάρτι, πηγαίνει 
είς ένα κηροπώλη καί τόν παρακα- 

, λει νά την βουτηξη σε αναλυμένο 
κερί. Καί έτσι κερωμένη την παίρνει 
καί μέ αρκετήν εύλάβειαν πηγαίνει 
καί την προσφέρει στον "Αγιο, λέ
γοντας : «"Αγιε, μ.ου έταξα νά σοΰ 
φέρω μία λαμπάδα μακρυά ως τό 
κατάρτι, μά δεν έ’ταξα καί τό 
πάχος !»

’Αθήνα·. Baa. X. Άϋ·.

Poste- restante
Κάποιος επαρχιώτης θέλων ν’ ά- 

ποστείλ·/) μίαν επιστολήν είς τάς 
’Αθήνας έπεφόρτισε προς τοΰτο ένα 
συμπολίτην του, άναχωροΰντα διά 
την πρωτεύουσαν τοΰ έλληνικοΰ 
κράτους.

’Επειδή όμως είχε ’δν] ότι επί του 
φακέλλου μερικών επιστολών, ταχύ- 
δοομικώς στελλομένων, έγράφετο ή 
λέξις poste-restant έθεώρησε και 
αυτός καλόν και ωφέλιμον νά την 
σημειωσν) κάτωθεν της επιγραφής.

Ο μέλλων νά φύγ·/) επαρχιώτης 
ίόων τά γαλλικά εκείνα, συνηντησε 
τον ιερεα του χωρίου *κκί τον ηρώ- 
τητε «τι λενε εκείνα τά.. .τούρκικα.»

— Νά μείνν) είς τό ταχυδρομεΐον, 
άπηντησεν ό ίερεύς.

Ό χωρικός έφυγε καί έλθων έν- 
ταΰθα έφρόντισε καί έμαθε ποΰ είνε 
τό ταχυδοομεΐον καί «ποΰ άφίνουν 
τά γοάμμ.ατα.»

Ααα του υπεοειχθτ) το μεγαοον 
και το γραμμκτοκιοωτιον,εογαλε και 
εοριψε εντός την επιστολήν μέ την 
συνείδησιν έπαναπαυμένην, ότι έξε- 
τελεσε την άνατεθείσαν είς αύτόν 
εντολήν.

Χαρίλαος Ι\ Σταμ.

Παρας-Παράδειοος
Μΐά φορά παρουσιάσθη είς ένα 

δεσπότην κάποιος χωρικός καί τοΰ 
έζητησε νά τόν χειροτονησν) ιερέα.

Ό άρχιεοεύς άφοΰ τόν έξητασε 
τον άπέπεμψε κατόπιν ευρών αύτόν 
τελείως ανίκανον καί άστοιχείωτον 
διά τό ιερατικόν αξίωμα.

Ό υποψήφιος παπας είς αυτά δεν 
άπηντησε διόλου, καί μόνον όταν 
έφευγε έβγαλε [χερικά εκατοντά
δραχμα άπό τό ζουνάρι του καί τά 
έκρατοΰσε έπιδεικτικώς όπισθέν τουν

Τούτο ίδών ό δεσπότης :
— Για έλα εδώ, εύλογημένε, του 

φωνάζει* μου φαίνεται οτι κάνεις 
γιά παπας, διότι απ’ εμπρός γαϊδου- 
ρίζεις καί άπό ’πίσω άνθρωπίζεις.

Λυξούριον Σ. Δ. Π.

Τοΰρ/ος xaxl 'Έλληνας
Έν Σμύρντ) υπήρχε μανάβης τοΰρ- 

κος οστις κάθε ημέρα διηρχετο προ 
τοΰ υποδηματοποιείου Έλληνος τί
νος όνόματι Παναγιώτη, προς πώ- 
λησιν τών διαφόρων χόρτων του.

Ο υποδηματοποιός φύσει άστείος 
ήρέσκετο είς τό νά πειράζν) τόν Τούρ
κον μανάβην, ύβρίζων πίστιν, προ
φήτην, καί παν ό,τι ιερόν έκέκτητο 
κατά την πίστιν του.

Ο μαναβης μη ύποφέρων τάς κα- 
θημεοινας ενοχλήσεις καί ύβρεις τοΰ 
γκιαούρη,άνεφέρθη είς τόν Καδην τοΰ 
τοπου καταγγείλας τόν Παναγιώτην 
ωςυβριστην της θρησκείας τοΰΜωάμεθ.

Ο Καδης διά νά πεισθ*?) περί τών 
λεγομένων διέταξε τόν μανάβην όπο^ς 
την επομενην θεσ*/] άπό την μεν μίαν

πλευράν τοΰ όνου του τά διάφορα 
χόρτα, υπό την άλλην δέ άνθρωπόν 
τινα οστις νά χρησιμεύστ) ως μάρΐυς. 
Ό πονηρός όμως Έλλην άντεληφθη 
τά τρεχούμενα, καί μόλις έπλησίασε 
ό μανάβης, άντί τών συνήθων ύβρεων 
ηρχισε μέ παρακλητικόν ύφος λέγο)ν 
αύτω.

«Βρε Βραημ (όνομα τοΰ μανάβη), 
μωρέ μένα βρήκες νά φας αυτά τά χρή
ματα, οικογενειάρχη άνθρωπο ; τώρα 
τοία νοόνια εινε ποΰ σοΰ έκαμα αυτά 
τά παπούτσια, ποΰ μιά δεκάρα άν 
μοΰ έδιδες κάθε ημέραν θά μέ είχες 
εξοφλήσει· δέν είνε ντροπή σου νά 
κάννις αυτά τά πράγματα ;»

Ό μά ρτυς έκστατικός άκούσας 
ολα αυτά τρέχει είς τον Καδην καί 
τοΰ διηγηθη την άνω σκόνην, προσ- 
θέσας, οτι ό μανάβης χρεωστών τοΰ 
Παναγιώτη καί θέλων νά τοΰ πνίξν) 
το ποσόν εύρε την αιτίαν, οτι τον 
υοριί,εν εν v/j πιστει.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων 
διατάσσεται ό δυστυχής μανάβης 
όπως πληρώσν) τέσσαοα (4) μετζητια 
διά το δήθεν χρέος του καί νά όδη- 
γηθνί είς το μπουδροΰμι ως ψεύστης.

Έξερχόμενος τοΰ δικαστηρίου ό μα- 
νάβης άπαντατον υποδηματοποιόν, είς 
ον λέγει :

—· Μπράβο μωρέ Παναγιώτη,καλά 
τά κατάφερες· βοίσ’ τους ακόμη καί 
τον προφητη καί την ψάθα τοΰ 
προφήτου των καί ο,τι κόψν] το κε
φάλι σου.

Καιρόν A. Αιακογίάννης

Κονλονράκια ιιεθί’ΰηίνα
Μιάμιση όκα άλεΰοι αμερικανικό, 

100 δράμια ρούμι, 100 δράμια ρακί, 
100 δράμια κρασί, 100 δράμια ζά
χαρη καί 100 δράμια λάδι, τά ζυ
μώνετε πολύ καί αμέσως στο φοΰρνο.
1■—— -----------——

ΤΟ ,,Α.Ο.Δ.Ο.”
cΕβδομαδιαΐον δεχαεξασέλιδον πλου- |

» σίως ειχονογραφημένον περιοδικόν.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

9 Εσωτερικού δραχμάς 4
1 3Εξωτερικόν φρ· XQ. 8

cΕξάμηνος άναλόχως |
:■________  - -__________
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rno ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ

Ένώ οι δπίσω άπομείναντες ποοσεπά- 
Οουν νά καλυψουν τάς κραυγάς έκείνας άν- 
τικοαυγάζοντες.

— Ζήτω ή ’Ορθοδοξία I
— Κάτω δ Πάπας I
Άλλ' δ Κυδώνης δλονέν δρμητικώτερος 

γινόμενος, κατακόκκινος άπδ των κραυγών, 
μέ διεστραμμένην φοβερώς τήν μέθυσον ο- 
ψιν του, έφθασεν ήδη προς τήν είσοδον του 
Δεκίμου, διά τήί δποίας θά είσήοχετο εις 
τον περίβολον του Παλατίου, ϊνα προβή 
προς το Κεντηνάριον, και έπιδείξη τήν δια- 
δήλωσίν του πρδς τον βασιλέα, μή γνωοί- 
ζων δτι ειχεν ήδη λήξε: δ αγιασμός· δτε 
αέφνης φωνή, έπιτακτικώς άναβροντήσασα, 
επιβάλλει αύτώ διαταγήν νά σταματήση:

— Αυτού I
‘Ο Κυδώνης θρασύς,ώς ήτο, αποπειράται 

νά υψώση τδ ξίφος του καί κτυπήση, αλλά 
πάραυτα ή δεξιά του συλλαμβάνεται παρά 
τίνος χειρδς αοράτου ώς υπδ δοκάνου έστη- 
μένου εκεί, ένω άλλη μία περισφίγγει μέ
χρι πνιγμού τον λαιμόν του :

— Αυτού I
Δευτεροβροντα ή δευτέρα φωνή.
Ό Κυδώνης αναστρέφει τήν αισχράν κε

φαλήν του δπίσω, ώς πνιγόμενος, ένω οί 
περί αύτδν θρασείς οίψαντες τά ξίφη υπο
χωρούν ψιθυρίζοντες έμφοβοι :

— Ό Νικήτας !
— *0 ηγούμενος του Στουδίου !
Τωόντι δ ηγούμενος τού Στουδίου,παρα- 

τεταγμένος έκει ένοπλος μετά των Στουδι- 
τών, είχε καταλάβει τού Δέκίμου τήν εί
σοδον, ακοίμητος φρουρδς τής Πίστεως και 
τής Πατρίδος.

Ένώ δέ δ Κυδώνης άναρπασθεΐς ούτως 
έγίνετο άφαντος έν μέσω τής ενόπλου πα- 
ρατάξεως των Στουδιτών Πατέρων, δπίσω 
έμφανιτθείς έφιππος δ μέγας Δούξ καί έ
παρχος τής πόλεως Λουκάς Νοταράς μετά 
εφίππου αποσπάσματος αστυφυλάκων διέ
ταξε νά συλλάβωσιν όλους εκείνους τούς 
ταραξίας, οί δποίοι παρ’ ολίγον νά γείνουν 
αίτιοι αίματοχυσίας.

Όλος δ κόσμος τότε άναθαροήσας εκ 
τής άποοσδοκήτου ταύτης λύσεως ήρχισε 
νά ζητωκραυγάζη έν χαομοσυνω άλλα- 
λαγμω:

— Ζήτω ή Όρθοδοξία !
— Κάτω δ Πάπας I
Μαθόντες δέ δτι ή τελετή τού αγιασμού

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

είχε λήξει, υπέστρεψαν πρδς τά ένδον τής 
πόλεως καί διασπαρέντες εις τάς διαφόρους 
συνοικίας, με τά βάίά των όλοι, κατά δμά- 
δας,έζητωκραύγαζον υπέρ τής ορθοδοξίας καί 
τού βασιλέως, ένω μία άλλη πολυπληθής 
διαόήλίοσις είσορμήσασα εις τήν μεγάλην 
δδδν τού Μιλίου, οπού συνήντησε τούς 
άρχιμανδρίτας τούς αγιάζοντας τούς Πύο-

Κνοία της άνωτέρας λεγορένης 
Παρισινής άριοτοκρατίας.

γους, ανέβαινε μετ’ αυτών πρδς τήν Χρυσήν 
Πύλην, ώς έν θριάμβω, μέ τά βάϊά της, 
Αάλλουσα τδ τροπάριον τής εορτής:

— Ώσανά τώ Υίώ Δαβίδ, ευλογημένος 
δ έοχόμενος . . .

Κατά διαλείμματα δέ, οί ένθουσιωδέ- 
στεοοι έκ τής πληθύος όλοι νέοι, τέκνα 
τών μεγιστάνων καί τών στρατηγών, έ- 
κραύγαζον:

— Ζήτω δ πόλεμος !
Καί βλέποντες τούς κλαδηφοροΰντας 

καί σημαιοστόλιστους Πύργους τού άνα- 
καινισθέντος, Κάστρου, τών δποίων αί ση
μαία: ύπεοηφάνως έκυμάτιζον πρδς τάς 
πνοάς τού Βοσπόρου, ήοχισαν άλλοι, ενθου- 
σιώντες ές εύλαβείας,νά ψάλλουν τής Θεο
τόκου τδν έπινίκειον, τής Πολιούχου τής

Πόλεως :
— Τή 'Υπερμάχω στρατηγώ τά νικη

τήρια ! ..
Μία δε πολυάριθμος άλλη δμάς, άτοκλί- 

νασα μετ’ ολίγον πρδς τδν Φόρον τού Κων
σταντίνου, έβαινε στοατιωτικώς ψάλλουσα 
τδν ύμνον τού αρχιεπισκόπου Κρήτης τδν 
προσφιλή εις τούς Πολίτας καί συνηθέ- 
στατον :

— Τήν Πόλιν σου φύλαττε, Θεογεν- 
Γήτορ Άχραντε ...

Καί περιχυθείσα εις δλον τδν Φόρον, 
τήν έπισημωτάτην αυτήν τής Πόλεως 
πλατείαν, χιλιάδες πάμπολαι, αφού έξέ- 
λιπε πλέον πας φόβος συγκρούσεως, τών 
ενωτικών έξηφανισθέντων μετά τήν σύλλη- 
ψιν τού Κυδώνη, έπλήρωσαν τήν πλα
τείαν, παρερχόμενοι δέ προ τού έν μέσω 
ίσταμένου πανυψήλου πορφυρού κίονός, ό- 
στις άλλοτε μέν έφερεν έπάνω τδν ανδριάν
τα τού Μεγάλου Κωνσταντίνου έκ χαλκού, 
σήμερον δέ παμμέγιστον Σταυρδν αντί τού 
άνδοιάντος, δστις καταπεσών άπδ τού ανέ
μου έπί ’Αλεξίου τού Κομνηνού είχε κατα- 
θουμματισθή, έψαλλον τούς γνωστούς στί
χους τούς έπιγεγραμμένους έπί τού κίονος :
Σν Χρίατε, Κόσμον κοίρανος και δεσπότης 
Σοι νυν προσήξα τήν δε σήν δονλην πόλιν 
και σκήπτρα τάδε καί τό τής Ρώμης κράτος 
Φνλαττε ταντην, σώζε τ * εκ πάσης βλάβης.

Έκείθεν δέ τραπέντες μέ βοήν καί θό
ρυβον, πρδς τάς Βλαχέονας έξηκολούθουν 
κράζοντ ς έν χαρα :

— Ζήτω δ πόλεμος I

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΟΙ ΠΑΑΑΙΟΛΟΓΟΙ

Μεχμέτ δ Β' πολύ ταχύτερον ή όσον 
ήλπιζεν ο Κωνσταντίνος, άπεκάλυψε τούς 
εναντίον τής Πόλεως σκοπούς του. Οί δέ 
έλθόντες τήν Κυριακήν τών Βαίων άπδ τά 
Παράπολα είπον όντως τήν άλήθειαν.

Νεαρώτατος, πλήρης δρμής καί θελή- 
σεως, πάνταρχος δέ έπί τών Ασιατικών 
φυλών, αϊτινες κατασχούσαι τά άπέραντα 
βυζαντινά θέματα τής ’Ανατολής, έξη- 
πλοΰντο ήδη καί έπί τής Ευρώπης, έθεώ- 
οει άστείον νά κάθηται εις τήν Άδριανού- 
πολιν καί άπδ τάς καταπρασινους δ'χθας 
τού Τόνσου νά καμαρώνη τούς βυζαντινούς
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αετούς πτερυγίζοντας μέ αδικαιολόγητον, 
κατ’ αυτόν, αγερωχίαν ^ επί των τειχώ'» 
τής Πόλεως, :ά όποια έθάρρει πώς μέ έν 
Φύσημά του μόνον ήμπορούσε νά καταρρί- 
ψη, σαλευόμενα πλέον έπί των θεμελίων 
των ώς ό μεΟύων. Έννοών νά δράση με 
ολην την φημισμένην τόλμην του, έσκέφθη 
ότι ή έπί τής Ευρώπης αρχή των όσμα- 
νιδών ήτο αδύνατον νά στεοεωδή και προ- 
κόψη, ενόσω έμεινεν αδούλωτος ή Κων
σταντινούπολή, ώς μία ισχυρά δ'ακοπή 
τής ένότητος των Δυνάμεων του μεταξύ 
’Ανατολής καί Δύσεως. Ευθύς αμέσως ώς 
ποώτην πολεμικήν του, σπουδαίαν έμφά- 
νισιν, έδεσε την πολιορκίαν καί άλωσιν αυ
τής, όπερ ουδέποτε μετά σοβαρότητος επι
χείρησαν οί προκάτοχοί του.

Φοβούμενος δε πάντοτε καμμίαν των 
Βυζαντινών πλεκτάνην από τών νώτων διά 
τού πρίγκηπος Όρχάν, τον όποιον ίσως, 
προμαντεύων ό Κωνσταντίνο:, δά άπέλυεν 
οπισδέν του, άντίπαλον επικίνδυνον, δυνά- 
μενον νά συγκεντρώση του" δυτηρεστημέ- 
νους έκ τών ασιατικών φυλών περί την 
σημαίαν του, συνωμολόγησε μετά σπου
δής ειρήνην προς τον ηγεμόνα τής Κάοα- 
μανίας καί έπανελδών εις Άδριανούπολιν 
παρήγγειλε πάραυτα την άνέγερσιν όχυ- 
ρωτάτου πύργου απέναντι του Πύργου, ον 
:ιχεν έπί τού Άνατόλ-Χισσάρ, λογιζόμε- 
νος δτι, ϊνα έξασφαλίση τάς στρατιωτικάς 
του επιχειρήσεις, έπρεπε νά είνε κύριος 
τού Βοσπόρου. Στερούμενος όμως στόλου, 
μόνον διά τής τοιαύτης δχυρώσεως ήδύνατο 
νά έπικρατήση αυτού,κατασκευάζων, ούτως 
ειπειν, διά τών δύο πύργων μίαν ίδικήν 
του γέφυραν και συνάμα κλείων την πά
ροδον.

Ούτως ή από ημερών αβέβαια κατάστα- 
σις έν τή Βασιλευούση διευκρινίσδη πλέον, 
ό οέ λαός έννοήσας τον κίνδυνον έδικαίωσε 
τον Κωνσταντίνον ποοφδάσαντα νά έξα
σφαλίση την Πόλιν από την άπειλήν μελ- 
λουσης πολιορκίας διά τής ένισχύσεως τών 
τειχών καί διά τής άλλης πολεμικής έν 
γένει ετοιμασίας.

’Ήδη πανταχρύ τής Πόλεως, εις τούς 
έμβόλους, εις τάς αγοράς, εις τούς λιμένας, 
εις τά πρατήρια καί τά καπηλεία ώμίλουν 
οί Πολίται περί τού αναμενομένου πολέ
μου, δστις δεν δά ήτο δυστυχώς έπιθετι- 
κός, ώς έΟάρρουν έν τή προτέρα άβεβαιό- 
τητι.

Διά τού φρουρίου, τό όποιον έκτιζεν ό 
-Σουλτάνος έπί εδάφους ελληνικού, έπε- 
ζ ητειτο αφορμή, ήτο κατάδηλον, εις κή- 
Ρυξιν τού ποοσχεδιασδέντος ύπ’ αυτού πο
λέμου. Καί ενώ άφ* ενός άνεπόλουν έν 
Λφόβω τάς περιπλοκάς, τάς όποιας ήδύνατο 
πά λάβη, τούς χρόνους ταυτους, ένας νέος 
0όλεμος κατά τής Βασιλευούσης καί προη- 

θάνοντο τούς κινδύνους μιας πολιορκίας 
παρά Σουλτάνου ορμητικού καί φιλοδό- 
ξου, φοβερού δε έν τή νεανική του βία, 
συγχρόνως έδόξαζον τον Θεόν, διότι έτυ- 
χεν έπί τού δρόνου τής αυτοκρατορίας βα
σιλεύς έννοών βαδύτατα τά καθήκοντά του 
απέναντι τής Πίστεως καί τής Πατρίδος, 
βασιλεύς, άνήκων μέν εις την κατηραμέ- 
την γενεάν τών Παλαιολόγων, αλλά ούδέν 
έχων τών μοχδηοών έλαττωμάτων τών 
προγόνιον του, οϊτινες είχον καταστήσει 
έοείπιον μίαν τόσον κραταιάν Μοναρχίαν, 
άπ’ έναντίας δείξας ήδη από τής έν Πελο* 
ποννήσω λαμπράς διοικήσεώς του ότι ήτο 
ποοωρισμένος νά έξαγνίση τό μιανδέν όνο
μα τής οίκογενείας του οχι τόσον οι* ατυ

χίας καί άδοξίας πολεμικας—περί πολέμων 
δεν έφρόντιζον έκεινοι, — όσον διά τής περί 
τον Πάπαν καί την Ενωσιν των ’Εκκλη
σιών οίκειώσ'ώς τιυν, ήτις είχε καταντίσει 
χανικός πυρετός από τού πρώτου Παλαιο- 
λόγου, τού Μιχαήλ έκείνου, έμφανισΟείς, 
καί έξακολουδήσας ειτα έπί τών διαδόχων 
του κατά σειράν, οϊτινες καταλιπόντες πά
σαν άλλην περί Πατρίδας σωτήριον μέρι
μναν, ποοσεπάδουν υπό την σκεπήν τής 
Ρώμης νά σωδώσιν έν ττ, έπερχομέν/, θυέλ- 
λη, τυφλοί πρός πάσαν άλλην σκέψιν, ά- 
μνήμονες τής ιστορίας τού Γένους καί εμ- 
παίκται τών αοετών αυτού και περιπλεον 
επίορκοι, προσκολληδέντες μονομερώς δ- 
πίσω από μίαν σατανικήν ιδέαν, ήτις ώς 
βρόχος πεοιέσφιγγε τον λαιμόν των, χωρίς 
νά εννοήσουν ότι εμελλον νά πνιγούν μέσα 
εις τό πέλαγος τής δνειρευομένης παρ’ 
αυτών χιμαιρικής σωτηρίας. Σάν νά το εί
χον βασκάνει οί Φράγκοι τό δύσμοιοον 
Γένος από τής κατοχής των έκε.'νης, σάν 
νά τόν είχον μιάνει τον θρόνον μέ μαγείας 
καί γοητείας, οι βασκανοί καί γόητες, καί 
δεν ήμπόοεσεν εκτοτε νά πάρη άνασασμόν, 
από άδοξίας εις άδοξίαν κλίνων εις έξαφά- 
ν.σιν.

Ό πρώτος Παλαιολόγος, Μιχαήλ, ό ίκ- 
κολάψας πρώτος την ιδέαν τής Ένώσεως 
τών ’Εκκλησιών, πόσα δεν έκαμε κακά,δέ- 
λων νά έπιβληδή έπί τής Εκκλησίας εις 
παραδοχήν τής Ένώσεως, έξορίσας, ά- 
κρωτηριάσας, μαστιγώσας τούς άντίδετα 
φρονούντας πρός αυτόν. Ουδέ τής αδελφής 
του έφείσδη ό δαιμονιών βασιλεύς, τής 
ώοαίας καί συμπαδούς Ευλογίας, ήτις τόν 
ivέθρεψε, όταν είχε γεννηθή εις την Νί
καιαν, όπου είχε καταφύγη ή Ελληνική 
Αυτοκρατορία μετά την υπό τών Λατίνων 
άλωσιν τής Πόλεως ήτις κινούσα την δλό- 
χρυσον κούνιαν έβαυκάλιζε τό πορφυρογέ- 
νητον ποιγκηπόπουλον, τραγουδούσα πρό
χειρον άσμάτιον προφητικόν, ότι «δά μεγα- 
λώσηκαί δά πάρη την Πόλιν...» Καί έγέ- 
μισεν δ παραφοονών από έξορίστους όρδοδό- 
ξους τάς νήσους Λήμνον, Σκύρον καί Κέαν 
καί αυτήν την Νίκαιαν,όπου έβλεπε κανείς 
τόν μέγαν ρήτορα τής Εκκλησίας τόν Ό- 
λόβωλον χωρίς ρίνα καί μ’ άποκεκομμένα 
τά χείλη, τόν ιατρόν Πέρδικαν χωρίς ρίνα, 
τυφλόν τόν σεμνόν Παχώμιον καί μέ κομ 
μένην τήν γλώσσαν τόν μοναχόν Μελέ
τιον, τόν γοάψαντα στίχους κατά Λατίνων.

Ό Παλαιολόγος ’Ιωάννης δ Λ', έπειτα 
μέ χρόνους μεταβάς εις Ρώμην έξώ- 
μοσε πανηγυρικώς τά δόγματα τής Όρ- 
δοδοξίας ένώπιον τού Πάπα Ούρβανού τού 
Ε'. καί έσύρετο κατόπιν κατάχρεως εις 
τάς φύλακας τής Βενετίας σύρων μαζί του 
εις τήν ευτέλειαν τού Βυζαντίου τό τιμη- 
μένον στέμμα.

Μετά ή^ίσειαν εκατονταετηρίδα, άλλος 
παλιν Παλαιολόγος, ’Ιωάννης δ β* μετα- 
βαίνων εις ’Ιταλίαν μεδ’ όλων τών εκκλη
σιαστικών καί πολιτικών αρχόντων τού Γέ
νους συνεκρότει τήν έν Φλωρεντία περι- 
βόητον Σύνοδον διά τήν ενωσιν τών Εκ
κλησιών, έν γνιυσει ότι δ υπερφίαλος Πά
πας ως πρώτον όρον τής συμφωνίας καδώ- 
ριζε τόν ασπασμόν τού ποδός του.

Αλλα μήπως δ πατήρ αύτού δ γέρων 
Μανουήλ οεν εκυλίσδη εις τήν ιδίαν ατι
μίαν έπιζητήσας εις τήν Δύσιν καί αυτός 
την ελπιζομενην σωτηρίαν; ‘Όστις όμως 
επί τέλους αποδνήσκων καλόγηοος εις τήν 
Μονήν τού Παντοκράτορος έξώρκισε τόν 
υιόν του νά μη ελπίζη τίποτε από τήν

υπεροψίαν τών Παπών, οϊτινες υπό τό 
πρόσχημα τής ένώσεως έπιζητούσι τήν ίξα· 
φάνισιν τού Ελληνικού γένους....

€0 Κωνσταντίνος έγνώριζεν ολην αυτήν 
τήν δλιβεοάν ιστορίαν τών προγόνων του 
καί μετ’ αποτροπιασμού τήν ενδυμεϊτο δ- 
σάκις δέν ήμπόρει νά τήν άποδιώζη από 
τήν μνήμην του. Έγνο>ριζε περιπλέον ότι 
βάσιμος ελπίς ούδεμία ύπήοχεν εις διάσω- 
σιν τού ελληνικού θρόνου, τόν όποιον δια- 
σεισθέντα πλέον, μία καταιγίς,αίφνης έπεο- 
χομένη, ήδύνατο νά καταορίψη, σύντριμμα 
πανώδυνον. ’Αλλά καδώς υπάρχουσιν εις 
τόν κόσμον άνθρωπο» φδόροι καί μιανταί, 
ούτως ύπάρχουσι καί ψυχαί, αί δποϊαι 
προσφέρουσιν έαυτάς εις εξιλασμόν τών μι- 
ανδέντων τιμιωτάτων, σφάγια έκλεκτά, 
ευάρεστα ένώπιον τής ιστορίας. Τοιαύτη 
ψυχή ήτο Κωνσταντίνος δ Παλαιολόγος.

’Άλλοι έκ τών βασιλέων έγεννήθησαν 
ϊνα θριάμβους άγωσι διά τής Χρυσής Πύ
λης καί άλλοι γεννώνται, ϊνα σφαγιάζων- 
ται έπί παρασκευασδείσης ύπδ τών προκος- 
τόχων των μαρτυρικής κονίστρας, άναβαί- 
νοντες εις τόν θρόνον απαράλλακτα ώς οί 
άγιοι μάρτυρες άνέβαινον έπί τής πυράς, 
ϊνα, θανατούμενοι, ζήσωσιν έπειτα τήν ά- 
λητον ζωήν, ώς δ ’Ιγνάτιος δ Θεοφόρος, 
δστις,έπιδυμών νάφαγωδή από τούς λέοντας 
διά τήν αγάπην τού Χριστού, έκραύγαζεν :

— Άφήσατέ με νά ζήσω 1
'Όταν Κωνσταντίνος δ Παλαιολόγος έ- 

πλεεν από τού Μωρέως εις Κωνσταντι
νούπολή, προσκληθείς νά καταλάβη τόν 
χηοεύσαντα θοόνον τής πατρίδος διά τού 
θανάτου τού ατέκνου άποθανόντος αδελφού 
του Ίωάννου, μετέβαινεν εις τόν Βόσπο
ρον μέ ολην τήν γαλήνην Μάοτυρος γνω- 
ρίζοντο;, οτι έκεί τόν περιμένει ή έσχάρα 
τών τυράννων έτοιμος καί πεπυρακτωμένη.

Δέν τού έκαμε καμμίαν έντύπωσιν ότι, 
καλούμενος νά καταλάβη βασιλικόν θρόνον 
τόσον ένδοξον καί τόσον ιστορικόν, άνήρ- 
χετο έπιβαίνων ξένης Καταλωνικής νεώς, 
ώς επιβάτης, αυτός δστις ώνομάζετο βασι
λεύς Κράτους, τού δποίου οί στόλοι άλλοτε 
διέσχιζον τά πέλαγη Ανατολής καί Δύ
σεως κυριαρχούντες λαών καί φυλών.

Πλέων εις τό Αιγαϊον, άφού άφησεν 
ήδη τόν Μωρέαν, όστις πλήν παραλίων 
τινων φρουρίων κατεχομένων υπό τών Ε
νετών,ήτο ή μόνη επαρχία τών Βυζαντινών, 
ύπ’ αύτού τού ιδίου τελευταίον έπανακτη- 
θεϊσα, έως ο; φθάση εις τήν Πόλιν, διήρ- 
χετο από παραλίας, έπί τών δποίων παν- 
ταχού έκυμάτιζεν ή ήμισέληνος.

_____________ (’Ακολουθεί)

Τρόπος τον καθαρτζενν έλαιο- 
γραφίας

Αί έλαιογραφίαι καθαρίζονται εν
τελώς και άποκτώσι τήν στιλπνό
τητα του βερνικώματος των προσ- 
τριβόμεναι μέ κρόμμυον κομμένον κα
ταμεσής.

Πρέπει φυσικάν’άφαιρώμεν τήνέπι- 
φάνειαν του κρομμύου δταν λερωθη.

Έάν ή έλαιογραφία δέν είνε βερ
νικωμένη, άφου καθαρισθη καλά με 
υγρόν σπόγγον, Αλείφεται μέ το ακό
λουθον μίγμα· ένα ποτήρι ρακής, 
ένα λεύκωμα αύγου καί τρία γραμ
μάρια ζακχάρεως κοπανισμένης Ανα
κατωμένα καλά.
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ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΑΣ
Ό πρώην Πρωθυπουγός της Γερ

μανίας ό περίφημος Βίσμαο, δτε ητο 
διορισμένος πρεσβευτής της Πρωσ- 
σίας ’ς την Φραγκφούρτην κατώκη- 
σεν είς μίαν οικίαν, έν η ούδείς ύ
παρχε κώδων συγκοινωνών μετά του 
κάτω πατώματος δπου κατώκει ό 
υπηρέτης του.

— Ανάγκη νά θέσητε ένα κώ
δωνα, παρετηρησεν ά Πρίγκηψ εις τον 
οικοδεσπότην.

— Τούτο δεν περιλαμβάνεται είς 
τούς όρους τίϊς μισθώσεως· ή έξο/ό- 
της σας δύναται νά πράξη τούτο 
δι’ ιδίων έξόδων.

— Καλά, καλά θά φροντίσω εγώ 
περί τούτου, άπηντησεν ό Βίσμαρκ 
άνευ άλλης παρατηρησεως.

Την έπαύριον ό οικοδεσπότης, ο- 
στις καί ουτος κατώκει εν τίνι πα 
τώματι τν5ς αυτής οικίας, ακούει 
έκπυρσοκρότησιν πιστολιού προερ- 
χομένην έκ τοΰ οικήματος του Βίσ
μαρκ.

Δρομέως σπεύδει νά ί'δη τί συνέ
βη, καί ευρίσκει τόν ένοικιαστην του 
πληροΰντα τό πιστόλιον.

— Μη ένοχλεΐσθε, κόριε, ανέκρα
ξε βλέπων τον οικοδεσπότην. Έ- 
κάλεσα άπλώς τον υπηρέτην μου, 
έν ελλείψει δέ κώδωνος θά μεταχει
ρίζομαι πάντοτε τό μέσον τούτο διά 
νά καλώ αυτόν.

Τούτο ηρκεσεν ΐνα η επιθυμία του 
πρίγκηπος έκτελεσθη αυθωρεί.

*Ημέραν τινά είσηλθε γυνή τις 
είς του περίφημου καί μεγάλου ζω
γράφου Φρειδερίκου "Αρμελιγκ μετά 
τνίς θυγατρός της, φέοουσα την συ
νήθη ενδυμασίαν, καί παρεκάλεσεν 
αυτόν νά πάρη την θυγατέρα της είς 
τό σπουδαστηριόν του πρός διδα
σκαλίαν. «Δεν συνηθείζω νά δίδω μα
θήματα, κυρία μου, τίΐ είπε, δεν 
συνηθώ καθόλου τό δασκαληκι. Ό
ταν τύχη κανείς νά γείνη μεγάλος 
ζωγράφος θά γείνη καί χωρίς δά
σκαλο. "Αν όμως η κόρη σας θέλει 
νά βλέπη καί καμμιά φορά καί νά 
δοκιμάση νά έργασθη άς έ'λθη, αλλά 
θά κάθηται εκεί κάτω σέ μιά γωνία. 
Σείς αί γυναίκες φθάνετε μόνον μέ 
χρι τ-ίίς άγάπης της τέχνης, δεν 
πάτε πάρα πάνω.» Ή κόρη ηρξατο 
λοιπόν έρχομένη καθ’ έκάστην μετά 
τίίς μητρός της, ητις έ'μενεν ό'λως 
άφωνος καί ήσυχος πλέκουσα μεγά- 
λας περικνημίδας, ό δέ ’Αρμελιγκ 
ούτε εγυριζε να τας ιόν). Ημέραν

τινά όμως κεκοπιακώς έκ της εργα
σίας καί αναπαυόμενος,πρός στιγμήν 
έπλησίασε την γυναίκα καί καθημέ
νος ιππαστί επί τίνος έδρας νίρξατο 
τόν έξίϊς διάλογον : — Μέ συγχω
ράτε,κυρία, έλησμόνησα μέχρι σήμε
ρον νά σάς έρωτησω μέ ποιαν έ’χω 
την τιμήν νά όμφώ. Είσθε ύπαν- 
δρευμένη ; — «Είμαι χήρα». — Έ
χετε παιδιά ; — «Μόνον ενα υιόν καί 
αυτήν την κόρην. — ’Έμπορος είνε 
ό υιός σας η εργάτης ; — ■«’Όχι».

— Υπάλληλος : — «Όπως τό 
πάρη κανείς». —Στρατιωτικός ; — 
«Όχι, πάντοτε». — Διάβολε, άφοΰ 
δέν είνε υπάλληλος, ούτε εργάτης, 
ούτε έμπορος, ούτε στρατιωτικός, 
τί είνε; —«Βασιλεύς.» — Ό "Αρ- 
μερλιγκ ένόμιζεν ότι είχε πρό εαυτού 
παράφρονα. Τη στιγμή όμως ταύτη 
άναγγέλεται ή μητηρ του αύτοκρά- 
τορος, ή πριγκηπισσα Σοφία, εισέρ
χεται έντός καί άμα ΐδοΰσα την γυ
ναίκα έν τω έργοστασίω. — «Μπά 
καί σείς έδώ ;»άναφωνεϊ έναγκαλιζο- 
μένη αύτην» διότι ή γυνή αύτη ητο 
η πριγκηπισσα Χριστίνα της Σαξω- 
νίας, η μητηο του Καρόλου ’Αλβέρ
του τού βασιλέως.

Ή βασίλισσα της Ίτα)ίας Μαρ
γαρίτα συνέγραψεν ανθολογίαν μύ
θων, αλλά άπέρριψε την ιδέαν νά 
δημοσιεύση αύτην. Κατά τινα χορόν 
έν τοΐς άνακτόροις ό Γάλλος πρε
σβευτής,ό ιδιαζόντως τιμώμενος υπό 
της βασιλίσσης, έ'φερε όμιλών μετ’ 
αύτνΐς τόν λόγον καί έπί των ανεκ
δότων τούτων μύθων, καί προσέθη- 
κεν, οτι ό κόσμος έξεπλάγη όταν έ' 
μαθεν, 0Tt δέν θά δημοσιευθώσιν 
ούτοι.

— ”Ω, πιστεύσατέ με άπηντη
σεν η βασίλισσα μειδιώσα, ό κόσμος 
θά έξεπλησσετο περισσότερον εάν τά 
έδημοσίευον

Είτα δέ διηγηθη είς τόν πρε
σβευτήν πρός έξηγησιν της αύστη- 
ράς ταύτης πρός έαυτην κριτικής, 
ότι ού πρό πολλοΰ χρόνου έδοκίμασε 
νά δημοσιεύση διηγημ-ά τι πρωτότυ
πον είς εν των έγχωρίων περιοδικών 
άποστείλασα αυτό άνωνύμως,

— Τί δέ νομίζετε μου . άπηντη- 
σαν, μίαν καί μόνην λέξιν «Cesti- 
nato» (έρρίψθη είς τόν κάλαθον 
των άχρήίλτίύν χαρτιών). ’Από 
τοΰ χρόνου τούτου, προσέθηκεν ή 
βασίλισσα,εύχαριστοΰμαι μέ μόνον τό 
στέμμα τό όποιον φέρω καί δέν ζητώ 
ποσώς νά δρέψω καί φιλολογικάς δά- 
φνας.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
(Τοί περιφή/ιον Αμερικανόν σνγγραηρέωΐ 

— τήβενοων).

(Συνεχεία)
Ί έστησαν είς τό μέρος τούτο μίαν 

σκηνην, χρησιμοποιησαντες προς 
τούτ<ί τάκωπίο: καί τά ιστία της 
λέμβο μ.

Ό Άμκλοΰ, χωρίς νά παρακληθη 
έκ συνήθειας, ηρχισε νά άνάπτη πύο 
καί νά Ιπαρασνευάζη φαγητόν. Ή νύξ 
έπηλθεγ,ή άργυροειδης ημισέληνος έ- 
λαμπεν \ έπί τοΰ στερεώματος καί οί 
αστέρες ι’άπηστραπτον όταν έ'τρωγον. 
Περί αύτίΛυς ό Ωκεανός, έπί τοΰ ο
ποίου ή σαληνη άντηνακλάτο, περί 
τούς πόδαα των ή πυρά, ητις έφώτι- 
ζε τά πρέ'σωπά των. μέ λάμψεις 
φανταστικαΑ .

Ό Τόμη Ιίχεν άνοίξει τό προσφι
λές αύτοΰ κιβότιον. Ό οίνος προσε- 
φέρετο. ΤέλοΑ ή σιγή διελύθη καί ό 
Μάκ ηοχισε ν» ομιλη πρώτ ς.

— Καί τώ(,α θά άποπλεύσωμεν 
διά Κασσάϊ. \

— Μερσί, am αντα ό Τόμ. "Ας 
μείνωμεν έδώ οποί εΐ'μεθα.

— Δέν σάς τα είπον, έπανέλαβεν 
ό Τόμ, OTt, όταν ^ εύρισκόμην είς τό 
βαπόρι ποΰ πήγαινε- στην Κίνα, πε
ράσαμε μιά φορά άπ/ έδώ ; Ήρχό- 
μεθα τότε άπό ΧονοΛουλοΰ.

— "Ωστε άς μείνωμ εν εδώ, έγνω- 
μοδότησεν ό Κάρθιου. Πρέπει νά 
έ'χωμε πάντα ά/αμένη την φωτιά. 
Ξύλα υπάρχουν.

— Ναυάγια ! λέγει ό ’Ιρλανδός, 
μόνον ναυάγια έχομε γιά κάψιμο.

— Τό σπουδαιον είνε, ότι t καί τά 
ναυάγια άνάπτουν, λέγει ό Χομμστεδ. 
Καλά είνε καί αυτά. \

’Ήναψαν λοιπόν πΰρ έν τη ί πυκνή 
σκοτία της νυκτός, όπου τούς *>,περι· 
έβαλλον σκοτεινά κύματα. Έν ρί,-.έσω 
της μοναξίας,της έρημίας ταύτης V τ·?5ς 
σκοτεινής, η φλόξ τοΐς έφαίνετο 1»τι 
έ'λαβε διαστάσεις γιγαντιαίας. Έφοί ί- 
νετο αρκετά ζωηρά, ώστε νά όραθ^η 
άπό την Κίναν έν άπό τά παράλια της’ 
Καλιφορνίας.

__ Θεέ μου πόσον τά πάντα είνε
πένθιμα, είπε φρικιών ό Χάμστεδ.

— Πένθιμα ! έπανέλαβεν ό Μάκ 
ωσάν ηχώ.

— Πάλιν καλλίτερα είνε έδώ 
παρά είς την θάλασσαν μέ την λέμ
βον. |

— Εκείνο ποΰ μέ σκοτώνει είνε
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τά χρήματα, λέγει ό πλοίαρχος. ,Γιά 
σκεφθήτε. Έχομεν 75,000 φρ. τί νά 
τά κάμωαε τώρα ! V ·>

— Τί άνοησία που κάμνομε, νά τά 
έχωμε μέσα στη βάρκα ! j

— ’Ανοησία ; Φοβείσαι μή·.)τως 
μας τά κλέψουν, λέγει ό Μάκ< μέ 
γέλωτα άλλόκοτον. }

Έν τούτοις οι ναυαγοί ηγέρθήσαν 
ώς έκ συμφώνου, κατήλθον μέχρι* του 
μέρους, δπου ήτο ή λέμβος, έπα·»»έφε- 
ραν τδ πολύτιμον κιβώτιον το όίποΐον 
έτοποθέτησαν είς καταφανές ρΛέρος.

— Ιδού παν ο,τι έχομεν πιψλυτι 
μώτερον είς τον κόσμον, έδήλοώσεν ό 
Ούάϊτς, παρατηρών τούτο μέ φπερη 
φάνειαν. C

Ό Μάκ άρχισε νά γέλα. /
— Θά έλθη θαρρώ ήμέpod'-, λέγει, 

κατά την οποίαν, θά κάψωνε καί τδ 
μπαούλο καί τά χαρτονομίσματα άμα 
σωθούν τά ξύλα. ί

Καί είπών ταυτα κα, τήλθεν είς 
τούς βράχους καί παρετήοίρει τδν Ω
κεανόν. t

Οί λόγοι του καί ό ; τρόπους του 
κατέστησαν τούς λοιπούς μελαγχο 
λικους, καί δλοι κατέσ^τησαν σιωπη
λοί. /·

Ό Χάμστεδ κατΓ'ί την συνήθειαν 
την οποίαν ειχεν, ^/ η'ρχισε νά παίζη 
την κιθάραν. Έτρα^γώδησε τδ έξης. 

Σπίτι, γλυκό μοο»ς, σπίτι 
δσο ταπεινό κ’ <τ#ν είνε 
δεν υπάρχει τς^ος σάν τδ σπίτι 
Δεν ειχεν είσίέτι τελειώσει, καί 

βαναυσως η κιΓ )άρα του αρπάζεται 
καί ρίπτεται //εις τδ πυρ. Έφώναξε, 
καί στραφείς-)® βλέπει τδν Μάκ μέ 
φλογερούς οφθαλμούς.

— Δέν 'f έν τρέπεσαι ; Θέλεις νά 
μαλωσωμε/ci στην θέσι που εί'μεθα; Ό 
Διάβολος/ νά μέ πάρη αν υποφέρω τέ
τοιο πρα, ,’γμα — έπενέβη ό πλοίαρχος 
φθάνων ^ε'έπί τόπου.

— λρ2άς εΐπα πώς είμαι ορμητι
κός, φάπηντησεν ό Μάκ μέ μειδίαμα 
ικετευτικόν, πράγμα τδ όποιον έφάνη 
^“Ρ^,-οοςον οια τον χαρακτήρα του. 
—Ι^ν'ιατί ν’ άρχίση τδ τραγούδι τώρα 
ποΓίρί ήθελα νά ησυχάσω ; Είμεθα που 
εί'(Αεθα δυστυχείς!—καί εις στεναγ
μού? έ'σεισε τδ στήθος του — τώρα 
• ντρέπομαι γιά την όογην μου, έξη - 

κολούθησε. Παρντόν. Δός μου τδ 
ΧέΡ1·

Ή σκηνή αΰτη της βαναυσότητας 
καί τής ευαισθησίας άφήκε μίαν έν- 
τύπωσιν παράδοξον. Κατά βάθος έ
καστος ηύχαριστεΐτο ί'σως βλέπων 
την σιγήν διαδεχθεΐσαν την μουσικήν 
εκείνην |·ην συγκινητικήν. Αί αιτή
σεις συγγνώμης του ’Ιρλανδοί» Ανύ

ψωσαν τούτον έν τοις οφθαλμοις τών 
έν δυστυχίικ συνάδελφων του.

'Οπωσδήποτε η αρμονία είχε δια- 
λυθνί. Είς την άγρίαν καί έρημον 
ταύτην νήσον, τα ανθρώπινα πάθη 
άνεφάνησαν, καίτοι δε επροκειτο περί 
μικροτάτου έπεισοδιου, έκαστος ε· 
τρεμεν είς την σκ^*ιν, ότι τδ έλαχι- 
στοι έπεισόδιον ήδύνατο νά κατά
ληξη είς μίαν τραγωδίαν.

(’Ακολουθεί)

ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ
fO αριθμός 18 καί ό Βαοι- 

λευς Γεώργιος
18 Μαρτίου άνηγορεύθη βασιλεύς 

τών Ελλήνων, 18 ’Οκτωβρίου ήλθεν 
είς τάς ’Αθήνας καί ηλικίας 18 έτών 
ηλθεν ένταυθα" ήλθε δέ 1 863 ουτοι 
οί αριθμοί προοτιθέμενοι δίδουν άθρο- 
σμα 18. Τδ όνομα αύτου «Γεώργιος 
Χριστιανδς» σύγκειται άπδ 18 γράμ 
ματα. Ό πατηο αύτου έγεννήθη τδ 
1818 τδ όποιον άποτελεϊται από 
δύο 18 καί του όποιου τδ άθροισμα 
αποτελεί τον άριθμδν 18. Καί τδ 
όνομα της Βασιλίσσης «Όλγα Κων- 
σταντινόβνα» άποτελεϊται άπδ 18 
γράμματα.

IWt

Τά. περίεργοι προνόμια τής 
Βασιλίσσης τής Αγγλίας 

Αλεξάνδρας
Ή θέσις της Βασιλίσσης ’Αλεξάν

δρας είνε πολύ διαφορετική άπδ την 
θέσιν ην κατεΐχεν ή πρώην βασίλισσα 
Βικτωρία.

Ή βασίλισσα Βικτωρία νίτο Κυ
ρίαρχος καί κορυφή του Κράτους.

Ή βασίλισσα ’Αλεξάνδρα δέν εινε. 
"Εχει μίαν θέσιν ολως ιδιαιτέραν. 
Εινε έντελώς διαφορετικδν πρόσωπον 
άπδ τον Βασιλέα.

Ωσαύτως διαφέρει άπδ πάσαν άλ
λην κυρίαν, οίαςδηποτε τάξεως έγ
γαμον η μη.

Ώς βασίλισσα δέν θεωρείται ύπαν- 
δρευμένη.

Δέν υπάγεται είς τδν περί γάμου 
άγγλικδν νόμον.

Καί τούτο, διότι κατά τδ πνεύμα 
του άγγλικου συντάγματος ό Βασι
λεύς εινε πολύ διαφορετικδν πρόσω
πον άπδ κάθε άλλον νυμφευμένον 
άνθρωπον, καί η θέσις του άπαιτεΤ 
νά έργάζεται μόνον διά τδ Κράτος καί 
όχι δι’ οικογενειακά.

Κατά συνέπειαν, ή βασίλισσα είνε

έλευθέρα διά τάς ίδιωτικάς πράξεις 
της, άνευ ούδεμιάς ευθύνης του βα- 
σιλέως.

Ύποτεθείσθω οτι η βασίλισσα 
’Αλεξάνδρα κάμνει χρέη.

Ούδεμίαν ευθύνην φέρει δΓ αυτά 
ό βασιλεύς.

Έξ άλλου ό βασιλεύς καί άλλως 
δέν θά ήτο υπεύθυνος διά ταυτα, 
καθ’ οσον κατά τδν άγγλικδν νόμον, 
«ό βασιλεύς δέν δύναται νά πράξη 
κάνέν άδίκημα» συνεπώς ουδέποτε 
δύναται νά καταδιωχθη δΓ οίανδη- 
ποτε πράξιν.

Ή βασίλισσα όμως δέν έχει τοιου- 
το προνόμιον.

Τδ σύνταγμα άναγνωρίζει μέν ευ
χαρίστως την βασίλισσαν, ώς μέρος 
της μοναρχίας, άλλά πραγματικώς 
αυτή εινε μόνον σύζυγος του βασι· 
λέως καί υπήκοος αύτου ώς καί πάσα 
άλλη Άγγλίς.

Τδ μόνον προνόμιον τδ όποΓον έχει 
ταύτοχρόνως μετά του βασιλέως, είνε 
τδ ζήτημα της συνωμοσίας. "Αν κα
νείς συνωμοτήση κατά της Αύτίίς 
Μεγαλειότητος ή ύπόθεσις θά θεω- 
ρηθή κατά τδν αυτόν τρόπον όπως 
καί άν έπρόκειτο περί συνωμ,οσίας 
κατ’ αύτου του βασιλέως,ώς έσχάτη 
δηλαδή προδοσία.

Ό βασιλεύς δικαιούται νά ύπο- 
γράφη Έδουάρδος Ρέξ (λατινιστί 
βασιλεύς) η ’Αλεξάνδρα όμως έπ’ ού- 
δενί λόγω δύναται νά μεταχειρισθίί 
τδν λατινικόν τίτλον «Ρεγγίνα».

’Επίσης μετά τδν θάνατον του 
βασιλέως, χάνει πολλάς προνομίας 
της. Έπί τη υποθέσει συνωμοσίας 
κατ’ αύτης τότε, δέν θά χαρακτηρι- 
σθη αΰτη έσχάτη προδοσία.

Ωσαύτως δέν δύναται νά νυμφευθή 
έκ νέου μετά τδν θάνατον του βασι- 
λέως, παρά μόνον γραπτή άδεια του 
διαδόχου του θρόνου.

Όλα αύτά είνε βεβαίως πράγ
ματα ύπδ νομικήν έποψιν έξεταζό- 
μενα. ’Αλλά είς τάς καρδίας του 
λαοΰ ή βασίλισσα ’Αλεξάνδρα βασι
λεύει καί κυριαρχεί ώς ή πρώτη κυ
ρία του κόσμου, πάντοτε άγαπητη, 
πάντοτε σεπτή καί μεγάλη Άνασσα.

Ή μ«κροτερα επιστολή
Τοιαύτη είνε ή άποσταλεισα ύπδ 

του Τιμούρ είς τδν Σουλτάνον τής 
Αίγύπτου, είχε μήκος έβδομήκοντα 
πήχεων καί πλάτος τριών, ήτο γε- 
γραμμένη μέ χρυσά γράμματα, έφερε 
δέ ώς υπογραφήν τδ άποτύπωμα τής 
χειρός του Ταμερλάνου βαπτισθείσης 
είς έρυθρδν χρώμα.
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ΑΠΟΥΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ

Κ· Α. ΚΥΠΡΙΑΔΟΓ

ΕΠΙ ΤΠΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
(Έντυπώΰεις)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Το χωρίον είναι εδοα της Άστυ- 
νο[λίας Άργιθέας. Κεΐται έν αναπε
πταμένη οπωσδήποτε όοίζοντι. Α
πέναντι δ’ αύτοΰ κεΐται η Μονή τη; 
Σπηλιάς. Και πλαγίως αυτής, ό
πισθεν λόφων έν σχηματι στεφάνου 
πεοικυκλούντων αυτήν, η Στεφα- 
νΐάς,*εδρα του δήμου Άργιθέας καί 
θερινή του Είοηνοδικείου Πετρίλου 
(είς ό υπάγεται καί <5 δήμος ουτος), 
όπερ άπό του ’Οκτωβρίου μέχρι τοΰ 
Μα'ίου μετατίθεται είς Μουζάκιον 
τοΰ δήμου Γόμφων, τον όποιον πε
ριλαμβάνει επίσης έν τνί εύρεία έξ εί
κοσι και πέντε ωρών περιφερεία το ο. 
'Η θερινή αυτή έδρα τοΰ Ειρηνοδι
κείου Πετρίλου θεωρείται υπό των 
κατοίκων τοΰ δήμου Γόμφων ως λίαν 
άπομ.εμακουσμένη. Καί δικαίως. Εύ- 
κταΐον δ’ είναι άν ώρίζετο ως τοιαύτη 
τό χωρίον Κοι/μποι/ρϊανά, οπού 
καί η ’Αστυνομία, - η κάλλιον τό 
ΒλάοΊ, πλησιέστερον καί μεταξύ 
της περιφέρειας των ουο οημων κει- 
μενον. ’Αλλά προτιμότερον πάντως 
θά ί)το, άν ύπηγετο μέν ό δήμος 
Γόμφων είς τό της Ίθώμης Είρηνο- 
δικεΐον, ώς· 3)το τό πρίν, ώρίζετο δ’ 
ως μόνιμος έδρα τοΰ Ειρηνοδικείου 
Πετρίλου τό χωρίον Κονμποί/- 
ρΐανά, είς ό θ’ άπέμενεν ούτως ό έκ- 
τεταμένος δήμος τ%ς Άρφιθέας.

Τα Κουμπουριανά δεν έχουσι πλειο- 
τέρας των τριάκοντα οικιών, λιθό
κτιστους καί σχετικώς πολύ καλάς, 
ως είναι άπασαι κατά τό μάλλον καί 
'^ττον αί των έν τοις Άγράφοις χω
ρίων. Στόλισμα δε τοΰ χωρίου είναι 
εύρεΐα καί λίαν ευάερος πλατεία, 
υπό μεγάλου δένδρου σκιαζομένη, 
μετά περιζώματος καί καθισμάτων, 
όφειλομένη είς την πρωτοβουλίαν φι- 
λοκάλου ’Αστυνόμου, ως καί ή πλη
σίον αύτνίς κρηνη, έξ τις ύδωρ έκ- 
τάκτου ψυχρότητος ρέει.

Έκ Κουμπουριανών άναχωροΰμεν 
την πρωίαν τ-ης 13ης Αύγούστου, με- 
ταβαίνοντες είς την Μονίιν τνίς 
Σπηλιάς. Πανηγυρίζει αύτη την 
15ην τοΰ αύτοΰ μηνός καί προκαλεΐ 
πλήθος προσκυνητών άπό τε τνίς πε- 
διάδος καί τών όρεινών δήμων, άπό 
τών συνορευόντων Νομών Ευρυτανίας 
καί Άρτης καί άπό του Βάλτου ά-

κόμη. Αί γυναίκες γυμνόποδες καί 
μετά τών μικρών αυτών παιδιών έπ’
ωμων δύο και τρεις ημέρας όό'οιπο- 
ροΰσιν έπί τών βράχων καί τών ά- 
κανθών, όπως προσέλθωσιν είς τό 
προσκύνημα, είς ό έτάχθησαν έν η- 
μέραις άσθενειών. Μεταξύ δέ τούτων 
ίκαναί είναι καί αί στεΐραι, οσαι πο- 
θοΰσαι την άπόκτησιν τέκνου προ- 
στρεχουσιν είδικώς είς την εορτήν 
ταύτην, έπικαλούμεναι την της θείας 
δυνάμεως άντίληψιν.

'Ο καιρός όμως δέν ύπηρξεν εύ- 
νοϊκός. Ό ούρανός ύπομέλας έκ τών 
πεπυκνωμένων νεφών ως μέγας μο- 
λύβδινος θόλος γωρεΐτο άνωθεν ημών. 
Αί άστοαπαί διηυλάκιζον αυτόν καί 
αί βρονταί άπειλητικαί έ'βρεμον διά 
τών φαράγγων. Τετός δέ άρχισε νά 
κατακλύζγ τό παν. Άγριωτέραν ει
κόνα ούρανίας οργής ποτέ άλλοτε δέν 
είχον ί'δει οι οφθαλμοί μου. Προχω- 
ροΰμεν έν τούτοι; υπό την βροχήν, 
καταφεύγοντες εδώ και εκεί, καθ’ άς 
στιγμάς η τρικυμία μαίνεται, υπό 
τά ώς μεγάλα άλεξιβρόχια προστα- 
τεύοντα ημάς δένδρα, καί μετά μίαν 
περίπου ώραν εί'μεθα παρά τον πο
ταμόν, τον μεταξύ τών Κουμπου- 
ριανών καί της Μονής Σπηλιάς έν 
παφλάσματι καί βοή τά νερά αύτοΰ 
κυλίοντα.

Είς ικανόν ύψος άπό τνίς επιφά
νειας αύτοΰ διά γεφύρας στενής καί 
μακρας, ξύλινης καί ύποσάθρου καί 
όλισθηρας, κλονιζόμενης απ’ άκρου 
είς άκρον είς παν βήμα, εί'μεθα τώρα 
υποχρεωμένοι νά διέλθωμεν. Μετ’ 
ολίγον εί'μεθα πάντες συνεσπειρω- 
μένοι έπί της άντιπέραν ό'χθης υπό 
τό προστέγασμα άποθήκης τίνος καί 
παρά υδρόμυλον, ό έρρυθμος τοΰ ό
ποιου δουπος έπέτεινε την έκ της 
καταιγΐδος βοήν. Έπιχειροΰμεν τώρα 
την είς την Μονήν άνάβασιν, - λέγω 
δ’ έπιχείρησιν καί προσθέτω τολ- 
μηράν, διότι καί αντοχήν πνευμόνων 
χρειάζεται μεγάλην καί είς ί'λίγγον 
νά μη ύπόκηται ό θέλων ν’ άνέλθν) 
είς τό δυσθεώρητον έκεΐνο ύψος, έφ’ 
ου τό Μοναστήριον, όπερ ό έκ τών 
κάτω προσατενίζων φαντάζεται, ό'τι 
μόνον αετός η άεοόστατον δυνατόν 
είναι νά προσπελάστε

Άναρριχώμεθα τώρα έπί της ται- 
νοειδους ατραπού, της φερούσης είς 
την Μονήν. Περίρρυτοι έκ τής άκα- 
ταπαύστως πιπτούσης βροχής, αλλά 
καί δερόμενοί υπό τοΰ άρχίσαντος νά 
πνένι σφοδοοΰ ανέμου ίστάμεθα κά
ποτε - κάποτε καί βλέπομεν την υ
ποκάτω ημών,καθ’ όσον προς τά άνω 
ποοχωρουμεν ,μεγαθυνομένην άβυσσον.

όδο

>5*7
Μετά τρία δέ σχεδ.^ τέταρτα τής 
ώρας άλλάσσομεν το,^τκθυγρα ένδύ- 
ματά μχς καί πίνομεν*;^ν καφέν μετά 
τοΰ νέου καί όσημέραν την Μονήν έν 
δραστηριότητα βελτιοΰντος Ηγου
μένου. Εί'μεθα υπό την στέγην αυτής. 
Έςω ακόμη ή λαίλαψ μυκαται. Σει
όνται τά τείχη τοΰ Μοναστηριού έκ 
τών ορμητικών έπελάσεων τοΰ οργιά
ζοντας ανέμου. Έχομεν άπό τοΰ πα
ραθύρου θέαμα άπείοως γραφικόν, 
άλλά καί άγριον την ο'ψιν. Γραμμαί 
έκθαμβώνουσαι χαράσσουσι τό μαΰρον 
τοΰ ούοανοΰ πεοικάλυμμ,α. Ό/οβοον- 
τίαι άκούονται άπό τών νεφών, έν ω

Λ. ' c ι ■> ' rταυτα οιωκομενα υπο του άνεμου τρε- 
χουσιν έπί τών όρέων ώς υπό πανικού 
κατειλημμένα. Ό ’Ηγούμενος δέ έν 
κατήφεια διατελεϊ. ’Εάν ή τρικυμία 
έξακολουθήσν), ή πανήγυρις ναυαγεί. 
Την έπομένην όμως τό παν ηρεμεί. 
Ό ήλιος σκορπίζει άκτΐνας χαρας 
καί περιθάλπει την ταλαιπωρηθεισαν 
φύσίν. Ή πανήγυρις δέν θά άποτύχν).

Ή Μονή τής Σπηλίας, ήτις 
κατά τό έτος 1867 έχρησίμευσεν ώς 
καταφύγιον εκατόν καί πλέον έπα- 
ναστατών υπό την άρχηγίαν τοΰ έκ 
Λίαο'κόβο'υ τής Άργιθέας Δημη- 
τρίου Άλεξανδρή, -γέροντος ήδη θα- 
λεροΰ, άφηγουμένου μετά θέρμης νεα
νικής τά κατά την έποχήν έκείνην 
συμβάντα, - οΐτινες κατώρθωσαν νά 
διαφύγωσι νύκτωρ διά μέσου χιόνων 
έπί άποκοήμνων άκρωρειών μετά 
στενήν κατ’ αύτών πολιορκίαν υπό 
πολυαρίθμου έκ τεσσάρων καί πλέον 
χιλιάδων άνδρών μετά τηλεβόλων 
τουρκικοΰ στρατοΰ, συνίσταται έκ 
δύο συνεχομένων άλλήλαις ’Εκκλη
σιών. Ή μικροτέρα τιμαται έπί τή 
μνήμν) τής ((Κοιμήσεως τής Θεοτόκου» 
καί έχει άνεγερθή ποό χιλίων έτών 
πιθανώς. Έπί τής θύρας δ’ αυτής υ
πάρχει μάρμαρον μονοκόμματον το
ξοειδές, ύπερμέγεθες, φέοον ρήγμα 
κατά πλάτος, όπερ, κατά τήν παοά- 
δοσιν, ώς έλεγεν ό οδηγών ήμας 
γέρων καλόγηρος, έπεγένετο έκ βλέμ
ματος βασκάνου προσκυνητοΰ, θαυ- 
μάσαντος τό μέγεθος αύτοΰ. Ή ’Εκ
κλησία έχει καί τοιχογραφίας. Άλλ’ 
αί πλείσται τούτων είναι ήμιεσβε- 
σμέναι. Είσελθόντες είς αυτήν ευ
ρομεν , νεανίαν χωρικόν, γονυκλινή 
καί καπνίζοντα διά λιβάνου καιο- 
μένου παλαιάν ξυλίνην σφραγίδα, έφ’ 
ής ύπάρχουσι γλυπτά διάφορα γράμ
ματα, άποτυποΰντα δέ αύτήν έπί 
τεμαχίων χάρτου, άτινα άπερχόμενοι 
οί προσκυνηταί παραλαμβάνουσι μεθ* 
έαυτών ώς ενθύμημα ιερόν.

^Ακολουθεί)
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Ό μεγαλείτερος κατά τήν Ηλικίαν 

βασιλεύς έζ όλων των βασιλέων εινε 
ό του Λουξεμβούργου Άδόλφος γεν
νηθείς τω 1817, ήτοι 87 ετών. Δεύ
τερος ό της Δα:νίας Χριστιανός ό 9ος 
γεννηθείς το 1.818, ήτοι 86 ετών. 
Τρίτος ό της Σουηδίας καί Νορβη
γίας Όσκαρ ό Β'. γεννηθείς το έτος 
1829, ήτοι ετών 75. Τέταρτος ό 
της Αυστρίας Φραγκίσκος ’Ιωσήφ 
γεννηθείς το έ'τος 1830. ήτοι ετών 
74. Πέμπτος ό της Σαξωνίας Γεώρ 
γιος γεννηθείς το έτος 4832, ήτοι 
ετών 72. "Εκτος ό του Βελγίου Λεο- 
πόλδος ό Β', γεννηθείς τό 1835, 
ήτοι ετών 69. "Εβδομος ό της Ρου
μανίας Κάρολος ό Α\ καί Αιμίλιος 
Λουμπέ τής Γαλλίας, γεννηθέντες 
κατά το έτος 1838, ήτοι ετών 66. 
Ό δέ ήμέτερος Βασιλεύς έρχεται 
12ος κατά την ηλικίαν.

** Έπί ολοκλήρου του κόσμου ύ- 
πάρχουσι 15 συνταγματικά βασί
λεια καί δουκάτα, 9 μοναρχικά, 19 
δημοκρατικά, 2 δημοκοατικά ομο
σπονδιακά. Ή ’Ελβετία καί αί Ή · 
νωμέναι Πολιτεΐαι. 3 Αύτοκρατορικά 
τής Γερμανίας, τής Αυστρίας καί 
τής Άβυσσηνίας. 2 άνεξάρτηται ή- 
γεμονίαι, ή του Μαυροβούνιου, καί 
ή του Μονακό. 2 ήγεμονίαι υπό την 
κυριαρχίαν τής Τουρκίας, ή τής 
Βουλγαρίας καί ή τής Κρήτης. Το 
ύπο την προστασίαν τής Γαλλίας 
βασίλειον του Άννάμ. Καί τά ηνω
μένα συνταγματικά βασίλεια ύπο 
ένα βασιλέα τής Σουηδίας καί Νορ- 
βιγίας.

** Το μεγαλείτερον βασίλειον κατά 
τήν έκ τασιν και τον πληθυσμόν εινε 
ή Σινική αυτοκρατορία, τδ δέ πολυ- 
πληθέστερον άναλόγως της έκτάσεως 
εινε η -Σαζωνία έλουσα έ7κτασιν 
14,993 Q χιλιό[Λ. και πληθυσμόν 
4,200.000.

** Εις την ανατολικήν εκκλησίαν 
λειτουργούν 4 πατριάρχαι, δ της 
Κων)πολεως Ιωακείμ ο Γος, δ της 
Αλεξάνδρειάς Φώτιος, δ της ’Αντιό

χειας, καί ο των Ιεροσολύμων Δα
μιανός. Λειτουργουσι δέ προς τούτοις 
106 μητροπολϊται, ητει 82 εις τδ 
της Κων)πόλεως, 2 εις τδ της Ά* 
λεξανδρειας, 11 εις τδ της Άντιο- 
χίας καί 11 εις τδ των Ιεροσολύμων.

Εξ όλων των Βασιλέων του 
κοσμου 13 εινε χήροι.

Οι μάλλον οστρειδοφάγοι κά
τοικοι του κοσμου είνε οί της Νέας 
'Τόρκης τρώγοντες κατ’ έτος 870

έκατομ. οστρείδια.
** Ό ναός τού Αγίου Πέτρου έν 

Ρώμη δύναται νά περιλάβν) 54,800 
πρόσωπα.

** Τά κοάτη τής Ευρώπης δαπα- 
νώσι κατ’ έτος φράγκα 26,700,000.

** Τύ δημόσιον χρέος όλων τών 
κρατών τής γής υπολογίζεται ως έγ
γιστα είς 170,000,000,000 φρ.

** Καθ’ άπασαν τήν Γερμανίαν 
ύπάρχουσι 778 έκατονταετεΐς.

** "Ολη ή περιουσία τών εύρω- 
παϊκών κοατών ύπολογίζεται είς φρ.
1,175,000,000,000.

** Ή δημοσία έκπαίδευσις είς 
τήν ’Αγγλίαν στοιχίζει300,000,000.

** Είς τόν Καναδά οί άνδρες πλεο
νάζουν τών γυναικών κατά 635,195.

*0 Οί ρακοσυλλέκταί τών Παρι- 
σίων συλλέγουσι κατ’ έτος είς τάς 
οδούς 14,008 χιλιόγραμμα μαλίων.

** Ό πόλεμος μεταξύ Μεξικού 
καί Κοχιγκίνα, 2,000,000,000 έ- 
στοίχισε.

** Ή κινεζική γλώσσα έχει ως 
βάσιν μόνον 500 λέξεις, έκ του δια
φόρου τονισμού τών οποίων αποτε
λούνται 1500 μονοσύλλαβοι.

** Ό ’Ιταλός κατ’ έτος κατανα- 
λίσκει 150 οκάδες μακαρόνια ό ένας.

ΤΟ ΣΚΑΑΒΩΜΑ
ΤΩΝ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

(Παληά καί αγνωότος idtopia)
Τουρκίας ήμέραις,έτρανταζότανε ό 

Μορίας, κι’ έμουομούριζε σά θεριό 
μέσ’ το σιδερένιο κλουβί. Οί ραγιά
δες έδιαβάζανε τον ’Αγαθάγγελο καί 
τόν έπιστεύανε καλλίτερ’ άπ’ τό 
Βαγγέλιο. Έπίστευαν οί κακόμοιροι 
πώς θά λευτερωθούνε, θά πάρουνε 
τήν Πόλι καί τήν Άγίά Σόφιά, καί 
θά πάνε κυνηγώντας τούς Τούρκους 
ώς τή Κόκκινη Μηλιά. Τόγραφ’ ό 
’Αγαθάγγελος, τό «.Ξανθόν Γένος» 
έστελνε καμπάναις καί πετραχήλια. 
Σκλάβοι ήσανε, λευτεριά γυρεύανε* 
γιατί νά μη πιστέψουνε* χριστιανοί 
πού είχαν τήν ίδια μπίστι τούς τό 
λέγανε. Τούς Φράγκους καί τούς Βε- 
νετσιάνους τούς γνώριζαν καλά* τούς 
έσυγχαίνοντο περισσότερο άπ’ τούς 
Τούρκους* καί γι’ αυτό στά 1714 
είπαν αΚάλλιο τούρκικο παρά φράγ- 
κικο».

Ό ’Αγαθάγγελος, ή καμπάναις 
καί τά πετραχήλια μέ τά ψεύτικα 
λόγια έκαμαν δουλειά* έπιάσανε τό
πο. Ό Μορίας έσήκωσε κεφάλι. Κα
λαμάτα, Μιστράς, Μεθο-Κόρωνα έ~ 
δώκανε φωτλά άμα είδανε τή Ρούσ* I

σικ’ Άρμάτα. Τό Κάρλελι μέ τούς 
Γριβαίους τό βρόντηξε. Ό ’Αγαθάγ
γελος βγήκε σωστός καί άληθινός. 
Τά Ρούσσικα φουσάτα ήσαν έτοιμα 
γΐά τήν Πόλι* θά σβύσ’ ή Τουρκιά 
καί τό Μισοφέγγαρο, γιατ’ έχάθη καί 
τό φεγγάρι. Έσωθήκανε τά ψέματα. 
Αυτά λέγανε στό κοσμάκη γ,χ’ 6 κο
σμάκης έπήρε μπούγιο καί φούρια νά 
πάρη τήν Πόλι καί τήν Άγια 
Σόφιά.

Μπούγιο καί φούρια ’πήρε τότε καί 
τό χωριό μου, τά παινεμένα καί ξα· 

,κουσμένα Τρίκκαλα τού Μόρια, που 
είχαν Άντάν-Μπαμπαντάν Ότζά- 
κια, Άρχόντους, Κοτζαμπασήδες, 
προεστούς καί διαβασμένους, που· 
βγάλε Βεκήλιδες καί Μώρ- Αγ}άν- 
νηδες, πού τ’ όνομα τους ήτο γραμ
μένο ’στή Πλάκα ’στή Πόλι, δυό 
άγιους, τόν "Αϊ Γεράσιμο κι’ Άϊ 
Μακάριο, τούς πολυδιαβασμένους Δο- 
σίθεο καί Χρύσανθο Νοταράδες, μπάρ
μπα κχ’ άνηψιό, που έδώ καί διακό
σια χρόνια έγειναν Πατοιάρχαις ’στήν 
Ιερουσαλήμ κι’ έστεργιώσανε μέ φερ
μάνια τόν "Αγιο Τάφο. Τά Τρίκ
καλα πού είχανε τό πρώτο Ότζάκι 
του Μόρια καί τής Ρούμελης, ποϋ 
τό φημέριζε κάθε Σουλτάνος, γιατ’ 
έδινε όρδινο είς κάθε Βεζύρη καί 
Πασσ^ά του Μόριά νά φυλάν) τό τι- 
μημένο Ότζάκι τού Νοταρά.

Τέτοια ή'τανε τότε τά παινεμένα 
Τρίκκαλα, πού πήραν φωτιά,έκαμαν 
τό Σταυρό τους καί μέ φλάμπουρα, 
άλλοι μέ λιγοστά ντουφέκια, άλλοι 
μέ σουγλιά καί μέ ραβδιά, εξημερω
θήκανε άξαφνα δξ* άπ’ τή Κόρθο, 
στοΰ Ράχιανη τή ράχη κι’ εμπλοκά- 
ρισαν τούς Τούρκους στό κάστρο.

Τούς είδανε οί Τούρκοι, καί τό 
Κάστρο μέ τό ΠεντασκοΟφι τούς άρ- 
χίνησε μέ τά τόπια. Έκαθίσανε 
κάνα δυό μήνες σ’ τού ’Ράχιαννη, 
αλλά τό Κάστρο δέν έπεφτε μέ ραβ
διά καί μέ σούγλαις. Τά ντουφέκια 
ού'τε γιά έβίβαις άξιζαν τό κόπο. Ό 
Καπετάν-ψωμας που παραδίνει τά 
Κάστρα δέν έλειπε, γιατ’ οί Τούρκοι 
καί Ζαερέ καί Τσιμπιχανέ είχαν. Ό 
Μιστρας καί ή Καλαμάτα έκάησαν 
άπ’ τούς Τούρκους. Οί Ροΰσσοι μέ 
τήν Άρμάτα τους πάνε δουλειά τους. 
Τή φωτιά τήν άναψαν. Ξέρουν πώς 
θά σβύσν) μέ αίμα. Τί τούς μέλει ; 
Πάνε ν’ άνάψουνε κι’ άλλού φωτιά. 
Τότε άνοιξαν οί πατριώταις μου τά 
’μμάτια τους. Έρριξαν τ’ άρματα, 
έγειναν πάλι ραγιάδες, κι* έδόξασαν 
τό θεό πώς οί Τούρκοι έκαμαν σεμ- 
πίπ καί τούς χαρίσανε πάλι τή 
σκλαβιά. ’Από σκλαβιά ήξευραν, καί
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πίσω ραγιάδες έ'γειναν άφοΰ γλύτω
σαν τό κεφάλι' οι Τούρκοι τούς έσυμ- 
παθήσανε γιά το φταίξιμο. Τοΰτοτό 
πίστευ’ ό κοσμάκης, μά οί Άρχόντοι 
καί Κοτζαμπασήδες έκατάλαβαν πώς 
θά τούς φάγ) το μαύρο ’φειδι, ήξεραν 
την κρεμάλα καί το Ντζελάτη, μ|ά 
καί δυό πήγανε άλλοι σ’τή Ζάκυνθο 
κι’ άλλοι σ’τη Κεφαλωνιά π’ώριζε ό 
Βενετσάνος. Ό κοσμάκης άρχισε νά 
τηράγι τη δουλειά του, γιατί το 
φταίξιμο έπεσε σ’τούς Κοτζαμπάση
δες. Ό Ράγιάς, τούλεγαν οί Τούρκοι 
δέ φταίει. Προσκυνημένο κεφάλι δεν 
κόβεται. Οί πατριώταις μου έπίστε- 
ψαν τούς Τούρκους, αλλά κι’ άν δεν 
τούς πίστευαν τί νά κάμουνί το σπίτι 
τους, τά μούλκια τους, της έκκλη 
σιαϊς τους, καί ποΰ νά πάνε τρεις 
χιλιάδες ψυχαΐς;

Οί Τούρκοι άφοΰ έζάπισαν τύ Μό
ριά ήρθε καιρός νά βγάλουν καί τ’ 
άγκάθι των Τρικκάλων. Ή ’Αρβανι
τιά έκουβαλήθη ούλη σ’ τό Μόριά 
γιά νά σώσνι τό Δοβλέτι καί γιά 
πλιάτσικα. Σ’τόν Έπαχτο έφτάσανε 
μέ κα'ίκια καμμιά χιλιάδ’ Άρβανί- 
ταις Δουλτσινιώταις.

Ό Πασιάς του Έπάχτου, γράφει 
σ’τό Μπέη τής Κόρθο.ς νά έτοιμάσγι 
ζαερέ γ|ά τού; Άρβανίταις που θά 
τοϋ στείλνι μεντάτι

Ό Μπέης τό καλό χαμπέρη, τό 
είπε σ’τόν Βοϊβόντα, τον Τσινταοάγα, 
σ’τόνΚατή καί σ’τό Μουχασεμπετζή, 
κ’ έτσι κρυφά άπεφασίσθη τό σκλά- 
βωμα. Οί Τούρκοι τό είχανε μυστικό, 
άλλ’ άπό μιά Τρικκαλίτισα που ήτανε 
βάγια σ’του Μπέη, κι’ άκουσε τή 
ομιλία, τό έμαθαν κ|’οί Τρικκαλίταις.

Έξαφνίστηκαν οί κακόμοιροι,έβουρ- 
βούγίασαν τά πράματά τους σ’ τά 
κρυφοκάτωγα,τρούπαις καί σπηλιαΐς, 
έβγαλλαν κόλι καί ρόνταις νά φυλάνε 
άπ’ τό Καμάρι ως τό Ξυλόκαστρο 
τή στράτα γιά τά Τρίκκαλα γιατ’ 
άνάμεσα Καμάρι καί Ξυλόκαστρο 
θελά ξεμπαρκαρισθοΰν οί Άρβανίταις. 
"Ενα κόλι φύλαγε σ’ τό Καμάρι, άλλο 
σ’ τό Παλν)ό *Άϊ Γεράσιμο, άλλο 
σ’τό Σταυρό, καί άλλα σ’τοΰ Ζούγρα, 
τό Δέντρο καί τό Ρέθι καί τό κα- 
βούλι ήτανε, άμα ίδουν τούς Άρβα- 
νίταΐς νά τουφεκίσουν τά πρώτα κό- 
λια, ν’ άκούσουν τά άλλα,νά κάμουν 
τό ίδιο, καί έτσι σέ λίγ’ώρα να πά
ρουν είδησι σ’ τά Τρίκκαλα νά τρα- 
βηχθοΰν τά γυναικόπαιδα στη Ζήρια.

Περάσαν εβδομάδες, κι’ άρβανί- 
τα:ς δεν έφάνησαν. Ό κοσμάκης κά 
πως έθάρρεψε* τήραγε τή δουλειά 
του, άλλά είχε καί τό νοΰ του. 
Έθέριζε κι’ αλώνιζε' ήταν θεριστής

ή άλωνάρης' ό κόσμος έκοιμάτο στ’ 
άλωνία. ’Άξαφνα μιά βραδεία νύχτα, 
τά κα'ίκια μέ τούς Άρβανίταις εφτά · 
σαν είς τό Ξυλόκαστρο, εκεί που τό 
ποτάμι πέφτει στό ’γιαλό. Τά πρώ
τα κόλια δέν τούς είδανε. Τά πήρ’ ό 
ύπνος δέν τόλπίζανε νά ’ρθοΰν νύ
χτα. Τ’ άλλα κόλια ποιο ξέννο|α- 
στα, τό ρίξαν στον ύπνο' τί ανάγκη 
είχανε. Τούς Άρβανίταις θά τούς 
έβλεπαν τά πρώτα κόλια, θά τουφέ- 
κιζαν, καί τότε έκανον κι’ αυτά τή 
δουλειά τους. Οί Άρβανίταις μέ 
τούς κολαούζους, άφοΰ σκότωσαν 
’στόν ύπνο τό πρώτο κόλι ποΰ ήταν 
’στον Άϊ-Γεράσιμο έτράβηξαν τό 
δρόμο κι’ άρχίνησαν τό σκλάβωμα 
απ’ τοΰ Ζούγρα, κι’ άπάνω π’ άρ- 
χίνησε νά σκάζνι τ’ άστέρι έπεσαν 
σάν λύκοι 'στά Τρίκκαλα. Γερόντους 
εύρισκαν, παιδιά, γυναίκαις, σκλά
βους τούς έπιαναν. Άλάλ|ασ’ ό κό
σμος, φώτισ’ ό Θεός τήν ημέρα καί 
τό σκλάβωμα έδινε κι’ έπαιρνε. Μιά 
γυναίκα τήν πήγε κυνηγώντας ένας 
Αρβανίτης ως τή Βοϊδομελη. Τήν 
έσκλάβωσε, μά δέ χάρηκε ό άραχνος, 
γ|ατί στό «Κεφαλάρι» σά δκψασμέ- 
νος που ήταν άπό τή τρεχάλα έσκυψε 
μέ τό κεφάλι νά π>Ϋ5 νερό. ΈκεΕ 
πούπινε νερό, ή γυναίκα βρίσκει 
καιρό καί μέ μ|ά πέτρα στό κεφάλι 
τόν άφηκε ξερό στόν τόπο' τοΰ πήρε 
τ’ άρματα κι’ έγλύτωσ’ ή κακομοίρα. 
Άξιζε νά ήξερε κανείς τ’ ό'νομα τής 
γυναίκας, μά κανείς δέν τό θυμάμαι, 
κ|’ εγώ ποΰ τάκουσα εδώ καί πε
νήντα χρόνια τό ξέχασα. Τήν άλλ’ 
ήμέρα τής σκλαβιάς οί Άρβανίταις 
μέ τούς σκλάβους τούς μπήξανε 
μπροστά σάν κοπάδι γιδοπρόβατα. 
Τό τί έγεινε μέ τό σκλάβωμα ένας 
Θεός τό ξέρει. Τούς σκλάβους τούς 
’πήγαν στή Κόρθο' τά μικρά παιδιά 
ποΰ δέ μποροΰσαν νά| περπατήσουν 
τάβαλλαν στά κοφίνια καί τά ’πή
γαν φορτωμένα. Άπό ’κεΓ καί πέρα 
κανείς δέν ξέρει τί άπόγειναν οί 
σκλάβοι, γιατ’ απ’ τούς έφτακόσιους 
άπάνω κάτω ποΰ ήσαν ούλοι ούλοι, 
δέ γύρισαν ούτε οί μισοί στά Τρίκ
καλα.

Τούς ’πήγαν άπ’ τή Ρούμελη στά 
Γιάννενα καί ’κεΓ τούς ξαγόρασ’ ό 
Δεσπότης μ’ άλλους χριστιανούς. 
Τότε έσκλαβώθη καί ή Βολαίμενα 
άρχοντοπούλα κ|* άπ’ τή γεννν)ά τών 
Νοταραίων, τήν ’πήγαν στή Σμύρνη 
καί πίσω δέ γύρισε.

Τό μεγάλο κακό έγεινε, κι’ εγώ 
τδγραψα όπως τάκουσα μικρό παιδί 
ώς 15 χρονών άπ’ τό πατέρα τής 
μάνας μου που πέθανε γέρος 102

χρονών είς τά 1861. Άν ζήσω θά τό 
ξετάςω καλλίτερα, γιατί τέτοια δέν 
τάγραψ’ άκόμα ή ιστορία. ’Εμείς 
θά κάνουμ’ καλά άφοΰ δέ μάθαμ’ τί
ποτε άλλο νά υάθουμ’ καν τήν ιστο
ρία τοΰ χωρίου μας, νά θυμηθούμε 
τούς πεθαμένους μας καί τά μαρτύ
ρια ποΰ τράβηξαν οί σχωρεμένοι, γ|ά 
νά ίδοΰμε εμείς ελευθερία, άλλοιώ- 
τικα ούτε είμαστε, οΌτε θά γεχ- 
νοΰμ ’ άνθρωποί' καί γλήγωρα, ό 
Θεός ψεύτη νά μέ βγάλϊ), θά γεί- 
νουμ’ σκλάβοι. Τό κακό ποΰ ρή
μαξαν τά Τρίκκαλα ήτον πολύ με
γάλο, καί γ|ά θύμησι τούφτιασα 
τώρα ένα μοιρολόι.

Μοιρολόι
Άχολογάνε τά βουνά με τής κοντορραχονλαις 
Τά Τρίκκαλα βουήζουνε μ* ούλα τά μακρύ-

[πλάγια
Κι’εν αστεράκι τ' ουρανοϋ στέκει καί τ' ά-

[γναντενει
Και τά βουνά σάν τόνοχωσαν στέκουνται και

[τον λένε
Τράβ' αστεράκι μ' σ' το καλά εις σ' τό καλό

[σου διάβα
Και 'πες του ° Ηλιου νά μη βγή, ποτέ μη

[παρ' ημέρα
Μάς ηνρε βαρυχειμωνιά, ζαμάνι καλοκαίρι 
Μάς πλάκωσε 'Αρβανιτιά σκλάβους πολλούς

[επήραν
Σκλαβώσανε τά Τρίκκαλα οι σκύλλ' οί Δουλ-

[τζινιώταις.
Κλάψτε μαννούλαις τά παιδιά και τά παιδιά

[γΐά μάνναις
Κλάψε και συ Βολέμαινα όπου σε παν στή

[Σμύρνη.
Έν Ξυλοκάστρω, τη 10 ’Ιανουάριου 1805

1. Π· Σταματονλης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΑΦΗΡΗΗΕΝΩΝ

Διά τόν μουσουργόν Βενδαν έκ Γά
τας, λέγουσιν δτι, άφοΰ έκούρδιζε 
μίαν πτέρυγα καί έδοκίμαζε τούς τό
νους, λάβρως υπερπήδα είς τό παρα
κείμενον δωμάτιον, όπως άκούσνι πώς 
ήχοΰν.

IWI
Διηγούνται περί σοφοΰ τίνος, δτι 

δταν έτίναζε τήν πίπα του, έφω- 
νει πάντοτε ίσχυρώς : «Εισελθε»,
ώσεί νά έκρουέ τις τήν θύραν του.

WIX
'Ημέραν τινά, ό Λέσιγκ, ήθελησε 

νά δοκιμάσ·/) τήν τιμιότητα τοΰ υπη
ρέτου του καί μετεχειρίσθη προς 
τοΰτο, τό παλαιόν σύστημα, νά άφή- 
σν) δράκα νομισμάτων επί τοΰ γρα
φείου, άλλ’ έλησμόνησεν δμως μίαν 
λεπτομέρειαν : «Νά μέτρησή τά
χρήματα»!

Χάνει τις τρία πράγματα είς τό 
χαροπαίγνιον* τόν χρόνον του, τό 
χρήμάτου καί τό ηθικόν αίσθημα.

’Αγγλική παροιμία.
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Πιώνην. Λευκάδα. Το ανέκδοτον του 
βασιλέως δυστυ/ώς γνωστότατον πολύ καί 
δημοσιευμένον δίς εις άλλα περιοδικά. 
Στείλατε μας κανέν άλλο.

Ταξειδιώτην.Ενταύθα. Εύχαοιστού- 
μεν οι’ οσα κολακευτικά γράφετε διά τδ 
Α.Ο.Δ,Ο. Τδ διήγημά σας θά κριθή και 
εάν έγκριθή, πολύ ευχαρίστως.

Κυπραϊον. Λευκωσίαν Κύπρου. Ευ
χαρίστως δημοσιεύομεν τδ ποίημα του κ. 
Ματσούκα.

Πίότις— Πατρϊς
Σιαμαία γαλανόλευκη μπροστά σας ξεδιπλώνω, 
Και πνίγω κάϋε μου παλμό, κάϋε κρυφό μου

[πόνο*
Καί με φωνή δακρύβρεχτη, με μάτια βουρ-

[κωμένα
Γνρεύω τη βοή&ειά σας, αδέρφια αγαπημένα.
'Η χάρι μόνο του"Θεόν τη δύναμι μοΰ δίνει 
Για τδ σκοπό τον 'Άγιο νά πέρνω 'Ελεημο

σύνη
Για το σκοπό που στάθηκε όνειρο αγνό και

[και ϋ'εΐο
Και #ά μάς γράψη στο τρανό Ελληνικό βι

βλίο.
Ζήτω ή Πατρίδα μας, παιδιά, πουλί ξενητε-

[μένο
Στα χώματά σας πέταξα, εδώ, και ξαποστένω 
Και πίνω ά&άνατο νερό καί στην καρδιά μου

[νοιώύλω
Πώς εσμιξεν 6 πό&ος μου με τδ δικό σας πόΰο. 
Σημαία γαλανόλευκη μπροστά σας ξεδιπλώνω 
Και λέω μεγάλη ΰά γένη μια μέρα με τό χρόνο, 
Και λέω μεγάλη &ά γένη με την κρυφήν ευχύ]

[αας.
Γιατ Μεϊν * ή γαλανόλευκη δική μας και δική σας.

Φιλ^η^ιον άηδόνα· Σπάρτην. Σας 
έγράψαμεν ταχυδρομικώς. Καλοί ήσαν οί 
διαγωνισμοί αλλά καθώς βλέπετε σχεδδν 
τους κατηργήσαμεν.

Π4ρύέα. Πειραιά. Τά βλέπετε σήμερον. 
κ.κ. Κ. Α. Χαρ. καίΓ. Ι· Καλπ.Ή- 

ράκ2νειόν, Κρήτης. Εύχαριστούμεν διά 
τά συγχαρητήρια. Έπιταγαί σας έλήφθη- 
σαν καί τά φύλλα στέλλονται τακτικώς. 
Καθώς θά ι'δετε ή συνδρομή διά τδ εξωτε
ρικόν είναι οκτώ φράγκα .χρυσά.

Άπδ τδ προς την ελευθερίαν ποίημά σας 
δημοσιεύομεν τά εξής κομμάτια. 
*Ελ>ενΰεριά, πόσαις φοραΐς χαμόγελο μου φέρ 

_ [νεις
Σαν σκέπτομαι πώς βρίσκομαι μεσ' στη γλυ~ 

[κειά σΛ αγκάλη.

Σκέπτομαι πάλι μέ κανμό' γιατί πάντα στη
[ζάλη

Να βρίσκωνται τ* αδέρφια μου και στοϋ ζυ-
/γοϋ τό βάρος ;

Γιατί γλυκεία Ελευθερία, ιιεσ* στη χρυσή σ9
[αγκάλη,

Δεν μάς τα βάνης μέ χαρά και να τούς δώσης
[ϋάρρος ;

"Ελα να δής *Ελευ$ερ\ά πόσα *ναι σκοτωμένα 
Να δής τούς κάμπους, τά βουνά, τούς ποτά-

γεμάτα από κόκκαλα
[μούς, τά δάση

\7y , , · , · f f..........................
iVa παρα πέρα κυταξε, βύύΗσε τή ματιά σου 
Προς τή Μακεδονία μας, την χώρα τ * Αλε

ξάνδρου,

”Ω, δίς την και λνπψον την,^ βάλτην ατην
[αγκαλιά σου

Κι * από τούς γόνους σώσε την τον Κρονμον
[τον άνάνδρον.

Καλδς είναι δ ποδς την Λιμοκοντοριαν 
θούριος καί τδν δημοσιεύομεν.

Σε γνωρίζω άπο τή κόψη 
Του φωκό2\, την τρομερή 
Σε γνωρίζω άπο την οψι 
Των γυαλιών^τή λαμπερή.

Άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
Τής Φραγκιάς τά Σκοτεινά 
Και (5άν πρώτα πειναόμενη 
Χαιρε Λιμοκοντοιά.

ΙΙρίγκηπα Μουρούξην, Αεδάδειαν.
Τά φύλλα έστάλησαν μετά την εικοστήν 

τετάρτην καί συνεπώς σαν νά μή έστάλη
σαν. Τδ αύτδ άπαντώμεν καί εις τδν στεί- 
λαντα δώδεκα φύλλα του Α.Ο.Δ,Ο άπδ 
τού πρώτου φύλλου.—Λυπούμεθα ι^ολυ 
δι* αυτό, άλλά τί νά γείνη.

Σπανόν9 Γαργαλιάνους. Τδ έλάβομεν 
άλλα δεν ύπάρ/ει τίποτε άλλο καλλίτερο;

κ. Έν · · . . Έλ. Τδ χριστουγεννιά
τικο τού υιού σας τδ έδημοσιεύσαμεν εις τά 
Λαϊκά. ΓΙώς δεν τδ είδατε ;

ΤΟ ΜΟΙ TDK
Κάρτ-Ποττάλ ανταλλάσσε- ό χ. Σ. Λαι»·· 

πρίδιις. ’Άρταν.
'Ο ΙΙρίγκηιΙ; Μονρονζης θέλει ν* 

άνταλλάξη κάρτ-ποστάλ μετά τού κ. Σ· 
Λαμπρίδου.

’Ανταλλάσσει καρτ-ποστάλ δ Περίεργος 
άνθρωπος Poste-restante Άμφιόόαν. Θά 
βραβεύση τήν καλλιτέραν.

Επίσης άνταλλάσσει καρτ-ποστάλ καί ή 
Φιλέρημος ’Αηδών, Σπάρτης, καί έρω
τα τδν Ροδόόταυρον έάν θέλη νά γοάψη 
καί αύτδ τδ πραγματικόν του ονομα.

Ό Ροδόότανρος εύρεθείς κατά τήν 
στιγμήν εκείνην εις τά γραφεϊά μας, έλθύν 
γιά ν’ άγοοάση παλαιά φύλλα τού Α.Ο.Δ,Ο. 
μάς άπήντησεν δτι τ’ άο/ικά του είναι 
Ε. I. Ν.

9 Ο κ. Ann. Π. Φιλίππου Λεύκάς, 
άνταλλάσσει καρτ-ποστάλ καί ζητεί ιδιαι
τέρως ανταλλαγήν μέ τδν Περόέα, καί 
τδν Ύπερίιφανον Λέοντα άλλά μέ τά 
άληθινά δνόματά των.

Έρωτά δε καί τήν Χρι/<Ιαλλίδα, Πά
τρας, έά* έλαβε τήν ποδ ήμερων σταλεϊ- 
σαν κάρταν της ;
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