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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ο ο <3> ο

ο ο ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Αί πρώται ήμέραι τοΰ Αύγούστοί' έπε
κράτησεν είς τήν λαϊκήν άντίληψιν, 

νά αποτελούν τό βαρόμετρον όλου τοΰ 
έτους. Πώς έπεκράτησεν ; ’Ιδού ένα ζή
τημα τό όποιον δέν υπάρχει έλπίς νά 
λυθή ποτέ.

Πραγματικώς ό λαός ύψωσε τό κεφάλι το» εις τόν ουρανόν και έπροσ- 
πάθησε μέ απλοϊκούς συνδυασμούς, νά έμβαθύνη εις τά μυστήρια τής 
Φύσεως εις μίαν εποχήν, κατά τήν οποίαν δέν ύπήρχε κανέν μέσον νά 
άποτυπωθοΰν αί λάίκαί σκέψεις. Ή Επιστήμη τότε ήτο προνομιον καί 
Ιδιοκτησία τών πολυμαθών, οί όποιοι άποτελοΰντες ακριβώς τήν αρι
στοκρατίαν τοϋ πνεύματος τών σκοτεινών εκείνων αιώνων, παρέμεναν είς 
τρομακτικήν άπόστασιν άπό τόν λαόν. Ουδέποτε ή αμάθεια καί ή αφέ
λεια τοΰ άμορφώτου όχλου έπεριφρονήθη, όσον κατά τούς σκοτεινούς 
χρόνους τοϋ Μεσαιώνος.

Είναι ή αλήθεια ότι, δ λαός έπλήρωνε μέ τό ίδιον νόμισμα τούς 
σοφούς. Ήρκει νά γνωρίζη μερικά πράγματα περισσότερα άπό τόν 
όχλον ένας άνθρωπος, διά νά θεωρηθή μάγος καί νά καή εις μίαν πυράν, 
ένφ γύρω του τά πλήθη ήλάλαζον ιίπό χαράν. Καί άν ύπάρχη τίποτε, 
τό όποιον ήτο μάλλον έπικίνδυνον κατά τήν εποχήν εκείνην, ήτο ή γνώσις.

Κανείς λοιπόν δέν είναι δυνατόν νά μάθη πώς έπεκράτησεν ή πρόλη- 
ψις. αί έξ πρώται ήμέραι τοΰ Αΰγούστου νά θεωρώνται ώς προφη- 
τεύουσαι τόν καιρόν ολοκλήρου τοΰ έτους. ’Εννοείται ότι ή Φύσις, ή 
όποια δέν έχει καμμίαν δρεξιν νά κανονίζη τάς εργασίας της άναλόγως 
τών προλήψεων τοΰ ανθρώπου, εξακολουθεί τήν δουλειά της χωρίς νά 
έρωτρ κανένα. Καί αί εξ πρώται ήμέραι τοΰ Αΰγούστου ήσαν, όπως 
έπρεπε νά είναι θερμαί, δροσερά! ή ύγραί. ένφ ό λαός εξακολουθεί νά 
προμαντεύη χιόνια καί βροχάς.

Αλλα πρό πάντων υπήρξαν θερμαί αί πρώται ήμέραι τοΰ Αΰγούστου. 
’Εφέτος ή Φύσις μάς έκαμε τήν τιμήν νά μάς δώση ένα εξαιρετικόν 
δείγμα τής ιδιοτροπίας της. Εις άλλην σελίδα τής «Εικονογραφημένης 

περιγράφεται ή εξαιρετική αΰτή περίοδος τών κυνικών καυμάτων, τήν 
όποιαν έπεράσαμεν κατά τό έτος αύτό, τόσον μάλλον εξαιρετικήν, όσον 
διότι ανήκει είς τήν περίοδον τών κυκλικών λεγομένων καυσώνων, 
οί όποιοι δέν παρουσιάζονται είς χρονικά διαστήματα όλιγότερα τοϋ 
ήμίσεως ενός αίώνος.

Ό άνθρωπος, έγωϊστής όπως πάντοτε, παρεπονέθη διά τήν ζέστην 
αύτοΰ τοΰ καιρού, όπως πρό ολίγων μόλις μηνών παρεπονεΐτο διά τά 
έκτακτα ψύχη τοΰ χειμώνος.

Τό βέβαιον είναι ότι έχει τάς ιδιοτροπίας της ή Φύσις, αλλά έχει καί 
παραλόγους αξιώσεις ό άνθρωπος. Δέν είναι έπϊ τέλους λογικόν ένα 
άσήμαντον καί άδιόρατον δν, γυρίζον μέ εγωισμόν επάνω είς τήν επι
φάνειαν μιάς σφαίρας, ή όποια είναι ή μικροτέρα άπό άλλα εκατομμύ
ρια δλόκληρα σφαιρών, νά κανονίζη τάς εργασίας τοϋ Σύμπαντος κατά 
τό κέφι του.

— Είς τόν Ουρανόν συμβαίνουν μυστήρια, τά όποια δέν θά κατορ
θώσω νά ξεδιαλύνη ποτέ ό νοΰς τοΰ ανθρώπου· είπεν ό Ούμβολδ. Καί 
ένφ ημείς, διά νά φθάσωμεν είς τήν έξήγησιν ένός φαινομένου γεμίζο- 
μεν φύλλα ολόκληρα ψιλογραμμένων αριθμών, έξαφνα ή Φύσις μάς 
ανακαλύπτει σκυμμένους επάνω εις τό χαρτί καί διά νά γελάση μάς 
κάμνει μίαν αστειότητα, ή όποια ανατρέπει τούς υπολογισμούς μας 
όλους. "Ενα πελώριον σφουγγάρι έπέρασεν επάνω εις τούς αριθμούς, 
τούς όποιους μέ τόσους κόπους εΐχαμεν παρατάξει.

Αύτό έγινε κ* εφέτος. Διατί έκαμε αυτήν τήν αστειότητα ή Φύσις; 
Μυστήριον. Τό πιθανώτερον είναι διότι έτσι ήθελε, καί διότι δέν έχει 
καμμίαν ανάγκην νά μάς ερώτηση τι θά κάμη. Είναι άπό πάνω μας, 
γύρω μας, πλησίον μας καί είς απέραντους αποστάσεις μακρυά μας καί 
μάς βλέπει μέ περιφρόνησιν καί αδιαφορίαν πρός τήν σμικρότητά μας. 
Καί ημείς κοκορευόμεθα πάντοτε καί έξακολουθούμεν νά η ανταζόμεθα 
ότι τήν κρατοΰμεν είς τά χέρια μας.

ΜΗΠΩΣ άλλως τε, δέν έλύσαμεν μέν τά φυσικά, αλλά έλύσαμεν τά 
κοινωνικά μυστήρια ;

'Ιδού ένα έργον θεατρικόν, τό όποιον άνεκίνησε τό ζήτημα τών αγά
δων άνδρών αυτήν τήν φοράν, άφοΰ τό ζήτημα τών αγάμων γυναικών 
εχει άνακινηθή τοσάκις, χωρίς νά έπιτευχθή κ’ εδώ κανένα αποτέλεσμα. 
Ή κ. Φούλα Δεριλλύ έγραψε μίαν φάρσαν μέ τόν ειδικόν σκοπόν νά 
έπιτεθή εναντίον τοΰ γεροντοπαλληκαρισμοΰ καί, διότι ό συγγραφεύς 
ήτο κυρία καί διότι τό θέμα ήτο ελκυστικόν, δλαι αί Άθήναι έτρεξαν 
νά ίδοΰν τό έργον.

Και οί μέν «Μπαμπάδες τής ’Αφροδίτης» διέψευσαν τάς προσδοκίας, 
ποΰ είχαν στηριχθή είς αύτούς καί δέν Ικανοποίησαν εκείνους, οί όποιοι 
έπήγαν μέ τήν ελπίδα οτι 0’ ακούσουν τά γεροντοπαλλήκαρα εξευτελι
ζόμενα τελείως καί σπεύδοντιι έν μετανοίρ. καί συντριβή νά νυμφευθοΰν. 
διά νά γλυτώσουν είς τό μέλλον άπό όμοιους έξευτελισμούς. ’Αλλά ό 
Τύπος ήρπασε τό ζήτημα. Τά γεροντοπαλλήκαρα, ώς μία τάξις κοινω
νική, αναλύονται, ανατέμνονται, ψυχολογοΰνται, ακούουν λόγους συμ
πάθειας ή ειρωνείας. Τό ζήτημα γενικεύεται καί απλώνεται καί περι

λαμβάνει καί τάς γυναίκας πλέον καί άπροσδοκήτως ξεφυτρώνει είς τό 
μέσον καί τό ζήτημα τοϋ γεροντοκοριτσισμοϋ.

Ό άνθρωπος, ό όποιος έπεσεν έξω οσάκις έπεχείρησε νά λύση τά 
μυστήρια τής Φύσεως, δέν τά καταφέρνει καλλίτερα τώρα ποΰ πρόκειται 
περί μυστηρίου κοινωνικού. Καί ένφ ακούονται σοβαραί κοινωνικοί 
θεωρίαι, ή εύθυμοι παρατηρήσεις έπί τής καταστάσεως αύτής τοΰ 
ανθρώπου, τα γεροντοπαλλήκαρα μειδιούν κάτω άπό τό καλοσιδερωμέ- 
νον μουστάκι των.

— Φαντάσου, έλεγεν ένα άπ’ αύτά έξερχόμενον τοϋ θεάτρου, νά είχα 
παντρευθή καί νά έπερνα μίαν γυναίκα, ή όποια νά καταγίνεται νά 
γράφη δράματα. Σας βεβαιώ ότι έπειτα άπό τήν κωμφδίαν αύτήν ώρι- 
σμένως ή συντεχνία μας θ' αύξήση.

ΕΙΣ τό μεταίχμιον τού Αΰγούστου καί τοΰ Σεπτεμβρίου τά περισσό- 
__ τέρα ’Αθηναϊκά σπήτια γεμίζουν επιδέσμους.

"Ενας περίπατος εντός τών 'Αθηνών πείθει ότι, αΰτή ή μανία τής 
άλλαγής σπητιοΰ, όχι μόνον δέν ήλαττώθη. άλλά άπό έτους είς έτος 
αυξάνει. Είς ένα δρόμον μικράς έκτάσεως, ό όποιος έχει είκοσι επτά 
σπήτια άπό τήν μίαν πλευράν καί τριάντα δύο άπό τήν άλλην, κάποιος 
περίεργος έμέτρησεν είκοσι δύο ένοικιαστήρια. Τό ήμισυ τοΰ δρόμου 
έκεϊνο» αλλάζει κατοίκους, οί όποιοι φεύγουν άπό εκεί ποΰ ήσαν συγ
κεντρωμένοι διά νά διασπαροϋν είς τά τέσσαρα σημεία τής πόλεως, είς 
τά προάοτεια καί τάς έξοχάς.

Καί είναι φυσικόν όπως δήποτε νά συμβαίνη αύτό, άφοΰ ό άνθρωπος 
έχει διαρκώς μέσα του ένα πόθον άεννάου μεταβολής, αύτός δέ είναι 
ό εύκολώτερον πληρούμενος πόθος, ό τής άλλαγής σπητιοΰ.

Μυστήριον όμως πώς έπεκράτησεν αΰτή ή συνήθεια είς ώρισμένην 
έποχήν. Ούτε οί παλαιότεροι ’Αθηναίοι δέν ενθυμούνται διατί καθιε- 
ρώθη ή 1 Σεπτεμβρίου, ώς ημέρα γενικής μετακομίσεως καί ξεσπητώ- 
ματος, ευτυχής δέ θά ήτο ή «Εικονογραφημένη» άν ήδύνατο νιί έχη 
μίαν άκριβή πληροφορίαν περί τής αρχής τοΰ εθίμου αύτοΰ. Είναι αδύ
νατον νά μήν ύπάρχη κάποιος, ό οποίος νά γνωρίζη πώς ήρχισεν ή συνή
θεια αΰτή καί επομένως νά ήμπορή νά μάς φωτίση. "Αν λοιπόν εύρί- 
σκεται κανείς άς μάς τό γράψη. Συμβαίνει είς τάς ’Αθήνας κάτι, τό 
όποιον δέν συμβαίνει είς κανέν μέρος τοΰ κόσμου. Διατί λοιπόν νά μή 
γνωρίζομεν όριστικώς πότε καί διατί συνέβη πρώτην φοράν καί καθιε- 
ρώθη έπειτα; ο φαλςΤαφφ

« « «

ΝΑ ΜΗ ΓΕΡΑΣΗι
3 Καί ήλθε ό Λογισμός καί ήλθε ή Σχέψι

κι’ έρείπια γκρέμισαν τά όνειρά μας. . .

Ηλθε καί έστάθη εμπρός μου έκεϊνο τό φάντασμα, ποΰ φοβούμεθα 
όλοι, όταν τρέχωμεν είς τούς μυρωμένους κήπους τών ονείρων. 

Σκορπούσε γύρω του πνοάς βορρά.
Έσειε δυνατά τά λουλούδια καί έρριπτε κάτω τά πέταλά των, άχνά, 

άχρωμα, χωρίς μυρωδιά.
Χάμω ή χλόη έτρεμε, έσκυφτε, ήθελε νά ξερριζωθή άπό τήν γην, νά 

φύγη μακράν άπό τό φάντασμα.
Έστύλωσε τά πόδια του τό άλογο τοΰ μαγγανοπήγαδου καί έτέντωσε 

τ’ αυτιά του, ανήσυχο.
Έβουβάθηκαν τ’ άηδόνια, ποΰ υμνολογούσαν τόν έρωτα είς τά κλαδιά. 
Καί μοΰ είπε τό φάντασμα — ό Λογισμός, ή Σκέψις — χωρίς μιά 

μάγισσα ποΰ ήτο κοντά μου ν’ άκούη :
— Αΰτή θά σέ προδώση.
— Ποτέ- είπα. ΚΓ άν μέ προδώση δέν Οά μοΰ πάρη τήν εΰτυχίαν 

πού μοΰδωσεν ή ίδια. Θά είμαι όπως ήμουν.
Καί άκουσα τήν καρδιά της νά μοΰ λέγη μέ τόν ρυθμικό της δυνατό 

κτύπο.
— Δέν σ' άφίνω, δέν σ’ άφίνω, δέν σ’ άφίνω.
— Θά σέ βλέπη μέ είρωνίαν, ένφ Οά είναι είς άλλον κοντά.
— Ειρωνεύονται ποτέ τούς νεκρούς; είπα.
ΚΓ έγύρισα καί άνιίκρυσα ματιά, ποΰ ποτέ δέν Οά είμποροΰσε νά 

σταθή επάνω μου ειρωνική.
— Καί Οά σέ ύβρίση.
— Βγαίνει άπό τέτοιο στόμα άλλο άπό κελλάδημα:
— Κάθε διάβολος ήτόν άγγελος πρώτα- μοΰ είπε τό φάντασμα. 
ΚΓ έφυγε.
"Αρχισαν πάλιν τ’ άηδόνια τήν υμνολογίαν καί ήσύχασεν ή χλόη καί 

έπήραν τό χρώμά των τά λουλούδια.
Το άλογο τοΰ μαγγανοπήγαδου άρχισε νά γυρίζη.
Άπό μακρυά έφώναξε τό φάντασμα:

Βλέπεις αύτό τό άλογο : Κάνει τούς ίδιους γύρους. Τούς ίδιους 
γύρους κάνει κάθε ανθρώπινο καί κάθε άγάπη μαζύ.

Έτρόμαξαν πάλι όλα τά γύρω, μά γρήγωρα συμφώνησαν νά εύτυ- 
χοΰν μαζύ μας.

Ήλθε καί έστάθη εμπρός μου πάλιν εκείνο 
τό φάντασμα, σάν μ’ ηΰρε μόνον.

— Σ’ έπρόδωσε ;
— Ναι.
— Σ' έλησμόνησε;
— Ναι. Μή έλθης όμως ποτέ πάλιν εμπρός μου. Δέν 

χρειάζεσαι. Έμίσησα τόν έρωτα. Δένάγαπώ.’Εγέρασα.
Καί έκεϊνο, ώσάν νά ήθελε νά μέ σώση άπό τά τάρ- 

ταρα τής ταπεινωσύνης, ποΰ μέ είχε βυθίση. μοΰ είπε:
— Έπροδόθ η κΓ έκείνη !
Δέν είπα τίποτε.
— Ύπέφερε.
Δέν είπα τίποτε.
— Θά χάση τήν χάριν της, θά σβύοη ή δροσιά της, 

Οά βραχνιάση τό γέλοιο της. Θά γεράση κι’ έκείνη!
— Ά ! ’Όχι. Αύτό δέν τό θέλω !

ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ

χτίΣ όεο’άς, όεο·οτάτας έθνικάς στιγμάς 
Χ.Α εδρίσκσνται πολλάκις μεγάθυμοι ποιη
τικοί υπάρξεις, α/τπ-ες, στεντωρίιι τή φωνή, 
δίδονσι ψυχήν είς τον λαόν πρός Απόκτη
ση· τής’ Ελευθερίας.

ΊΙ ποίησις τότε, Λδελι/αεμένη ιιέ τήν 
μουσικήν, γίνεται μία καί μόνη σκέή’ΐς, 
μία καί μόνη Αρμονία, δημιουργούσα τόν 
αληθή Εθνικόν Ύμνον, πού Αμέσως 
μεταδίδεται ιινίι πάσαν γωνίαν τής δεινιι- 
παθούσης πατρίδας καί γίνεται η Αληθής 
σάλπιγξ, ή προσκαλούσα τόν λαόν εις τά 
όπλα αύθορμήτως.

Ούτως ό ύμνος αϊτός γίνεται ό άγιος 
ήχος τής αγάπης τής Πατρίδας, ή όποια 
ίξάπτει καί τονς δειλοτέρονς, θερμαίνει τάς 
διάνοιας καί τάς σκέψεις, διεγείρει τονς 
οκλάθονς, εμπνέει τό θιίρρος, περί'/ ρονεΐ 
τόν θόινατον, άννη'ϊόνει τό ιδεώδες των 
θνσιών, επιδρά εις τό πολεμικόν μένος καί 
νίκα έν ταΐς μά·χαις.

Άπό τοϊ· Τυρταίον μέχρι τής σήμερον 
ποσοι καί ποσοι λυρικοί ίμχοι έγεραν Αιθά- 
νατα ιίποτελέσματα θριάμβων ; Ιικαίως 
ποιητής τών νειοτέρων έχαιρέτησε τον άρ- 

χαίον τοντον ποιητήν, τόν διόσαντα τό θάρρος είς τονς —παρ- 
τιάτας, διά των στίχων:

Benedetto αί Seeoti 
Suscitator di cuori. 
Fin che dal came spirano 
I magnanimi drdori.

Γνωστόν είναι πόσον είς τήν Γαλλικήν Έπανάστααιν έ.πέδρασαν 
οί στίχοι τον Rouget de Γ/sle καί πόσον οί στίχοι τον ήμετέ- 
ρον ’Ρήγα ίθέρμαινον τά γενναία στήθη των Γιγάντων τον 
*Είκοσιένα .

lev είχεν άδικον ό μέγας πατριαίτης τής Ιταλίας ΡΙαντζίνης 
λίγων τω 1848 είς τόν δημοφιλή ποιητήν Μαμέλην, νά γράψη 
ύμνον διά νά εκδίωξη τονς ξέπονς άπό τήν Ιταλίαν. Καί <5 
νμνος τοΰ ποιητον τοντον Fratelh d'Italia έγένετο δημοτι- 
κιότατος καί Ι'ρερεν αίσια αποτελέσματα.

Περί ενός έκ τών αθανάτων τούτων ύμνων, οΐτινες σννέτει- 
νον είς τήν άπελενθέρωσιν ενός Λαόν, γράφομεν γραμμής τινας.

‘Ο λαοφιλήςΉρως Γαριβάλδης, οί· ή ψνχή ήτο αείποτε ένθου- 
σιώσα νπέρ τής ’Ελευθερίας καί τον Δίκαιον καί τής ευημερίας 
πάντων τών λαών, μερικιότερον δέ υπέρ τής πολιτικής Αναγεν
νήσεως καί τον μεγαλείου τής πατρίδας του, εδωκεν είς τόν 
ποιητήν Λονΐκην Μερκαντίνην καί εις τόν μουσικοδιδάσκαλον 
’Αλέξιον Όλιβιέρην, τήν έμπνενσιν δι’ ένα αθάνατον 'ύμνον, 
*ϋμνον, ώς ώνομάσθη έπειτα, των 'θαυμάτων·, διότι ή ιστορία 
τον είναι καί ή ιστορία τής Αναγεννηθείσης Ιταλίας.

Ό Γαριβάλδης ήγάπα υπερβολικά τήν ποίησιν καί τήν μου
σικήν, άλλά τήν Αρρενωπι/ν μουσικήν, τήν τών λαών, ήτις είναι 
καί τής νίκης ό παιάυ.

Ιστορεί ό Α. δέ Μάρτζης: Τώ 185Θ ή δημοτικέ] μοΰσα 
τής Λομβαρδίας ηύτοσγεδίαζε πατριωτικούς στίχους, ποΰ 
έτραγουδούντο είς τάς πολί'ΐιόχθους πορείας τοΰ στρατού ή 
είς τάς βραχείας αναπαύσεις μεταξύ τής πόσεως ολίγου νερού 
καί ένός τεμαχίου άρτου. ’Αργότερου, έν Καπούα, μετά τήν 
ηρωικήν μάχην τής πρώτης ’ Οκτωβρίου, ή παράδοσις συνηνοϋτο 
μετά τής δεισιδαιμονίας καί διεδίδσντο τραγούδια όζοντα σεβα
σμού καί ιιυστικισμοΰ, διεδίδοντο παράδοξοι καί φανταστικαί 
δοξασίαι τών Λίκελιωτών, οί όποιοι παρεδέχοντο διά μητέρα 
τοΰ Γαριβάλδη τήν ’Αγίαν 'Ροζαλίαν ’. Διεδίδοντο τραγούδια

1 II 'Αγία Ροζαλία είναι ή πολιούχος τοΰ ΙΙαλέρμον, Ά·ϋα ίγεννήθη έ; ί.τι- 
οήμων γονέων. "Αν καί ώραιοτάτη καί πλονσία, έγκατέλ,ειψε τόν κόομον και 
κατέψνγεν εις τι οπηλαιΟν τοΰ ορούς Πελεγρίνον, διά νά -ήοη ολως ίιριεριο- 
μένη είς τον θεόν. 'Απίθανε τώ 1160. Το λείιμανόν της άνεκαλί'<ι θη τιγ 1625. 
Εορτάζεται ή μνήμη της τή 15 Ιουλίου, μετά λιτιινεύις, διά μεγαλ.οπρεποΰς 
άρματος ουρομένου ί'πύ πολλών ζευγών βοών άνά τάς οδούς τοΰ Παλέρμου. 
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γεννημένα Από τας γυναίκας τοΰ λαού, είς τάς όποιας ή έμφά- 
νισις τοΰ Ήρωος Γαριβάλδη, κεραυνού πολέμου καί αγγέλου 
εύγενείας, τάς έκαιινε νά η·ιύΙ.ουν ι/ ανταστικούς και χαριτω
μένους στίχους. Ποιος δέν ενθυμείται τ'ην έπτοδόν Κόκκινο 
πουκάμισο, φλογερό πουκάμισου ;’Αλλώ περισσότεροί’ τοΰ άσμα
τος τούτου, είς τήν μνήμην έκιίστου Ιταλού είναι ό ίήιινος. ’Ανοί
γουν οί τάφοι, σηκιόνονται οί νεκροί·, ό όποιος αναη έρεται μετ 
Ανεκφρόστου αισθήματος .

Ό ΰ/ινος οίπος, όν οί ’Ιταλοί αναφέρουν μετ’ άνεκφρά- 
στου αισθήματος είναι ό τοΰ Μερκαντίνη, ό Γαριβαλδινός 
νμνος κοινώς λεγόιιενος.

zW.d πριν ή προχωρήσωμεν, ας παρονσιάσαιμεν είς το'υς ευμε
νείς ηιιών άναγνιόστας τόν’ΕθνικόνΊταλόν ποιητήν Μερκαντίνην.

Ούτος έγεννήθη έν Ριπατρανσο'ινη τώ 1821. Έξ Απαλών 
ονύχων ήγάπησε τά Γράμματα καί τήν’Ελευθερίαν. Jta νά ζή 
έλευθέρως αη ήκε τήν γενέθλιαν πατρίδα πρός άγραν ελευθέρων 
μερών. J/ό τώ 184!) αη ίκετο είς Κέρκυραν καί έπειτα είς 
Ζάκυνθον ίίπου έδειξε τόν άκρου αύτοΰ φιλελληνισμόν διά 
λαμπρών ποιημάτων. "Εν τούτων είς τήν Ελληνικήν Σημαίαν, 
έκ 37 τετραστίχων, τό οποίον έδη/ιοσίευσεν έν Ζακύνθω τή 
2δ Μαρτίου τοϋ έτους 1θ~>0 είναι γεμάτον άπό ενθουσιασμόν. 
’’.Ιρχεται δέ διά τών τετραστίχων :

Κνατόλενκη σημαία 
τήζ Ελλάδος, Fintu ωραία! 
Τον Χρίστον δίν Fire terror, 
οοτις δίΓ of προοανν^ϊ.

Δοξαομίνη einai βίς το στέμμα 
τον Χτονρον ?<> ιινοιικόν 
όοξαομέτη Float ?ις τό αίμα 
τών Ελληναιν τό ίερ·ίν.

“J/ Γυαιαός δέν f tuar άληίλρ.ια 
Δ” άγαιιώ πλην ώς Γραικός, 
γιατί έλτί’ϋερη είς τά οτηΟια 
καρδιά μ’ έδτοκε ό Θεός.

άΐ'οτνχής ' Πλέον την δίκη μου 
δεν ί)ωρώ νά κυματίζη’ 
άλλο γ,ρώμα σέ στολίζει, 
άλλ εσύ σαι αύτη για με.

’Επιστρέψας είς τήν ’ Ιταλίαν έγκατεστάθη είς τό Πεδεμόν- 
τιον, Αί/ ιερωμένος ολ.ως είς τήν Πατρίδα και τά Γράμματα.

Διδάσκων έκέρδιζε τά πρός τό ζήν.
"Οταν ή Ιταλία έσκέφθη νά. Ανταμείψη τά αγαπητά αυτής 

τέκνα, ένεθυμήθη καί τόν Μερκαντίνην. Τέλος τόν διώρισε και 
καθηγητήν τής ’Ιταλικής Φιλολογίας είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ 
Παλέρμου, ΰπου άπέθανε τώ 18 72.

"Ελθωμεν τιάρα είς τόν περιλάλητον Γαριβαλδινόν "Υμνον.
Ό Μερκαντίνης ήτο έν Γενούη. Έκεϊ ήτο καί ό Γαριβάλδης 

τ<7> 1859, ότε ήδη είχε συμφωνήσει μετά τον βασιλέως Βίκτω- 
ρος ’Εμμανουήλ, καί τον κόμητος Καβούρ καί ήτοιμάζετο διύι 
τόν πόλε/ιον τής ’Ιταλικής ’Ανεξαρτησίας, ή όποια, κατά τά απόρ
ρητα τής έθνικής πολιτικής, ήτο ήδη Αποφασισμένη. Ό Γαρι- 
βάλδης είπε τώ Μερκαντίνη νιι γράφη ένα ύμνον. Τόν έγραψεν 
αμέσως καί ό Γαριβάλδης κατεγοητεύθη, διατάξας τήν ιιον- 
σούργησιν δι’ έ/ιβατήριον.

Ήτο ή νί’ξ τής πρώτης τον I860 έτους.
Ό Μερκαντίνης ευρίσκετο είς τήν παρά τήν Γένουαν έπανλιν 

Καιιότη. ’ Επρόκειτο νά γίνΐ] ή δοκιμή τής μουσικής. Έπί τώ 
σκοπώ τούτ,ω ουνηθροίσθησαν οίκογενειακώς Αρκετοί φίλοι.'Π 
κυρία Ίωσηφίνη Μερκαντίνη, τό γένος δέ Φιλίππου, κάτοχος 
τής μουσικής, έκάθησεν είς τό πιάνο.'Ο 
ποιητής ένθους ήρξατο ψάλλων τόν ύμνον 
του. Κάποιος είχε παρατηρήσει οτι ό ήυθ- 
μός δέ.ν ήτο κατάλληλος ίσως διά στρατιω
τικήν πορείαν. Τότε πάντες, ανδρες, γυναΐ- φγ 
κες, παιδιά, ήγέρθησαν. Ένας ήρπασε τήν 
τρίχρονε σημαίαν καί βλοι τραγουδϋη’τες 
έβάδιζον περί τήν αίθουσαν με στρατιω
τικόν βήμα.

ΊΙ επιτυχία υπήρξε πληρεστάτη. ’Έκτοτε 
έγεινε τό προσφιλέστατον ασμα τών αδελφών 
’Ιταλών, οπού καί Αν ευρίσκοντο. Έκτοτε ένε- 
θονσίαζεν, έδιδε θάρρος είς εκατόν νίκας, 
όπως εκδιώξουν τόν ξένον.

1 Πρβλ. Σ'. <5έ Ιϊκίζη: «Gli Italiani nelle iso/v 
Jon'tr· r.r τώ περιοΛ/κώ τής Ρώμης Cronachr lirlla 
chiilta Elleno-Latina. "Ετος tl' οελ. 144 - 146.
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ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ. — ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

’Ιδού ή μετάφρασις τοΰ περιλαλήτον τούτου Ύμνου :
’Ανοίγονται οί τάφοι, σηκώνονται οί πεθαμένοι' οί ιιάρτυρές 

μας ίίλοι άναστηθήκανε! Τό σπαθί στό χέρι, ή δάφνη στην 
κόμη, η φλόγα καί τό όνομα τής’Ιταλίας είς τήν καρδιά.

’ Εργόμεθα ! ’ Ερχόμεθα ! ’ Εμπρός, ώ νέοι στρατοί ! ’ Εμπρός, 
παντού οτόν άέρα νά κυματίσουν αί σημαϊαί μας .'Έμπρός όλοι 
/ιέ τό σπαθί, έμπρός όλοι ιιέ τή φωτιά, έμπρός όλοι μέ τή φω
τιά, στήν καρδιά ή ’Ιταλία.

» Φεύγα άπό τήν ’ Ιταλία, φεύγα ποΰ είναι ώρα φεύγα άπό 
τήν ’Ιταλία, φεύγα, ώ ξένε.

»'Ι1 γή τών λουλουδιών, τής μουσικής και τών ποιήσεων, άς 
ξαναγίνη, ώς ί'/τανε, ή γή τών αρμάτων.' Μέ πολλές ειλύσες μάς 
έδεσαν τά χέρια, άλλά καί τοΰ Αενιάνου ξέρει άκόμη νά πιάση τα 
άρματα. Γερμανικό2 ραβδί δέν δαμάζει τήν’Ιταλία. Τό γένος τής 
Ρώμης δέν μεγαλώνει στό ζυγό. H ’Ιταλία δέν θέλει άλλους 
ξένους τυράννους.’ Αρκετά είναι τά χρόνια ποΰ μένει ή Σκλαβιά.

» Φεύγα άπό τήν ’Ιταλία κτλ.
» Τά σπίτια τής ’Ιταλίας έγειναν γιά μάς. ’Εκεΐθε άπό τόν 

Ιούναβι είναι τά σπίτια σου. Σΰ μας καταστρέφεις, σΰ μάς κλε
φτείς τό φωμί. Τά παιδιά μας τά θέλουμε γιά μάς. Τά σύνορα 
τής’Ιταλίας είναι αί "Αλπεις καί ή δύο θάλασσες. Μέ τή φωτιά 
σπάμε τά ’ Απέννινα βουνά. Άφοΰ καταστρέφουμε κάθε σημάδι 
τών παλαιών συνόρων, υφαίνουμε πανταχοΰ τή σημαία μας.

> Φεύγα άπό τήν ’Ιταλία κτλ.
»Άς μή μιλούνε ή γλώσσες, άς είνε έτοιμα τά χέρια. Μόνο 

τόν Εχθρό νά μετωπίσουμε, καί άμέσως θά φνγη ό ξένος, άν 
όλη μία σκέψι θά είναι ή ’Ιταλία.

» Δέν άρκεΐ ό θρίαμβος τών βαρβάρων πτωμάτων στους 
κλέφτες τής’Ιταλίας άς κλειοΰνται ή θύρες. Οί λαοί τής Ιτα
λίας είναι ένας μόνος. Είναι όλοι μία μόνη αί εκατό πόλεις.

» Φεύγα άπό τήν ’Ιταλία κτλ.»
Τόν Δεκέμβριον τοΰ I860 προσέθεσεν <5 Μερκαντίνης τά επό

μενα τετράστιχα, δηλ. μετά τήν ΰπό τοΰ Γαριβάλδη εκ
στρατείαν τών Χιλίων είς Σικελίαν καί τήνένωσιν τών 
μεσημβρινών Επαρχιών μετά τής ΰπολοίπου ’Ιταλίας.

.41’ Ακόμα δοκιμάσουν τές προβολές τών "Αλπεων, 
δ Γαριβάλδης Θά φωνάξη: Στά όπλα! Καί μέ τό 
σάλπισμα ποΰ έρχεται άπό τήν Καπρέρα, οπλίζονται οί 
Χίλιοι ποΰ πήραν τήν Αίτνα.

» Καί άπό πίσω άπό τήν κόκκινη Εμπροσθοφυλακή 
τών παλληκαράδων, βαδίζουν οί στρατοί καί τά καρά
βια τής ’Ιταλίας.' Ο βασιλιάς Βίκτωρας τρεχάτα μέ τό 
φλογερό του άττι Ακολούθησε τόν πιστό καπετάνιο.

» Φεύγα άπό τήν Ιταλία κτλ.
»Έπεσε γιά πάντα τών κακούργων ή υπερηφάνεια. 

Λέγοντας: Ζήτω ή ’Ιταλία! . πηγαίνει <5 βασιληάς στό 
Καπιτώλιο. "Ο Σηκουάνας και δ Τάμεσις χαιρετούν καί 
τιμούν τήν άρχαίαν ’Αρχόντισσα, ποϋ αρχεται νά ξανα- 
βασιλεύη. Ευχαριστημένη τοΰ βασιλείου Ανάμεσα τιον 
νήσων καί βουνών, φοβερίζει μονάχα τους τυράννους.

"Οπου κτυποΰν οί λαοί ένα τύραννο, τά παιδιά 
των θά βγουν γιά στερηά και γιά θάλασσα.

» Φεύγα άπό τήν ’Ιταλία κτλ.»
Τοιοΰτος δ περίφημος Ύμνος τον Γαριβάλδη.
Ό Γαριβάλδης αείποτε διεφύλαξε μνήμην εΰγνώ- 

μονα πρός τόν Μερκαντίνη. ’ Ο Γαριβάλδης διηγείται 
τά έξής δμιλών περί τοΰ εν Πάλέρμφ ταξειδίου του :

. . . ελυπήθην ότι δέν είχον ίδή πρότερον τήν κυρίαν 
Μερκαντίνη. Τήν είδον έκεΐ κατά τήν στιγμήν τής 
Αναχωρήσεώς μου' θά συνωμίλονν μετ’ αύτής ευχαρί
στως. ’Ενώ ή κυρία μ’ έγαιρέτα, έπαιάνιζον τον ύμνον, 
τόνΎμνον τοΰ Γαριβάλδη. ’Ήθελον νά εί'πω πρός 
τήν χήραν: Βλέπετε πώς άφαιρώ τήν δόξαν 
τοΰ συζύγου σας εγώ; Καλείται δ'Ύμνος τοΰ 
Γαριβάλδη καί πρέπει νά όνομασθή Ύμνος 
τοϋ Μερκαντίνη. Τοιοΰτος είναι δ κόσμος! Έγω 
αρπάζω τήν δόξαν τιον άλλων. Jep τό γνωρίζω, Αλλά 
νομίζω ότι ή χήρα δέν θά μέ συγχωρή. Ιέυ πρέπει νά 
τό λησ/ιονήσωμεν. Ό Μερκαντίνης /ιέ τοΰς στίχους του 
Ανέφλεξε τήν νεολαίαν μας. Αύτός υπήρξε πραγ/ιατι- 
κώς δ ποιητής τών Εθελοντών μας. Καί έπειτα τί πατριω
τική καρδία! Μέγα μέρος τής ’Ιταλίας δφείλεται είς 

τους ποίητάς. Ό Δάντης, ό ΓΙετράρχης, ό Ουγο Φο'ισκολο, δ 
Βερκέτ, δ Λεοπάρδη μέ τό περίφημο ασ/ιά του είς τήν ’Ιταλίαν, 
δ Γιούστη, δ Μερκαντίνη καί τόσοι άλλοι -.

Ό ύμνος οΰτος ίπωνο/ιάσθη τοΰ Γαριβάλδη μετά τήν 11 
Μαΐου τοΰ 1860, δηλ. μετά τήν άπόβασιν είς Μαρσάλαν τοΰ Γαρι- 
βάλ.δη μέ τοΰς χιλίους. Ό ύμνος οΰτος ήτο είς τά χείλη τών Εθε
λοντών, οΐτινες ήκολούθουν τόν Γαριβάλδη' ήτο είς τά χείλη πάν
των κατά τάς επαναστάσεις καί τάς μάχας άπό τού 185!) έως 
τού 186 ~.'Ο ύμνος οΰτος ήτο πράοι/ ίλής, ώς πιστός σύντροφος είς 
πάντα’Ιταλόν."Ομως μόνον οί λόγιοι καί οί μορφωμένοι ήξενρον 
ότι είναι έργον τοΰ Μερκαντίνη. Τά πλήθη ήγνόουν τό όνομα 
τοΰ τε ποιητοΰ καί μουσουργού. Καί τοΰτο διότι τό ιδεώδες τού 
ποιητού ήτο τό ιδεώδες τοΰ Ιταλικού Λαού."Οταν δ ποιητής διερ- 
μηνεύη τά αισθήματα καί συναισθήματα τοΰ λαού, ή ποίησις 
γίνεται κτήμα τού λαού, καί λησμονεϊται ό ποιητής. Κι’ έν άλλο 
ποίημα τοΰ Μερκαντίνη Εγένετο δημοφιλές, γραφέν τώ 1818 
καί έτιτλοφορεΐτο "Υμνος τοΰ Πολέμου*.’Ιδού αύτό:

ΙΙατριώτες, πάμε στές "Αλπεις, Πατριώτες, πάμε ’στον 
ΙΙάδον, Οά χάσουμε, αν άργοΐμε' δ Γερμανός '1 μας έπρόσ- 
βαλε! Τό ταμπούρλο, καί ή σάλπιγγα βαρούν' θέ νά πάμε’στον 
πόλεμο. Χιλιάδες άν είναι κανόνια, θά βάλουμε φωτιά.

1 Ό ποιητής είχε γράψει: Ch’e I’ora, άλλ’ οί έθελονταί καί 
ό Λαός διώρθωοε : Ch’e ora. — *'Εννοεί τούς Αυστριακούς

Καί μονάχα πράσινη, άσπρη καί κόκκινη ύφώθηκε σημαία. 
Τρία χρώματα, τρία χροεματα, δ ’Ιταλός τραγουδάιντας πάει' 

καί τραγουδώντας τρία χρώματα θά σημαδεύη μέ τό τουφέκι.
Φωτιά, φωτιά, φωτιά! Χά νικήσωμεν ή νά ποθάνουμε. 

Φωτιά, φωτιά ! Μά δ Γερμανός πρέπει νά ποθάνη !
* Καί μονάχα πράσινη κτλ .
Ό ευμενής άναγνιόστης θιι παρεπήοησεν ότι. οί στίχοι οΰτοι δέν 

έχουν ούδένα πινδαρικόν οίστρον, καί όμως έφεραν μέγα άποτέ- 
λεσ/ια είς ποιητικόν λαόν, λαόν φιλόπατριν, όστις ήθελε νά έκδιώξη 
τόν ξένον άπό τήν πατρίδα του και νά τήν κάμη μεγάλην.

Ζάκυνθος, 'Ιούλιος 1911. χπ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ. — Η ΕΙΣΟΔΟΣ

ΑΙ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ! ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Ο Ο Ο

ο ο <& ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΥΜΑ

ΤΙΠΟΤΕ περισσότερον ίδιότροπον άπό τήν Φύσιν. Θά 
ήδύνατο κανείς νά τήν παρομοιάση πρός τήν Σφίγγα 

τών Πυραμίδων. Τό μειδίαμά της είναι αινιγματώδες καί 
ή όργή της άνεξιχνίαστος. Καταστρέι, ει καί επανορθώ
νει, ζημιώνει καί ευεργετεί, καίει καί παγώνει, ξηραίνει 
ή πνίγει, όπως καί όταν Οέλη, χωρίς νά δώση λόγον εϊς 
κανένα, ύπείκουσα ίσως εις μυστηριώδεις νόμους, τούς 
όποιους αδύνατον νά έξηγήση ο άνθρωπος ή — δπερ πιί)α- 
νώτερον — μή ύπείκουσα είς κανένα νόμον άλλον άπό 
τήν αλόγιστον καί τυχαίαν ιδιοτροπίαν της. Δούλοι καί 
αιχμάλωτοί της ημείς οί άνθρωποι, παρουσιάζομεν τό 
άξιοθρήνητον θέαμα απροστάτευτων ξένων, οί όποιοι 
έπεσαν είς χεϊρας άγριου καί ώμου φυλάρχου τής άνΟρω- 
ποφαγικής Αμερικής. Γνωρίζομεν δτι είς τό τέλος Οά 
μάς φάγη. Άλλά μήπως τούλάχιστον μάς αφήνει είς τό 
μεταξύ ήσυχους; ΕΤμεΟα υποχρεωμένοι νά ύ.τοστώμεν 
κάθε συνέπειαν τής στιγμιαίας της ιδιοτροπίας. Οί πάγοι 
καί τά κύματα, αί πλημμύραι. οί σεισμοί καί ή μανία τών 
κυμάτων φαίνεται δτι είναι ή διαοκέδασις καί ή ποικιλία 
τής κυρίας αύτής. ή όποια έχει μέσα της δλον τό εύμε- 
ταβλητον καί τό ασυγκίνητου τοΰ Οήλεως..

Αύτόν τόν ορισμόν τής Φύσεως. ζωντανώτατον, παρα- 
στατικώτατον καί όχι ύπερβολικιιν. δίδει δχι ποιητής καί 
λογογράφος, άλλά επιστήμων βαθύς καί μελετητής τών φυσικών φαινο
μένων άκούραστος. ό δόκτωρ Μπέϋτρυς, άλλοτε διευθυντής ιοϋ’Αστερο
σκοπείου τοϋ Καναδά. Ό επιστήμων, άφοΰ έφαγεν όλην του τήν ζωήν διά 
νά εύρη τήν αιτίαν μερικών πραγμάτων καί δέν τήν εύρήκε. άπηλπίοΟη 
καί άπέθανε τρελλός. Δέν είναι ό πρώτος ποϋ τήν παθαίνει. Ή Φύσις 
τιμωρεί άμειλίκτως εκείνους, ποϋ ζητούν νά εξηγήσουν τά μυστήρια της 
καί νά μας δώσουν τήν κλείδα τών αινιγμάτων τών ιδιοτροπιών της.

«
Μίαν άπό τάς ιδιοτροπίας αύτάς ύπέστη ή Ευρώπη κατά τά μέσα τοΰ 

Αύγούστου. Άπό τά βορειότερα μέρη άνηγγέλθη δτι ήρχισε νά παρατη- 
ρήται άσυνήΟ^ς ζέστη. Τό θερμόμετρον ανέβαινε διαρκώς. Έπειτα άπό 
ένα δροσερόν δπως δήποτε ‘Ιούλιον, Αύγουστος τόσον καυστικός κατήντα 
άνεξήγητος. Άλλά δλοι ύπώπτευον δτι πρόκειται περί συμπτώσεως 
περαστικής. Έν τούτοις τό θερμόμετρον έξηκολούθει ν’ άνεβαίνη.

Κατά τά τέλη τής πρώτης έβδομάδος τοΰ Αύγούστου ή θερμοκρασία 
εις τήν Κεντρικήν Εύριόπην έιρθασε τούς 42 βαθμούς. Είς τήν ’Ιταλίαν 
οί άιΌρωποι έπεφταν εις τούς δρόμους κεραυνόπληκτοι. Είς τό Παρίσι 
οί άμαξηλάται επάνω είς τιι κάθισμά των έδέχοντο ούρειον βέλος τού 
’Απόλλωνος καί έκατρακυλοϋσαν κάτω αναίσθητοι. Κινητά νοσοκομεία 
έγιναν είς τούς δρόμους διά νά παρέχουν τάς πρώτος απαραιτήτους 
βοήθειας. Είς τήν Βενετίαν έσταμάτησε μιαν ήμέραν δλη ή κίνησις, τήν 
όποιαν δίδουν είς τήν πόλιν τών διωρύγων αί γόνδολαι, διότι τό νερό 
τών διωρύγων έβραζε και κανείς δέν είχε τήν δρεξιν νά καίεται είς τιι 
κανάλια περισσότερον άφ’ δ,τι έκαίετο είς τήν ξηράν.

Άπό τήν Αμερικήν αί ειδήσεις άκόμη χειρότεροι. Είς τόν Καναδόν 
ολόκληρα δάοη έπυρπολήθησαν, θύματα αυτομάτου άναφλέξεως καί μία 
πόλις περιεκυκλώθι; άπό φλόγας. Μία αύτόματος άνάφλεξις ανθρακωρυ
χείου έστοίχισε τήν ζωήν όγδοήντα καί πλέον ανθρώπων. Αί σιδηροδρο
μικά! γραμμαί τοΰ σιδηροδρόμου Μισσισιπή έκάμφθησαν άπό τήν ζέστην 
καί τά τραίνα έσταμάτησαν. Τό έμπόριον ήρχισε νά αισθάνεται τόν 
άντίκτυπον τής θεομηνίας αύτής. Ή κατασκευή πάγου είς τάς’Ινδίας δέν 
έπήρκει είς τήν κατανάλωση· καί κάπου ήπειληθη στάοις τών κατοίκων.

*
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ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ. — «IIΑ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜ ΑΤΟΣ — ΚΑΠΝΑ

"Ολη λοιπόν ή επιφάνεια τής Γής έφλέγετο καί, αν είυεθα άκόμη είς 
τήν έποχήν τών μεγάλων πανικών τής Άνθρωπότητος, οί όποιοι έση- 
μειώθησαν είς άλλους αιώνας, ώρισμένως θά έπιστεύετο δτι ήλθεν ή 
Συντέλεια τοΰ Κόσμου. Ευτυχώς αί έποχαί έκεϊναι παρήλθον άνεπιστρε- 
πτεί. Καί ή άνθρωπότης καβουρντιζομένη, άσθμαίνουσα, ίδρώνουοα 
καί έξατμιζομένη έπερίμενε καρτερικώς μέ τήν πεποίθησιν δτι, ή θεία 
θΟΥΊ θά περάση. «

Έν τφ μεταξύ δέ τί έκαμεν ή ’Επιστήμη : Βεβαίως δέν έσταύρωοε τά 
χέρια της, διότι ή έπίμονος καί άδιάκριτος αύτή κυρία δέν έννοεϊ ποτέ 
νά όμολογήση δτι ένικήθη. Ένφ λοιπόν ή επιφάνεια τής Γής έβγαζεν 
άτμούς. ή Επιστήμη περιέφερε τό τηλεσκόπιόν της καί έξηρεύνα τά 
βάθη τών ουρανών.

Μίαν στιγμήν ένόμισεν δτι άνεκάλυηιε τήν αιτίαν. Δύο πλανήται τοΰ 
στερεώματος έφαίνοντο έπί νύκτας είς τήν ιδίαν γραμμήν παρατεταγμέ- 
νοι, ώς δύο πύρινα μάτια δράκοντος, άπό τά όποια έχύνοντο φλόγες 
πρός τόν μικρόν καί άσήμαντον πλανήτην μας. Κάποιος αστρονόμος, 
τολμηρότερος άπό τούς άλλους, έρριψεν είς τό μέσον τήν ύπόνοιαν δτι 
αύτό τό ουράνιον τέτ-ά-τέτ τών δύο πλανητών ήτο ή αφορμή τής 
τρομερός θερμοκρασίας.

Άλλά είναι γνωστόν δτι είναι αδύνατον ένας αστρονόμος νά ρίψη 
μίαν τολμηρόν ιδέαν, χωρίς νά εύρεθοΰν πέντε αστρονόμοι νά γελάσουν 
μέ αύτήν. Καί αύτήν τήν φοράν δέν ήσαν πέντε οί γελάσαντες. Ήσαν 
δλοι οί αστρονόμοι τοΰ κόσμου, οί όποιοι έβεβαίωσαν ότι αύτή ή ερω
τική συνάντησις τών δύο πλανητών είς τά υψη συμβαίνει κάθε τρία 
χρόνια, χωρίς νά παρακολουθήται άπό τό έφετεινόν σπάνιον καί τρομε
ρόν κυνικόν καΰμα.

Άν έγέλασαν δμως οί πολλοί αστρονόμοι μέ τήν γκάφαν τοΰ συνα
δέλφου των, δέν σημαίνει δτι έλυσαν τήν απορίαν τοΰ κόσμου. Τότε ή 
Επιστήμη έστράφη πρός τά παλαιό. Ουδέποτε έξηγεϊ κανείς τόσον καλά 
τό παρόν καί προφητεύει τόσον ασφαλώς τό μέλλον, δσον δταν έξετάζη 
καί έρευνρ, τό παρελθόν.

Παλαιοί λοιπόν κιτρινισμένοι πίνακες, φυλαττόμενοι μέ προσοχήν είς 
τά ντουλάπια τών Αστεροσκοπείων, 
έβεβαίωσαν τούς αστρονόμους δτι, ή 
ζέστη τοΰ 1911 δέν είναι πρωτοφανής, 
είναι δμως σπανιωτάτη Πρό εξήντα 
ακριβώς έτών, κατά τάς πρώτος ημέ
ρας τοΰ Αύγούστου τοϋ 1851, παρετη- 
ρήθη ή ιδία θερμοκρασία μέ τήν αύτήν 
διάρκειαν καί τά ίδια άποτελέσματα. 
Εννοείται δτι αύτή ή διαβεβμίωσις δέν 
αποτελεί έξήγησιν. "Οπως δήποτε δμως 
ό άνθρωπος είναι πάντοτε ταπεινός έγωϊ- 
στής καί αισθάνεται άνακούφισιν, δταν 
συλλογίζεται δτι και άλλοι έπαθαν δ,τι 
έπαθεν ή πάσχει άκόμη αύτός. Καί άπό τό 
στήθος τής Άνθρωπότητος έξήλθεν ανα
στεναγμός χαιρεκάκου εύχαριστήσεως.

«
Είς τό μεταξύ αύτό τί έγίνετο είς 

τήν ήμερον Ελλάδα μας καί είς τάς 
Αθήνας μέ τό εύκριιές, τό μαλακόν καϊ 
τό τόσον εύμετάβλητον κλίμα; Έγένετο 
άπλούστατα δ,τι έγένετο εις δλον τόν κό
σμον. Ή χώρα είς τήν όποιαν έγεννήθη ό 
Φοίβος ’Απόλλων δέν έξηρέθη άπό τόν 
χάρτην τής καιομένης Γής. Μίαν ώραίαν 
πρωίαν οί Αθηναίοι έξύπτησαν μέ ύπερ
βολικήν ζέστην. Άλλά έκοιμήθήσαν τό 
μεσημέρι μέ τήν άνακουφιστικήν πεποί
θηση· δτι τό βράδυ θά φυσήση μπάτης 
καί δτι τό Φάληρον θά είναι δροσερόν 
καί ή Κηφισσιά σχεδόν ψυχρή.
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ΙΙαραδόξως δμως τό βράδυ όχι μόνον δέν έφύσησεν ό υπάτης, άλλα 
καί ί] θερμοκρασία έξηκολούθησε ν’ άναβαίνη. Τήν δευτέραν ημέραν 
τό θερμόμετρου έση μείωσε 37 βαθμούς υπό σκιάν καί ό ήλιος έδυσε 
όπίσω άπό πυκνόν παραπέτασμα καταχνιάς, ή οποία, ώς γνωστόν, είναι 
ασφαλές προ μήνυμα ότι ή ζέστη θά έξαζολουθήση.

Τά ίδια καί χειρότερα τήν έπομένην. Τά υπαίθρια θερμόμετρα έπο- 
λιορκήθησαν άπό περιέργους. Ό υδράργυρος άνέβηκεν άπελπιστικώς- 
Κατά τήν ύ'ιραν τής μεγαλητέρας θερμότητας έσημεκΰθησαν 43 βαθμοί 
καί τό πράγμα ήρχισε πλέον νά γίνεται ανησυχητικόν. Λί εφημερίδες 
έδιδον τήν διαβεβαίωση· ότι εις τό έδαφος τών άσφαλτωμένων δρόμων 
ή θερμοκρασία έφθασε τούς πενήντα βαθμούς. Τρεις θάνατοι ήλιάσεως 
έγιναν εντός μιας ημέρας, εις τούς δρόμους, καί μέσα εις τό δωμάτιον 
ενός ξενοδοχείου ένας δυστυχισμένος γέρων, άφοϋ έδειξε σημεία παρα
φροσύνης καί άπεπειράθη νά πέση άπό τό παράθυρον, έπειτα ήρχισε 
νά κλονίζεται καί επί τέλους έκατρακύλισεν άψυχος εί; τό πάτωμα. Ήτο 
καί αυτός θύμα τής ήλιάσεως καί μάλιστα ύπό σκιάν. Τώρα πλέον ήρχι- 
σαν νά φοβούνται καί έκεϊνοι, πού καθ’ όλον τό καύμα δέν έκινήθησαν 
άπό τό σ.τήτί των.

Εις αύτά- τάς περιστάσεις, είδικώς διά τήν Ελλάδα, υπάρχει πάντοτε 
ή ελπίς ότι πρόκειται περί εξαιρετικής δυσμενείας τής Φύσεως. ή όποια 
θά περάση γρήγορα. Άλλ’ ήδη έτελείωνε καί ή πέμπτη ημέρα τής 
ζέστης αυτή;. Ήρχετο καί ή πέμπτη ά ιοπνικτική. τρομερά, κάθιδρος 
νύξ καί ό αναμενόμενος μπάτης δέν ήρχετο.

Έπί τέλους τήν έκτην νύκτα, πρίις τά ξημερώματα, όταν οί ’Αθηναίοι 
πλέοντες εις τόν ίδρωτα ήγρύπνουν έπάνω εις τό κρεββάτι των. ένας 
δαιμονιώδης θόρυβος ήκούσθη εις ιούς δρόμους, ώς νά. έπερνοΰσε τρο
μερά συνοδεία εξωτικών καί φαντασμάτων. Τά δένδρα έκινήθησαν άπει- 
λοϋντα νά ξερριζωθοΰν, τά παράθυρα έκλεισαν μέ κρότον, δλαι αί 
θύραι έτριξαν καί μερικά κεραμίδια έξεση ενδονίσθησαν εις τούς δρόμους.

Ήτο άνεμος· αί Άθήναι είχον σωθή.

ΕΠΙΧΑΙΡΕ ΜΕΓΑΛΗ ΨΥΧΗ

’Αφού δμως ή αυτή θερμοκρασία έπεκράτησε καί πρό εξήντα έτών, 
ας άνατρέξωαεν αυτά τά εξήντα έτη όπίσω διά νά ίδωμεν τί συνέβη τότε.

Αί εφημερίδες τής εποχής εκείνης δέν είναι φύλλα φλύαρα προκειμέ- 
νου περί κοινωνικών γεγονότων, ή μάλλον προκειμένου περί παντός 
γεγονότος μή άφορώντος τήν πολιτικήν. Ένφ τά έργα καί αί πράξεις 
τής Κυβερνήσεως καταλαμβάνουν όλόκληρον τήν εφημερίδα, μόλις 
πέντε γραμμαί διατίθενται διά τά σημαντικώτερα κοινωνικά γεγονότα 
τής εβδομάδας.

Ό «Φρουρός» λοιπόν τής 2 Αύγούστου τοϋ 1861 δημοσιεύει τήν εξής 
περιγραφήν τοϋ καύματος : «Έμβήκαμεν σύν Θεφ είς τήν ψυχωφελή 
νηστείαν τοϋ Δεκαπενταυγούστου καί εύχόμεθα είς τούς φίλους συμπολί- 
τας ημών, ΐνα τήν διέλθωσιν έν ύγείφ καί εύτυχία. Τά κυνικά καύματα, 
άτινα άνεμένομεν. ώς έθος, τόν παρελθόντα μήνα, έπήλθον λαύρα τόν 
μήνα τούτον καί οί συμπολΐται ημών δεινώς πάσχουν έκ τής φλογός, 
ήν εκπέμπει ό ήλιος. Ό σοφός γείτων μας κύριος Τράκας, άπό εξηκον
ταετίας ζών έν Άθήναι;. μάς έβεβαίωσεν δτι. ουδέποτε άλλοτε είχε 
παρουσιασθή τοιαύτη ήλιακή φλογοβολή εις τήν πόλιν ημών, συμπε
ραίνει δέ έκ τούτου δτι έκτακτόν τι συμβαίνει είς τούς ουρανούς ·.

Ευτυχώς ολίγον κατωτέρω υπάρχουν καί άλλαι πληροφορίαι σπορα
δικοί έκ τών όποιων μανθάνομεν τ’ αποτελέσματα τοϋ υπερβολικού 
τότε καύσωνας.

«Πολυάριθμοι συμπολΐται ημών άπήλθον είς τάς έξοχός και τά? 
νήσους, ΐνα άποφύγωσι τόν έξαιρετικόν καύσωνα τών ημερών τούτων· 
’Εκ Πόρου μάς γράφουν δτι έκεϊ κατέφυγον πλεϊσται οίκογένειαι, ώς 
έπίσης καί είς Αίγιναν καί εις Πατήσια. Etc τήν παραλίαν τής Πικρο
δάφνης έστήθησαν σκηναί έκ φύλλων, υπό τάς όποιας κατασκηνούσιν 
άνθρωποι σύν γυναιξί καί τέκνοις».

«Είς τήν άνεγειρομένην έν τή όδώ Αιόλου οικοδομήν τοϋ κυρίου 
Καρβούνη δύο έργάται κατέπεσαν έκ τοϋ ικριώματος κεραυνόπληκτοι 
έκ τής θερμοκρασίας. Ό αστυνόμος κύριος Μωραΐτης άπηγόρευσε τήν 
εργασίαν κατά τάς θερμότερα? ώρας τής μεσημβρίας, πρός αποφυγήν 
δυστυχή μάτω ν ».

Ό έν τή όδώ ΈρμοΟ έμπορος κύριος Ευλάμπιος, έπιστρέφων χθες 
περί τήν μεσημβρίαν είς την οικίαν του καί κρατών ύπό μάλης όρεκτι- 
κιότατον ύδροπέπονα. κατελήφθη ύπό σκοτοδίνης καί έκυλίσΰη άπνους 
είς τό έδαφος. Μεταφερθείς είς τό φαρμακείου ’Ολυμπίου, ΐνα τφ παρα- 
σχεθώσιν αί πρώται βοήθειαι, έξέπνευσεν ύπό τούς κοπετούς τών 
οικείων αΰτοΰ ·.

«Μεγάλη έπιδημία παρατηρεϊται είς τάς όρνιθας, όφειλομένη είς 
τό κυνικόν καύμα. Τά ώά κατέστησαν δυσεύρετα έν τή άγορρ καί 

οί φοφάγοι δεινώς ίιποφέρουσιν έκ τής στερή- 
σεως αύτών».

Τό έμπόριον ύφίσταται τάς συνέπειας τής απο
τόμου μεταβολής του καιρού. Ό έν τή όδφ ’Αθή
νας έμπορος κύριος Κολλιόπουλος έκόμισεν έκ τής 

Εσπερίας άλεξήλια, προηιυλακτικά τού ήλιου.Έξ 
ίδιας δέ πείρας δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν τούς 
συμπολίτας ημών δτι, ταϋτα είναι όντως αποτε
λεσματικότατα καί είς άκρον ευεργετικά·.

Μετά εξήντα έτη ό "Ηλιος 
άπεφάσισε νά έπαναλάβη 
εναντίον τών’Αθηνών αύτήν 
τήν φλογέράν του άπόπει- 
ραν, τήν οποίαν έκαμε κατά 
τό έτος 1861.

Λί Άθήναι κατά τάς ημέ
ρας τού έξαιρετικοΰ καύσω-

νος παρουσίαζον εικόνα πραγ- 
ματικώς ένδιαφέρουσαν. Πολύ 
μεγάλη πλέον καί εκτεταμένη, 
άπλωθεΐσα έως τ άπιότατα προ- 
άστεια, πυκνώσασα τάς συγκοι
νωνίας της μέχρι σημείων, τά 
όποια πρό 60 έτών έθεωροϋντο 
μακρυνά καί άπέχοντα. δημι- 
ουργήσασα εμπορικήν κίνησιν 
σημαντικήν, δέν ήτο δυνατόν νι'ι 
νεκρωθή όπως ένεζρώθη κατά
το 1861. Δέν ϋπέφερεν όμως όλιγώτερον.

Είς τούς δρόμους ή κίνησις ήλαττώθη σημαντι- 
κώς. "Ολοι δσοι ήτο δυνατόν νά φύγουν πρός σημεία 
υποτιθέμενα ώς δροσερότερα, πρός έξοχός καί παρα
λίας. τό έκαμαν. Επί πέντε ημέρας ατμόπλοια καί 
σιδηρόδρομοι μετέφεραν πυκνούς τούς ταξειδιώτας είς 
όλα τά σημεία. Ή λεπτή καί αριστοκρατική καλοκαι
ρινή παροικία τών Σπετσών ηΰξήθη καταπληκτικώς. 
Είς τήν Κηφισσιάν δέν άπέμεινε δωμάτιον κενόν καί
Αμαρουσίου ήναγκάσθησαν νά η ιλσξενήσουν ξένους καί μέσα είς τά 
δωμάτιά των ακόμη. Τό Παλαιόν Φάληρον, τά Πατήσια, καί οί Αμπε
λόκηποι έγέμιζαν τό πρωί καί τό απόγευμα έως άργά τήν νύκτα. 
Τά νησάκια του Σαρωνικού δέν είχαν ίδή ποτέ τοιαύτην επιδρομήν. 
Καί αν οί προσκυνηταί τής Παναγία; τής Τήνου ήσαν έξαιρετικώς 
πολλοί εφέτος, τούτο βεβαίως οφείλεται είς περισσήν εύλάβειαν, άλλά 
καί είς τήν δίψαν δροσιάς, τήν οποίαν δροσιάν παρέχει πάντοτε τό 
θαλάσσιον ταξεϊδι.

Μέσα είς τάς ’Αθήνας οί άπομείναντες δέν ήσαν ολίγοι. Διότι όσον 
πολλοί καί άν είναι πλέον οί κατορθώνοντες νά ταξειδεύουν, πάντοτε 
περισσότεροι είναι έκεϊνοι. πού ΰποχρεοΰνται νά μείνουν είς τήν πόλιν, 
είτε έξ έλλείψεως μέσων, είτε διότι αί έργασίαι των δέν τό επιτρέπουν.

Καί είναι χαρακτηριστικοί αί συγκεντρώσεις, αί όποϊαι έγένοντο αύτάς 
τάς ημέρας. Έξω άπό τό ξενοδοχεΐον τής Μεγάλης Βρεττανίας καί άπό 
τό φαρμακείου Μαυρίκου, πυκνοί διαβάται συνεβουλεύοντο τά θερμό
μετρα τών δύο αύτών καταστημάτων.

Οί πωληταί «γιάτσου» καί «κρύο είναι! μπούζι είναι» ούδέποτι είδαν 
τόσον πυκνήν τήν πελατείαν των. Είναι ή πρώτη φορά, κατά τήν όποιαν 
άνθρωποι καθώς πρέπει έσταμάτησαν μίαν στιγμήν καί έζήτησαν κά
ποιαν ανακούφιση· είς τά ύποπτα αύτά προϊόντα τοϋ δρόμου. Έπίσης 
είναι προιτη φορά, κατά τήν όποιαν ή ελληνική επιφυλακτικό ιης ύπι- 
χώρησεν είς τήν ανάγκην καί άνθρωποι προσεκτικοί καί μημουαπτικοί 
άφήρεσαν τά σακάκια των είς τόν δρόμον καί έθεάθησαν μόνον μέ 
τό γελέκο.

Ευτυχώς τήν νύκτα τής δεκάτης τετάρτης πρός τήν δεκάτην πέμπτην 
Αύγούστου όρμητικιότατος άνεμος μετέβαλεν άποτόμως τήν θερμοκρα
σίαν. Ένδεκα βαθμούς έκατρακύλισε τό θερμόμετρου είς τό διάστημα 
τριών ωρών, σύννεφα συνεκεντρώθησαν άνωθεν τής πόλεως άπειλοϋντα 
καταιγίδας καί έν γένει άπό τό άκρον κυνικόν καύμα εύρέθημεν άποτο- 
μως είς θερμοκρασίαν εντελώς φθινοπωρινήν. Άπό άπόψεως υγιεινής 
τό πράγμα δέν ήτο εντελώς ευχάριστου. Πολυάριθμα κρούσματα ελα
φρών κρυολογημάτων παρετηρήθησαν. Ευτυχώς ή υπερβολικέ] δροσιά 
δέν έπέμεινεν, ή θερμοκρασία έπανήλθεν είς τήν φυσικήν τήν κανονικήν 
καί ή πόλις έπανέλαβε τήν ζωήν της, υποφερτήν πλέον καί συνήθη.

« « «
ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ

Μη στό πέλαγος τοϋ κόσμου, 
τ’ άπιστο, μ’ αφήνεις μόνον ! 
Σύ, βασίλισσα, σύ, φώς μου, 
τήν καρδιά μου έχεις θρόνον!

Νύκτα μαύρη ή ψυχή μου 
μαύρη έβλεπε τή Σφαίρα...
Είδα σέ κ’ οί οφθαλμοί μου 
είδαν "Ηλιο, είδαν ’μέρα!

« «

Η ΙΔΕΩΔΗΣ

Γιά μαργαριτάρι, χίλια 
πόσοι κύτταξαν κογχύλια! 
Έγό> ’βρήκα στήν καρδιά μου, 
ένα μόνο· σέ, θεά μου!

Καί στή λίμνη τής αγάπης, 
πουν’ καθρέφτης φωτεινός, 
ή μορφή σου μέσα φέγγει, 
ώσάν άλλος ουρανός!

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

«
ΓΥΝΑΙΚΑ

ΙΔΟΥ εις τί συνοψίζουν τόν τύπον τής ιδεώδους γυναικός: Πρέπει νά
έχη ολίγον άπό τό σίκ τής γαλλίδος, μίαν ρανίδα αίματος ϊταλίδος, 

μτκράν δόσιν κυριαρχικότητος ρωσσίδος, όλίγην σωφροσύνην Ολλαν
δής, κάτι άπό τήν έπιφυλακτικότητα τής άγγλίδος, έλάχιστον άπό τό 
φλέγμα τής γερμανίδος. μίαν ιδέαν άπό τήν ήδυπάθειαν τής έβραίας. 
κάτι καί άπό τό μπρίο τής ίσπανίδος. Έλησμόνησαν δμως οί κύριοι 
αυτοί τήν νοικοκυρωσύνην τής έλληνίδος.

"Ας άκούσωμεν τώρα καί τούς Κινέζους τί λέγουν περί γυναικός. Τό 
Λι-Κί, τό εΰαγγέλιον τής ήθικής των, συνοψίζει είς τά εξής τάς άρετάς 
τΐ|ς Κινέζας: ’Όσον περισσότερον μία νεάνις ομοιάζει πρός είδωλον «
τόσον όλιγωιέρους θαυμαστός έχει. Ή αίδιδς άποτελεΐ τό θάρρος τής 
γυναικός. Ή γυνή ποϋ άγαπφ τήν πενθεράν της λατρεύει τόν σύζυγον. 
Ή κακόλογος τιμωρείται ύπό τής συκοφαντίας, ήτις ταχέως έξεγείρεται 
πρός ζημίαν της. ΤΙ νεάνις ήτις κραυγάζει, χάνει κάθε ίχνος τής χάρι- 
τός της. Ό βόρβορος ήμπορεϊ νά κρύψη έν πτερόν, όχι δμως καί τήν 
ατιμίαν τής γυναικός. ’Αρετή εις τήν καρδίαν, μετριοφροσύνη έπί τοϋ 
μετώπου, γλυκύτης είς τά χείλη, έργασία είς τάς χεΐρας· ιδού τά χαρα- 
κτηρίζοντα τήν ιδεώδη γυναίκα.

ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΑΜΜΑ 

ΝΑ ΦΘΑΣΗΙ ΚΟΛΥΜΒΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ "ΑΒΕΡΩΦ,,

ΕΝ ΟΨΕΙ 

ΦΑΛΗΡΟΥ

Η ΦΕΡΟΥΣΑ

ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΑΤΜΑΚΑΤΟΣ

ΤΟ ΣΤΙΒΑΓΜΑ ΕΙΣ ΤΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ 

ΠΡΥΜΝΑΙΟΝ ΕΞΩΣΤΗΝ 

ΤΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΑΙ ΤΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΙΣ 

ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 

"ΑΒΕΡΩΦ,,

ΑΓΡΙΑΙ ΕΦΟΔΟΙ

ΚΑΤΑ

ΤΟΝ ΤΡΑΜ

<Φατ. Υπηρ. '·ε<ΚΟΝ0ΓΡΛΦΗΚΰΠΗ£„)

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ

ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ.—Η ΦΥΛΗ

ΠΑΣΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ ΣΟΙ’

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΑΟΥΝ
* ΤΟΥ “ΑΒΕΡΩΦ,, *
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[ Σννέχβια Λπ<» το προηγοϋμενον τεύχος |

τγίΗΧ βραδύτητας ταύτης έπωφελήθη δ Βούλγαρης 
ί. διά νά προσετιαρισθή έν τή Έθνοσυνελεύσει φί- 

λους καί έξαση αλίση πλειοφηφίαν. Καί οΰτω, ίίταν 
τήν 21’ Ιανουάριου lSfi.'I παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ 

Σώματος, ινα, καταθετών τ'ην αυθαίρετον και δικτατορικήν έξου- 
σίαν, άπολογηθή διά τ'ην έπί τρίμηνον διαχείριση· αυτής, ήτο 
βέβαιον έκ τών προτέρων ίίτι ή Λαϊκή Αντιπροσωπεία θά 
περιέβαλλεν αυτόν μέ τήν εμπιστοσύνην της, 
άιναγνωρίξουσα καί έπικυροΰσα τας πράξεις 
του. Πράγματι δέ τ'ην ■'!/' Ιανουάριου έγένετο 
έκλογ'η νέας κυβερνήσεως καί κατηρτίσθη κ.υ 
βέρνησις έκ τοΰ Βούλγαρη καί τοΰ Ρούφου.
'Επειδή όμως έθεωρήθη σκοπιμιότερον νά 
είναι τριμελής ή κυβέρνησις έγένετο καί δεύ
τερα εκλογή, προσετέθη δέ τότε καί ιός τρίτον 
μέλος αυτής δ Κωνσταντίνος Κανάρης. Άλλ’ 
ούτος θεωρών προσβλητικόν τοΰτο παρητήθη 
καί άπέουρε τήν παραίτησίν του, μόνον όταν 
ή Συνέλευσις έπιαήμως τόν παρεκάλεσε νά μ'η 
έμιιείνη καί έκαμεν έκκλησιν εις τά αισθήματα 
τής φιλοπατρίας του.

’Αντίπαλος μερίς τής νέας κυβερνήσεως έν 
τή ’ Εθνοσυνελεύσει. άνέθορεν άμέσως, ύποδεί- 
ξαοα ιός Αντιπρόσωπόν της έν τή κυβερνήσει 
τόν Ιημ. Γρίβαν, λαβόντα 58 μόνον ψήφους.

’() Ιημ. Γρίβας ήτο πρόσιοπον τό όποιον 
δόλον. Κατά τό 1854 

κατά δέ τήν Ναυ-

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ) 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟ ΤΗΣ 

ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΩΣ

KAISEAKYSIN ίΙΌΥ ••ΔΕΛΦΙΝβϊ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Η ΚΑΘΕΛΚΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΙΟ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ

’() b/ii. Γρίβας 
εϊχε παίξει σπουδαΐον 
εϊχεν Αγωνισθή έν’Ηπειρο}, 
ηλιακήν στάσιν με τίι θάρ
ρος τον καί τήν σύνεσίν 
τον εϊχεν έλκύσει καί τιον 
Αντιπάλων την έκτίμησιν. 
Εϊχε κληρονομήσει άφ έ
τεροι’ παρά τον πατρός 
τον επιρροήν σημαντικήν 
εν τή Δυτική ’Ελλάδι καί 
δ ίδιος είχε πλείστας συμ
πάθειας έν τώ στρατφ.

Συνεκέντρωσεν οθεν έν 
τή ’Εθνική ’Αντιπροσω
πεία ίσχνράν συντηρητικήν 
μερίδα, ήτις, άφ’ ενός μεν 
διότι οί πλεϊστοι κατήγοντο 
άπό ορεινά μέρη, άφ’ ετέ
ρου δέ διότι έν τή αιθούση 
τών συνεδριάσεων κατέλα
βαν τά νφηλότερα εδώλια, 
ώνομάσθη <ι Κόμμα τιον 
Ορεινών . Κατ’ αντίθεσιν 
οί περί τόν Βούλγαρην 
ώνομάσθησαν Πεδινοί».

Ή νέα τριμελής κνβέρ- 
νησις έσκέφθη νά καταρ
τίση ύπονργεΐον, διότι τό 
άπό τής 11 ’Οκτωβρίου 
καταρτισθέν εϊχε παιραι- 
τηθή.Άλλί δ σχηματισμός 
έβράδννε διότι έδιχογνώ- 
μονν οί κυβερνήται. ‘Ο 
Βούλγαρης έπέμενε νά δια- 
τηρηθή τό παλαιόν Ύπονργεΐον, <5 Ροΰφος ήθελε μεταβολήν 
μερικήν, δ δε Κανάρης γενικήν Αλλαγήν.’Η διαφωνία κατήντησε 
χρονιά, καί τότε ό Βούλγαρης, έχοτν δμόφρονα τόν Ροΰφον, 
έσχημάτισε τό Ύπονργεΐον, δ δέ. Κανάρης, παρουσιασθείς ενώ
πιον τής Λαϊκής Αντιπροσωπείας, έξέθεσε τους λόγους τής 
διαφωνίας και παρητήθη. κατηγρρήσας τήν φιλοδοξίαν τοΰ 
Βούλγαρη. Ό Βούλγαρης άντικατηγόρησε τόν Κανάρην.

— Καί μόνος Άν μείνω θέλω πράξει δ,τι δει πρός σωτηρίαν 
τής έπαναστάσεως και τής ’Ελλάδος' εϊπε.

— Αύται αί λέξεις προδίδουσι τόν Δικτάτορα' έφώναξε κά
ποιος δρεινός.

Ή συνεδρίασις έλύθη έν μέση} πανδαιμόνιου. Φόβος καί τρό
μος δέ καί άνησυχία. Οί πεδινοί έγαυρίων έπί τώ θριάμβφ καί 
οί ορεινοί έμελέπων έκδίκησιν. Ό Γρίβας έσκέφθη τότε νά 
μεταφέρη τόν αγώνα εϊς τάς οδούς καί προήλθεν εϊς συνεννοή
σεις μετά τών εύμενώς πρός αυτόν διατεθειμένων σωμάτων. 
Τήν αυτήν νύκτα λοιπόν τής s Φεβρουάριου μέρος πεζικού, τό 
ιππικόν και ή διλοχία τών πυροσβεστών έστασίασαν κατά τοΰ 
καθεστιότος.

Πρός τόν Βούλγαρην διέκειτο εύμενώς τό τάγμα Λεωτσάκου, 
ύπερμέτρως ανξηθέν δι' έκτακτου στρατολογίας καί ή χωροφυ
λακή. Τό πυροβολικόν έτήρει ουδετερότητα, ύπήρχον δμως ύπό- 

νοιαι ίίτι τοΰτο εύρίσκετο 
εϊς συνεννόηση· μετά τοΰ 
Γρίβα. ΊΙ έθνοη υλακή Αφ 
ετέρου, μόλις καταρτισθεΐ- 
σα, ύπό τήν διοίκηση· τοΰ 
συνταγματάργου 11. Κορω- 
ναίου, περιωρίζετο μόνον 
είς τήν φρούρηση· τής πό
λεως, πε ριπολοΰσα καί. ανα- 
μένουσα τήν απόφασιν τής 
Έθνοσ ι ’νελεύσεως.

ΊΙ νύξ έκείνη διέρρευσε 
μέσω Ανησυχίας. Ευτύχιός 
σοβαροί συγκρούσεις δέν 
έσημεαόθησαν.’ Εν τούτοις 
ορεινοί τινες Αξιωματικοί 
έσκέφθησαν νά συλλάβουν 
τόν Βούλγαρην έν τή οικία 
του διιι στρατηγήματος, 
άλΤ ή Απόπειρα των άπέ- 
τυχεν, οΰτω δέ ή πρωία 
ευρε τά μέν ορεινά σώματα 
κατ έχοντα τόν έκτος τής 
πόλεως στρατώνα τοΰ πυ
ροβολικού καί τά πεδινά 
τά ’Ανάκτορα. Τήν έπιοΰ- 
σαν μετά τό μεσημέρι ουν- 
ήλθεν ή Έθνοσυνέλευσις. 
’Π συνεδρίασις ήρχισε μέ 

πεισματώδη συζήτησιν πλήρη Αντεγ
κλήσεων καί ιρίδων. Αίφνης περί τό 
έσπέρας παραινείται δ έκ τών δύο 
•ύπολειφθέντων μετά τήν παραίτηση· 
τοΰ Κανάρη μελών τής τριμελούς 
προσωρινής κυβερνήσεως Ροΰφος. 
Τότε άσυζητητεί σχεδόν ή Σννέλενσις 
κηρύσσει καταλυθεΐσαν τήν προσω
ρινήν κυβέρνηση· καί αναθέτει προσω- 
ρινώς τήν εκτελεστικήν έξουσίαν είς 
τόν πρόεδρόν της Ζ. Βάλβην, δια- 
τάσσουσα δι επιτροπής τά στασιά- 

σαντα σιόματα νά έπανέλθονν εις τούς στρατώνάς των. 
Τόσον αδοξον υπήρξε τό τέλος τής κυβερνήσεως 

Βούλγαρη, ήτις δέν κατιόρθωσε νά άνταποκριθή εϊς 
τάς προσδοκίας τον ’Έθνους, μ 'η έπιτνγοΰσα καμμίαν 
ριζικήν μεταρρύθμισιν.’Αντί νά έπιφέρη οικονομίας εϊς 
τόν προϋπολογισμόν τού Κράτους, δστις εϊχε καταν
τήσει, ούδέν πλέον ούδέν έλαττον, μισθολόγιον κηφήνων 
Από τοϋ "Οθωνος, περιήλθεν εϊς τό κορύφωμα τής 
σπατάλης.’Αρκεί νά σημειωθή ίίτι έντός τριών μηνών 
έδαπάνησεν εννέα εκατομμύρια έκ τών τακτικών εισ
πράξεων καί τάς έκ τοΰ εξωτερικού εισφοράς είς άμοι- 
βάς παρανόμους καί είς προβιβασμούς, διαφθείρασα 

τοιουτοτρόπαις τό πνεύμα τον στρατού καί παρα- 
λύσασα τήν πειθαρχίαν.’.4φ έτερον καί οί λοιποί r 
κλάδοι τής δημοσίας υπηρεσίας παρέλυσαν.

Τό ύπονργεΐον Βάλβη εύρέθη είς Αμηχανίαν 
καί συνεπώς ΰπεσγέθη διά τοΰ προγράμματος τον 
συντηρητικότητα καί περισυλλογήν. Άλλ’ αίφνης φήμαι δια- 
σπείρονται περ'ι συνωμοσίας πρός παλινόρθωση· τής δυναστείας 
τον ’’Οθωνος, χαλκενομένης ύπό τον έν Άθήναις Προξένου 
τής Βαυαρίας Μπερνάου.’II κυβέρνησις διατάσσει τήν σύλληψιν 
τοΰ Προξένου, τοΰ στρατηγού Χατζηπέτρου καί τινων άλλων 
προσώπων, Αλλ’ ή συνωμοσία άποδεικνύεται Ανυπόστατος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

Η ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΤΗΣ MAZZATLAN 
ΣΤΑΛΕΙΣΑ ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ “TAMPICO,.

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΙ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΫΔΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ *ΠΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ

ΤΗΣ MAZZATLAN

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡ
ΝΕΙΟΥ ΣΕΝΑΛΟΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΤΟΥ

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑΛAMθΑΝΟΝΤΕΣ 
ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ MAZZATLAN

θυνον ή ένέπνεον, δΐέσπειρον είς τήν κοινωνίαν τάς ιδέας καί 
ερριπτον τόν σπόρον τής Αναρχίας καί έξήγειρον τά πνεύματα.

γνν>(>ΐζει. Προ τινων δμως ήμερων, είς έκ 
των καλών συνδρομητών μας. ό κ. Jo«- 
κδτος, έγκατίσίημένος καί εμπορευόμενος 
έν ΜαζζαίΙατι, άπέστειλεν ήμιν τας παρα- 
τιϋεμέτας εικόνας, ποΐΐ· ΐπιτνχεϊς καί 
δώούοας μίαν ίδιαν της έπαναστάσεαις. 
έη ' ώ καί εύχαυισιοΐμεν απεϊρως αυτόν.

·,·.. ·.·,.■ .υ ν·

κιγ,ιιό..· κακώς καί ,
μετεβλήθη εϊς συ-
νηθες κιιη·'ΐβω·λει·- «ζ -’· *
τυκόν Λ ’ ■»
θετοΰσα,ιροποποι- ' ’ ; I
οΰσα ή ακυροΰσα 
ι<·ί·ς ύη ισταμένους
ι·όμω·ςπιη·αιοοΰσα 'Λ 4| \ '

ΐύιΙΙιι,,υς καί 
τάξεις καί Αταβι-

ι κ,ι, I ~ * k’T
τ,,.· :υ.ι;·.ο κ·ώ: ω ί.-
σεις. Ιύω μεγάλα 
κόμματα, Ισόπαλα, 
έσπαράσσοντο έν αύτή' οί’Ορεινοί καί οί Πεδινοί. Τρίτη δε όμάς, 
μετριοπαθέστερα, συντασσομένη δτέ μέν τή μια και άλλοτε τή άλλη 
μερίδι, έδιδε τήν πλειοφηφίαν καί συνεπώς καθίστα Αδύνατον 
τήν παγίωσιν μιας κυβερνήσεως.’II δμάς αντη ώνομάσθη όμάς 
τών Έκλεκτικών, οσάκις δέ έπρόκειτο περί σχηματισμού ύπουρ- 
γείου, έψήφιζον οΰτοι τούς ή μισείς έκ τών ύποφηφίων τής μιας 
φατρίας καί τούς ήμίσεις τής άλλης, οΰτω δ’ έβλεπαν τό τ/ώς 
τραγελαφικαί κυβερνήσεις, μικταί, συνιστάμεναι ώς έπί τό πλεΐ- 
στον έκ τιΰν εύμενέστερον πρός τούς Έκλεκτικούς διακειμένων. 
’Αργότερα έδημιονργήθη καί άλλη δμάς ύπό τόν Επ. Αεληγειόρ-

νιοι Λ ήσοι.
’Π Έθνοσυνέλευσις δι’ έπευφημιών εξέλεξε 

βασιλέα τών Ελλήνων τόν laror Πρίγκιπα υπό 
τό άνομα Γεώργιος κατά τήν συνεδρίάν τής 
1S Μαρτίου 1S<>3, καταρτίσασα ταυτογρόνως επι
τροπήν έκ τών Κανάρη, Ζαιμη, Γρίβα, Φιλή
ματος, Βρατσάνου κλ., δπως μεταβαίνουσα είς 
Κοπενάγην έπιδιόση τό ψήφισμα αυτής.

Τά τής μεταβάσειυς εις τήν Δανικήν Αυλήν 
τής επιτροπής ταύτης, τά τής παρονσιάσειός της 
κλ. ή Εικονογραφημένη είδικώς και έν έκτά- 
σει έξέθηκεν είς τό ύπ’ Αριθ. 55 τεύχος.

Ένομίζετο γενικώς δτι μέ τήν εκλογήν τοϋ 
νέου ήγεμόνος θά άποκαθίστατο σχετική ησυχία. 
Ιίλην τήν έκ τοϋ γεγονότος μεγάλην χαράν διε- 
δέχθησαν νέαι ανωμαλίαι, κατά τό διάστημα ίίπερ 
άπητεϊτο, δπως, κατερχομένου τοΰ νέου Βασί
λειος, συνταχθή τό 
νέον πολίτευμα.
7/ ’ ΕΐΙν,,-,ιπΛ.· Ι· L. ί

Οΐη/Λγυπ·ι ·>; .τοο καιροΓ’ μάς κι ήγγτι/ΛΓ
•·ιι. κάκιΐ πς ti/T ιιρμακρνπμενμν 

;·<ο>'Ζογ .Xf'ov K»>r,ufir, tic tn Μεςικάι·, 
ί&ρραγη ι.'πο'ασκιοις, οκυττοΰαα r»/r κ«Οαΐ· 
ntrar tor 11(totiioctv τής \ημοκοπτάις. ()ι 
p.ifiraoTtirai lyn'orro κνριοι πά/.ithr rtrtnr, 
nrrTFTtiyuit'fH καλώς. Tt γίνιιαι τκτηττ Ρ.κτΐ 
κάται; .'Ι.Ύοκατεατα&ΐ] ή γα/.ψ·^; ΙΙοΐοι τγτ- 
rtirio p.ruint τής καταατάοεως ; Κανείς Λ.*ι·

γην, ήτις ώνομάσθη ’ Εθνικόν Κομιτ&τον, σννίστατο δέ Από νέους 
αναμιχθέντας είς τήν έξωσιν τοΰ “Οθωνος, καί συνεπώς άπο- 
κτήσαντας κάποιαν δημοτικότητα. Έστεροΰντο δμως πείρας 
ούτοι καί γνώσεατν κρακτικών, πλήρεις δέ φιλοδοξίας ήθελον νά 
καινοτομοΰν είς πάντα ποτισμένοι από έπαναστατικάς ιδέας, 
δνειρευόμενοι τάς ξένας έπαναστάσεις καί φανταζόμενοι δτι 
αντο'ι θά έγίνοντο οί Κρόμβελ καί οί Δαντώνες τής ’Ελλάδος. 
Μερικαί έφτημερίδες, τάς όποιας τινές έξ αυτών έξέ.διδον, διηύ-

J«1 νά έπιτευχθή ή κάθαρσις καί ή έξυγίανσις, έφρόνονν δτι, 
έχρειάζετο νά χνθή αίμα. Έπανάστασις άνευ αίματος είναι μάχη 
άνευ νεκρών' ε'ιναι μουσική άνευ αρμονίας / έγραφε τό παράρ
τημα τοΰ Μέλλοντος τής Ανατολής. Mr/ δέν ήκούοιιεν τά ίδια 
ι’ιπό δεκάδας έτών; Μή δέν ύπήρξαν οί Ροβεσπιέροι τού 1903; 
Κανμένον ελληνικόν αίμα! Άντί νά θέλωμεν >’<ΐ χύνεται Αλλού, 
τό θέλομεν νά ποτίζη τό έλεύθερον χώμα. ’Ωσάν νά μή έχύθη 
Αρκετόν διά νά έλευθερωθή αυτή ή τριών σπιθαμών γωνία.'

("Επεται συνεχεκι)



Μ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΜ ΣΥΖΥΓΟΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ >

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ο ο ο ο

I

σεως, ή όποια έκαμε

υπόδεσις ήτο πολύ καλή, καί πολύ δύσ
κολη.Έπρόκειτο περί τής νεαρόςκομήσσης 

Ελένης Οΰμπέρτι, ή οποία είς μίαν στιγμήν 
ζηλοτυπίας έφύτευσε τρεις σφαίρας είς τό στή

θος τοΰ συζύγου της κόμητος Στεφάνου Ούμ- 
πέρτι ντΐ Σάν-Γκισκάρδο-Μπεβολίνο. Ό σύζυ
γος μετά τριών μηνών πάλην πρός τόν θάνατον 
είχε σωθή ώς έκ θαύματος.
Ό δικηγόρος Πέτρος Κουαντράλλι άνέλαβε 
τήν ΰπεράσπισιν, διότι έπρόκειτο περί ύποθέ- 

σεως, ή οποία έκαμε κρότον, άλλά πρό πάντων διότι ή κατηγορουμένη 
ήτο νέα, πλουσιωτάτη καί ωραιότατη. Άλλά ό δρόμος τόν όποιον έπρεπε 
νά άκολουθήση. δηλαδή ή άπόδειξις οτι ή διαγωγή τοΰ συζύγου ήτο 
ελεεινή καί έδικαιολόγει τό έγκλημα, ή άπόδειξις λοιπόν αΰτή ήτο δύσ
κολος. Διότι πραγματικώς σπουδαίοι Αποδείξεις κακής διαγωγής του 
κόμητος δέν ΰπήρχον. Ή ζηλοτυπία τής συζύγου είχεν έξεγερθή σχεδόν 
άδικαιολογήτως, ή ιδία δέ έπεβάρυνε τήν θέσιν της κατά τήν διάρκειαν 
τών ανακρίσεων, μή δυνηθεΐσα νά καταθέση τίποτε τό οριστικόν καί 
τό σαφές. Ό δικηγόρος Κουαντράλλι λοιπόν είχεν άπελπισθή ότι θά 
κατορθώση νά ζωγραφίση αντιπαθητικόν καί μισητόν τόν σύζυγον, 
διά νά παραστήση Οΰμα τήν γυναίκα, ύπακούσασαν εις μιας στιγμής 
ακατανίκητου ώθησιν. Καί έπί τέλους ό συνήγορος είδεν ότι έπρεπε νά 
έμπιστευθή είς τήν ευγλωττίαν του, έπί τής οποίας έστήριζεν άλλως τε 
πολλάς έλπίδας, διότι ήξευρετήν γοητείαν τήν όποιαν κατώρθωνε τ’άσκή 
έπί τής ψυχής τών ένόςκων, πάντοτε συμπαθούντων πρός γυναίκας νέας, 
ωραίας καί δειλός. Ποσον δέ ωραία, άλλά καί δειλή ήτο ή κόμησσα 
Ελένη, αύτό τό ήξευρεν ό δικηγόρος της. "Οταν είδεν ότι ό δικηγόρος 
της ήθέλησε άπ’αύτήν τήν ιδίαν ν’άντληση υλικόν κατηγορίας εναντίον 
τοΰ συζύγου της, ήρνήθη έπιμόνως νά τό δώση, 
καί ή άρνησίς της αΰτή άπέδειξεν άκόμη μίαν 
φοράν, πόσον αδύνατον ήτο νά διαπράξη οϊαν 
δήποτε ταπεινότητα ή ωραία έκείνη γυναίκα.

«
Δέν έξεπλάγη λοιπόν ολίγον ό δικηγόρος 

όταν ένα πρωί ό υπηρέτης του τοΰ άνήγγειλεν 
οτι, ό κόμης Στέφανος Οΰμπέρτι έζητοΰσε νά 
τόν ίδή. Ό δικηγόρος έδωκε τήν άδειαν νά 
είσαχθή ό έπισκέπτης.

Ό κόμης ήτο άνθρωπος σαράντα έτών ήδη. 
μέ τό σώμα εύθύ. τό βλέμμα όπερήφανον, τό 
χρώμα τοΰ προσώπου δεικνΰον εξοικείωσιν 
πρός τό ύπαιθρον.

— Είς τί οφείλω...; ήρώτησεν ό δικηγόρος προσφέρων κάθισμα.
— Ηλθα, είπεν ό κόμης, νά σάς βοηθήσω, κύριε, είς τό έργον σας. 
Ό δικηγόρος εΰρήκεν ότι ό άνθρωπος είχεν δρεξιν ν’ άστειευθή.
— Φοβούμαι, έξηκολούθησεν ό κόμης, ότι ή Οέσις τής Ελένης, τής συζύ

γου μου είναι ολίγον δύσκολη, καί οτι ή κατηγορία δέν θά δυσκολευθή...
— ΆπατάσΟε. κύριε· είπεν ό δικηγόρος.
Ό κόμης Στέφανος έμειδίασε μειδίαμα ειρωνείας καί ταυτοχρόνως 

συμπάθειας, τό όποιον έξώργισεν ολίγον τόν δικηγόρον.
— Δέν άπατώμαι· έπανέλαβεν ό κόμης. Σάς λείπουν μάρτυρες. Τό 

ξέρω καλά. Έχω πεποίθηση’ είς τήν ευγλωττίαν σας. Άλλά μέ τήν 
έλλειψη· μαρτύρων ποΰ έχετε, ούτε ό Δημοσθένης δέν θά ήμποροΰσε νιί 
κάμη τίποτε. Καί προσέθεσε.

— Σάς προσφέρω ένα μάρτυρα, τόν μαρκήσιον Κουτινέλλι. Είναι 
νέος πολύ καθώς πρέπει καί θά καταθέση ότι, πέρυσι μέ είδε ταξει- 
δεύοντα άπό τήν Νεάπολιν είς τήν Ρώμην, μέ μίαν γυναίκα ώραίαν ή 
όποια δέν ήτο σύζυγός μου.

Ό δικηγόρος έγραψε τό όνομα τοΰ προσφερομένου μάρτυρος, ένφ 
έψιθύριζεν άπό μέσα του.

— Τρελλός είναι αύτός ό άνθρωπος ή θέλει νά παίξη μαζή μου.
— Άλλος ιιάρτυς σας σπουδαίος, έξηκολούθησεν ό κόμης, μπορεί νά 

είναι ό Αιμίλιος Μπαλλάδες. 'Οσάκις ήθέλησα νά ταξειδεύσω κρυφά, 
εύρέθηκε μπροστά μου χωρίς νά τό θέλη. Είναι πολύ διακριτικός καί 
εχέμυθος καί γιά νά τοΰ βγάλετε μία λέξι θά κοπιάσετε πολύ. Μέ είδε 
στό Μιλάνο μέ μίαν κυρίαν Ρωσσίδα, έπειτα στό Παρίσι μέ μίαν άλλην 
κυρίαν. Είς τό διάστημα όκτι'ο ημερών είχα άλλάξη δύο ερωμένας. Ό 
Αιμίλιος κάθεται στό Μιλάνο, οδός Μαντζόνι 10.

Ο δικηγόρος έσημείωσε καί τήν δευτέραν διεύθυνση·.
— Ά. έχω άκόμη ένα. Είναι ό Καΐσαρ Σάν - Σεμπαστιάνο. Αύτός μέ 

είδε στό Τουρϊνο μέ μίαν άλλην κυρίαν, έπειδή δέ είναι μύωψ, ένόμισεν 
ότι ήτον ή γυναίκα μου καί μοΰ εζήτησε τήν άδειαν νά έλθη νά μάς 
προσφέρη τά σέβη του. Έδέησε νά τοΰ είπώ έγώ οτι δέν έπρόκειτο 
περί τής γυναικός μου καί αύτό τόν «στενοχώρησε περισσότερον αυτόν 
άπό έμέ. Κατοικεί: "Οδό; Λεγκράνζ 12. Βλέπετε ότι σάς προσφέρω σπου- 
δαίαν υπηρεσίαν. Άν τόσαι περιπέτειαί μου ήμποροΰν ν’ άποδειχθοΰν 
διά μαρτύρων, πόσαι θά έπέρασαν απαρατήρητοι.

Έμεσολάβησαν όλίγαι στιγμαί σιωπής.
— Σάς ευχαριστώ πολύ δι’ δ,τι «κάματε διό: τήν κυρίαν κόμησσαν· 

είπεν ό δικηγόρος. Αύτό τιμά την εύθυτητά σας καί τά αίσθήματά σας. 
Βεβαίως τήν Αγαπάτε άκόμη πολύ. ..

Έγιό ; είπεν ό κόμης. ΆπατάσΟε αγαπητέ κύριε. Δέν τήν αγαπώ 
η. λα ....α= c·.. .)('χ τήν tava,§(5. Έννοια σας, δέν πρόκειται νά 

— Έγώ; είπε διαμαρτυρό μένος ό δικηγόρος.
"ίεϊς πιστεύετε ότι ή Ελένη είναι θύμα καί 

Έ κύριέ μου· άν άντΐ τόσων μαρτύρων πού παρουσίασα

— Εγω ; είπεν ο κομ 
καί άν άθωωθή δέν θι 
έπέμβω είς τά σχέδια πού έχετε.

— Έγώ; είπε διαμαρτυρόμένος ό δικηγόρος.
— Ναι. Πολλά σχέδια. Σείς πιστεύετε οτι ή 'Ελένη είναι θύμα καί

ότι έγώ. .. Έ κύριέ μου· άν άντΐ τόσων μαρτύρων ποΰ παρουσίασα 
εναντίον μου, ήθελα νά παρουσιάσω καί μερικούς άλλους.. . Άνπ.χ. 
έκαλοΰσα τόν διευθυντήν τοϋ Μουσείου τής Ρώμης, τόν διευθυντήν τοϋ 
Μουσείου Κλαυνώ. τής συλλογής ΓκρανδεδιέτΟυ Λούβρου, ώρισμένως ή 
πελάτις σας όχι μόνον δέν θά ήθωώνετο, άλλά θά είχε δέκα χρόνια 
στήν τσέπη της ... *

Μόλις ό κόμης έξήλθε, ό δικηγόρος ώρμησεν εις ένα αμάξι καί έτρε- 
ξεν είς τήν φυλακήν.

Μέσα είς τό κελλί της άρκετά περιποιητικόν, ή κόμησσα έκάθητο καί 
έδιάβαζε. "Οταν ήκουσεν άνοιγομένην τήν Ούραν, έσηκώθη καί έσπευσε 
είς προϋπάντηση· τοΰ δικηγόρου.

— Πολύ ευχαριστημένος μοΰ φαίνεσθε σήμερον', είπε.
— Ευχαριστημένος μόνον ; Είμαι ευτυχής· είπεν ό δικηγόρος. Καί θά 

σάς έξηγήσω αμέσως.
Καί ήρχισε νά τής διηγήται, μέ δλας τάς λεπτομέρειας τήν έπισκεψιν 

τοΰ Στεφάνου.’Αντί όμως τής χαράς τήν όποιαν έπερίμενε ν’άπλωθή είς τό 
πρόσωπόν της. τήν είδε ολίγον κατ’ολίγον συνοφρυουμένην καίάνήσυχον.

— Δέν έχω δίκαιον λοιπόν νά είμαι εύχαριστημένος; είπε. Ή άθώω- 
οίς σας είναι έξησφαλιΟμένη πλέον.

Ή Ελένη τόν έκ.ύτταξεν είς τά μάτια καί είπε ψυχρώς.
— Δέν έννοήσατε λοιπόν;.. .’Ολοι αύτοί είναι ψευδομάρτυρες. Αύτοΐ 

δλοι είναι φίλοι τοϋ Στεφάνου, οί όποιοι θά έπεφταν στή φωτιά πρός
χάριν του. Τούς παρεκάλεσε νά μαρτυρήσουν 
διά νά μέ σώσουν, διάτήν τιμήν τοΰ ονόματος 
και εκείνοι ύπεσχέθησαν. Θέλετε μίαν άπόδει- 
ξιν; Ή κυρία ποΰ ήτο στό Μιλάνον μαζή του 
ήμουν έγώ. ..

— Τότε δέν εννοώ τίποτε· είπεν ό δικηγόρος.
— Δέν εννοείτε ; Άπλούστατα. Ό σύζυγός 

μου μέ εκδικείται διά τής γενναιοφροσύνης του. 
Οί μάρτυρες είναι ψεύτικοι, έγιό δέν Οά δια- 
ψεύσω τούς μάρτυρας καί τό κόλπο του Οά 
έπιτύχη. Άλλά καί κάτι άλλο Οά σάς είπεν ό 
σύζυγός μου. Τί σάς είπε; . ..

Καί ή νεαρά γυνή έφαίνετο κατεχομένη υπό 
ζωηρός ταραχής.

Ό Κουαντράλλι) έδίστασε. Πώς νάέπαναλάβη 
τήν Αόριστον. άλλά δεινήν κατηγορίαν τοΰ κόμητος κατά τής συζύγου του;

— ’Εμπρός! είπεν ή 'Ελένη. ’Εμπρός, μή διστάζετε!
— Μέ έπεφόρτισε νά σάς Ανακοινώσω ότι δέν αισθάνεται γιά σάς, 

ούτε έρωτα, ούτε οίκτον. "Οτι όταν άθωωΟήτε. δέν Οά σάς ξανάίδή πιά.
Ή Ελένη άνετινάχθη ώς τίγρις.
— Σάς τό είπε αύτό ; έκραύγασε. Μήπως δέν ακούσατε καλά;
— Πώς είναι δυνατόν νά μήν ήκουσα καλά; είπεν ό δικηγόρος.
Ή κόμησσα έκαμε ολίγα βήματα.
—Μέ μισεί· είπε. Μέ μισεί καί μοΰ ρίχνει τήν σωτηρίαν ώς ελεημοσύνην. 
"Επειτα έστάθη, έκύτταξε τόν δικηγόρον καί, ώς νά ήσθάνθη Απόλυ

τον ανάγκην νά έξομολογηθή, έψιθύρισε.
— Υπήρξα άπιστος είς τόν σύζυγόν μου. Δέν τόν αγαπούσα. Ήτο 

πολύ καλός. Έξώδευα τρελλά έγι’ο καί εκείνος ήναγκάζετο νά εργάζεται. 
Μέ έλάτρευε καί έγώ ούτε τόν «λογάριαζα καν. Μίαν ημέραν έφθασα 
μέχρις άπιστίας. Μέ συνέλαβε, ένφ έγραφα. Μοΰ άρπαξε τό γράμμα, μοΰ 
τό επέταξε στό πρόσωπο ν' έγάι άπό τήν απελπισίαν μου τόν επυροβό- 
λησα.. . Αΰτή είναι ή αλήθεια.. . (Αί λέξεις αύταΐ έλέχθησαν μέ ορμήν 
καί μέ ταραχήν άπερίγραπτον). Ανάγκη νά ιιέ αθωώσετε! Έγώ μετε- 
νόησα. Θέλω νά είμαι καλή. Αύτός δέν μ' αγαπά πιά, άλλά τόν Αγαπώ 
έγώ. Μέ «νίκησε. Θέλω νά τόν πάρω πίσω !

-— Μήν αμφιβάλλετε· είπεν ό δικηγόρος· Οά άθωωθήτε.
— Αλήθεια; είπεν ή Ελένη ενθουσιασμένη, καί κρύβουσα τό πρό

σωπο ν είς τά χέρια διά νά μή φανοΰν τά δάκρυα.
Καθώς ήτο τόσον κοντά είς τόν δικηγόρον,ό άνθρωπος ήσθάν- 

θη τήν δρεξιν νά τήν άρπάξη καί νά τήν σφίξη είς ένα ηδονι
κόν έναγκαλισμόν. Έκείνη ώς νά τό έμάντευσεν Απεμακρύνθη.

— Ησυχάσατε. κόμησσα* είπεν ό Κουαντράλλη. Πρέπει 
ν’ άναπαυΟήτε. Έχετε ανάγκην ήσυχίας.

Καί λαβών τόν πίλον καί τόν χαρτοφύλακά του, «χαιρέτησε 
καί έφυγε. "Οταν εύρέθη εις τό αμάξι προσεπάθησε νά συγ- 
κεντρώση τάς ιδέας του καί έψιθύρισε μόνος του. fJTj

—'Ορίστε. ’Αγάπησε τήν γυναίκα. Νά ένας σύζυγος ποΰ έλά
τρευε τήν γυναίκα του καί είργάζετο γι’αύτήν καί αΰτή τόν ήπά- 
τα. Νά, τώρα, ποΰ τήν αήδιασε καί τήν διώχνει, αΰτή τρελλαίνε- 
ται. Τί προτιμούν λοιπόν ή γυναίκες; Χάίδια ή καμουτσικιές.

’Εκείνην τήν στιγμήν ό αμαξηλάτης έφώναξεν πρός τό άλο
γον, τό όποιον, άφοΰ είς τήν Αρχήν δέν ήθελε νά προχωρήση, 
τώρα έτρεχεν έλαφρόν καί μέ δλην του τήν δρεξιν.

— Μωρέ, τί κάνουν ή καμουτσικιές τέλος πάντων!
(Έκ του ’Ιταλικού)

τάς

τό»’ εοωτα. ΊΙ αϊθύνσα 
·, είς το καλλνντη- 

----- · και rd ονγ-

ΠΟ άλας τάς ε.τοχάς τής’Ανθριο- 
-ΓΧ ^ότητας, κατά τάς ά.τοίας ο ερτος 
ε.-ταιξε μέγαν ρόλοι·, ό 111' αίό>>· 
.ταρέχει αί'τό τό θέαμα τής ςτυκνής 
αι·ναντήβεο>ς τής ήδονής μέ τό αΐ- 
αθημα και τοΐ· ίά.ικοΐ· έραιτος μέ τόν 
μάλλον ίόαΐΊκόν. Τό ςταλαιόν πνεύμα 
τον Γαλ.λικον ίπποτισμού άρ ίνει τΐμ· 
τελει-τώαν τοι· αναλαμπήν κατά τήν 
εποχήν εκείνην, άλλά ταιποχρόνως 
ή η ιλ.ηόονία τιόν Ριομαϊκάιν χρόνιαν 
μεταόίάεται άπό κοινωνικής είς κοι- 
νοιί'ΐκιμ' βαθμίόα και καταλαμβάνει 
ολόκληρον τήν Γαλλικήν κοινωνίαν. 

rII φιΡηδονία είναι τό οΐ’νΙΙηιιει τον 
αίώνος εκείνον, πννθημα τό όποιον 
όρμάται μέν άπό των Γάλλων, ιιπλιό- 
νεταΐ όμως είς ολον τόν κιιομον. καί 
φθάνει εις όλα τά πολιτιαμένα κράτη. 
' Γνόνμαοία, οτολ.ιπμός, ονμπεριη οοά 
καί δίαιτα άκόμη, δέν έχονν άλλον 
ακοπον παρα νά νπηρετήουνν αί’τόν 

ήδονάς, τόν διαρκή πόθον πρός τήντόν έρωτα, πρός 
άπόλανοιν.

Τό οίκημα είναι καμωμένοι· διά 
είναι βνθισμένη είς ή/ιίφως μυστηριώδες, 
ριον υπι'ιρχονν όλα τά δννά/ιενα νά ίξεγείρουν και να ονγ- 

κρατήοονν τήν ηδονήν, άικόμη καί ή Ιπίπλωσις τών τοίχων 
ενθυμίζει έρωτας, καί τά μαλακά σκεπάσματα τό»· επίπλων είναι 
ζωγραφισμένα μέ. έρωτικάς σκηνάς. Τί δέ είναι τά κνριιότερα 
έπιπλα; Σοφάδες σκεπασμετνοι μέ Άπειρα μεταξοττά μαξιλαρά- 
κια, Ανάκλιντρα άιναπαυτικ.οηατα, δούκισσαι - όπως Ιλέγετο 
τότε έν είδος καναπέ — επιτρέπουσαι νά λαμβάνη ή καθημένη 
διαφόρους δήθεν αφελείς οτιισεις, αί όποΐαι άφήνουν νά φαίνεται 
ολίγον άιιελόις τό πόδι κτλ.

Είς τους δρόμους ή κυρία, εντός τοϋ φορείου της, ακολουθεί
ται άπό κομφευομένους, οί όποιοι άπό τήν μίαν καί άπό τήν 
άλλην θνραν τής άραδειάζονν κομπλιμέντα ολίγον άπέχοντα 
άπό ερωτικός εκμυστηρεύσεις.

Είς τιίς συναναστροφές άκόμη χειρότερα. Οί άνθρωποι ώμί- 
λουν ελευθέριος, τά ανέκδοτα είναι κάποτε ολίγον άνοικτά, τά 
καλαμποί·ρια δέν είναι πάντοτε διά παρθεναγωγεία' τό πνεύμα 
τής εποχής φέρεται άεννάιος καί διαρκώς πρός τήν κολακείαν, 
ή οποία κλονίζει καί τήν ίσχυροτέραν γυναίκα. ΊΙ ποίησις είναι 
όπλον είς τά χέρια τών κατακτητο»·. Άρκεΐ νά είναι ώραία 
μία γυναίκα, καί. μόλις ίμιρανισθή είς τόν κόσμον, θ’ άκούση 
σωρείαν ποιημάτων, εις rd όποια οί ποιηταί τήν παραβάλλουν 
πρός τήν’Αφροδίτην. Οί ποιηταί τιόν στίχων αύτό»', σήμερον θά 
έξυλοκοπ.οϋντο. ’Αλλά τότε έθαυμάζοντο καί έκαμναν θαύματα.

ΊΙ ζωγραφική δέν εξυπηρετεί όλιγιότερον τόν έρωτα καί τήν 
ήδυπάθειαν τής εποχής εκείνης. Μέ τήν πρόφασιν ότι πρόκει
ται περί σκηνιόν ειλημμένων έκ τής μυθολογίας, οί ζωγράφοι 
έγέμισαν τόν κόσμον μέ σκηνάς ερωτικός, γυμνός, προκλητικός, 
μέ εικόνας, αί όποΐαι έν τούτοις κρεμαη·ται είς τά μενταγιόν 
τών έντιμα»· γυναικών και επάνω άπό τά κρεββάτια τιόν παρ
θένων. Κανείς δέν τολμά νά κάμη παρατηρήσεις διότι ή άπάν- 
τησις είναι έτοιμος.

— J ύτό είναι μυθολογία .'
«

ΊΙ αιδημοσύνη τής γυναικός παρουσιάζεται έπαισθητώς ήλατ- 
τωμένη κατά τήν έποχήν έ,κείνην.

Μία κόρη μεγάλη πλέον καί είς ώραν γάμου έθεωρεΐτο 
άκόμη παιδί, έλέγοντο δέ έμπρός της πράγματα, τιί. όποια μόνον 
ένα παιδάκι πολύ μικρόν ήμπορεΐ νά άκούη άκινδύνως. Μεγα- 
λειτέρα άκόμη έπήγαινε νά παραγγείλη τά υποκάμισα της είς 
καταστήματα, όπου άνδρες έπερναν μέτρα. Αύτήν τήν ιδίαν 
κόρην, μέ. τήν πρόφασιν ότι είναι, τάχα μικρά άκόμη, ήμποροϋ- 
σαν νά τήν έναγκαλισθοϋν καί νά τήν φιλήσουν οί άνδρες, χω
ρίς τό πράγμα νά θεωρηθή σκανδαλώδες.

ο 0 ΕΡΩΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑι ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΗ ΑΙΩΝΑ

"Οταν ήρ-χετο ό καιρός νιι υπανδρευθή, έδέχετο πλέον τους 
φίλους της μόλις έξυπνοΰσε τό πρωί καί ενώ εύρίσκετο ακόμη 
είς τό κρεββάτι ή ενώ ένεδύετο είς τό μπουντουάρ της. ,Εν
νοείται ότι ό τόπος αϊτός δέν ήτο κατάλληλος διά νιι έπιβιίλη 
τόν σεβασμόν. ΊΙ παραμικρά κίνησις ήδύνατο ν' ιίπυκαλι-η-η 
ενα μέρος τοϋ βραχίονας, ή ολίγον στήθος, ή τό άκρον τοϋ 
ποδός. Αμέσως οί έπισκέπται έπωη ελοϋντο τής ευκαιρίας νά 
ι/’τιλουν ύμνους πρός ό,τι ειδόν, είς γλόισσαν δέ ή όποια δέν 
ήτο τό άκρον άωτου τής σεμνότητας.

Τά βιβλία, τι'ι όποια έδιιίβαζαν έννοεΐται ότι, δέν ήσαν καλλί
τερα καί δέν ήσαν προωρισμένα νά τήν ενισχύουν είς τήν <>όόι· 
τής αρετής. Είχεν άναπτυχθή κατά τή)’ έποχήν εκείνην ένα 
είδος ερωτικής φιλολογίας είς ποίημα, είς μυθιστόρημα καί είς 
άπομνιμιονεύματα, τό όποιον είδος έπεκράτει καί έκυριάρχει 
καί άπετέλει τήν μοναδικήν άπόλαυσιν τιόν γυναικό»·. . Ιέ)· υπάο- 
χει σχεδόν σήμερον βιβλίον άνάλογον πρός τά είδη, τά όποια 
έδωκε τότε ή η ιλολογία.

Ίά βιβλία αί·τάι δέν ήγοράζοντο κρυφάι καί δέν έδιαβάζοντο 
μυστικά. Τουναντίον κάθε σελίς των καί κάθε γεγονός άιναφερό- 
μενον είς αύτι'ι έδιαβάζετο είς τόν κύκλον τής πρωινής έπισκέ- 
φειος, έμελετάτο, συνεζητεΐτο καί έςιονυχίζετο. ΊΙ κυρία έλεγε 
πριότα τάς γνιόμας της καί κατόπιν έδιδε τόν λόγον είς τους 
άλλους. ’ Αν υπήρχεν Άββάς είς τήν συναναστροφήν άιμήυέτο 
I’d όμιλήσΐ] τελευταίος.

Κύριε Άββά, σείς είσθε ό είδικιότερος είς τά ζητήματα 
τοϋ έρωτος, διότι σεις έχετε νιί κάμετε μέ τής φυχές.
Ό’Αββάς ροδοκόκκινος καί μυρωμένος άνελάμβανε νά είπι/ 

τήν τελχυταίαν λέξιν, ή όποια δέν ήτο καλλίτερα ιιπόι όλα όσα 
είχαν λεχθή πρ!)· καί ή συζήτησις κάποτε έφιθανευ είς άκρα 
Απίστευτα σήμερον.

Αέν υπήρχαν κατά τήν έποχήν έκείνην γυναίκες αύστηραί 
καί συγκεντριόσεις είς τάς οικίας, όπου ή ήθική νά /ι'η έθίγετο;

ΙΙεβαίως υπήρχον και άπό τά δύο. ’Ακριβώς ή μεγάλη ευκο
λία καί ή έκλυσις τών ί/θό»· έδημιούργησε καί τό Αντίθετον καί 
άναη έρεται τό παράδειγμα τής κ. Μπαλέ, τής όποιας ή οικία 
έλέγετο Από τή ν κοινιονίαν τής I 'αλλίας τότε «ή οικία τό»·’Αγγέλων .

"Or αν έφθασεν εις τό Παρίσι ό πρεσβευτής τοϋ βασιλέως τής 
Σουηδίας, είχε πληροφορηθή από τήν πατρίδα του περί τής 
κοινωνικής καταστάσεως τής Γαλλίας τότε. Κατά σύιιπτωσι,ν ή 
πρώτη αίθουσα είς τήν οποίαν έφιλοξενήθη ήτο ή τής κ. Μπαλέ. 
Ό πρεσβευτής νομίζων ότι καί αυτή ή αίθουσα ήτο όπως τόσαι 
άλλαι. έφέρθη φαίνεται κατά τρόπον τολμηρόν. Αέγεται ότι 
έταίμπησε μίαν Από τας προσκεκληαένας, ή όποια διεβίβασε τά 
παράπονιι της πρός τήν οικοδέσποιναν.

Έκείνη τότε έπροχώρησε πρός τόν πρεσβευτήν καί δυνατά, 
ώστε ν’ ΑκονσΟή άπό όσον τό δυνατόν περισσοτέρους προσκε- 
κληιιένους της, τοϋ είπε .·

- Κύριε πρεσβευτά, υποθέτω ότι ό βασιλεύς σας σάς έστειλε 
νά ψηλαφήσετε, τήν πολιτικήν τοϋ τόπου μας καί όχι τούς βρα
χίονας τών κυρίά»· μας. " lr ή πολιτική σας Αποστολή έπιτύχι/, 
όπως καί ή Απόπειρα τήν όποιαν έκάματε απόψε, ώρισμένως 
θά σάς κρεμάσουν είς τήν πατρίδα σας.

Οί δέ σύζυγοι τί έκαμναν είς 
λούθουν τόν γενικόν κατήφορον 
ήσαν Ανεκτικοί, παρεσύροντο άπό 
τό παράδειγ/ια, δέν έκαμνον σκη
νάς, καί ή μονομαχία, ή όποια 
έ/ιαίνετο τότε είς τάς καλλιτέρας 
κοινωνικός τάζεις, ένώ είχεν ιός 
έπί τό πλεϊστον αιτίαν τόν έρωτα, 
δέν είχε σχεδόν ποτέ τήν συζυ
γικήν Απιστίαν.

Άλλως τε καί οί ίδιοι οί σύζυ
γοι έκαμαν τά ίδια. Μεταξύ τα»· 
πρωινών έπισκεπτό»· μιας εδραίας 
κυρίας ήσαν οί. περισσότεροι έγγα
μοι, Αφήνοντες είς τήν οικίαν των 
τήν γυνάικά το»· τήν οποίαν έπε-

τό μεταξύ; Οί σύζυγοι ήκο-
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Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑ ΠΡΟΣΟΨΙΣ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

/ωλονότζ συνειθισμένος είς 
καί άντιπροσωπεύο»· αυτός 
μέρος τής διαφθοράς τής 

κατεπλάγη καί έπήγεν είς τήν 
ι· συνέντευξη·. Εκεί τόν έπερί- 

έρωτευ μένης όσον καί ή 
Ολόκληρον βιβλίου άπομνημονευμάτο»’ 

•είται τους έρωτας αύτους τοΰ Μενεφουά 
ι έν, οί οποίοι δέν έκα
μαν καμμίαν άλλην 
εντύπωση· άπό τήν τοΰ 
τραγικού τέλους. Διότι 
μητέρα καί κόρη, άμ- 
φισβητοΰσαι τόν ερα
στήν, έφονεύθησαν καί 
αί δύο έπί τοΰ τάφου 
του, όταν αυτόν τόν 
έφόνευσεν ό ποιητής 
Μουρέ.

'Τ’. ΙΙΝ νύχτα τής 15 Αύγού- 
στου τρομερά πυρκαίά 

έκραγείσα είς τό Χημείαν 
άπετέφρωσεν όλόκληρον τό 
καλλιμάρμαρον καί μεγαλο
πρεπές οικοδόμημα, μετά 
τών έν αύτώ Λργάνων, συ
σκευών καί συλλογών τοΰ 
έργαστηρΐου τής Χημείας, 
τον Εργαστηρίου τής Φυσι
κής, τοΰ Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου καί τού Εργα
στηρίου ιής Φαρμακολογία.. 
Τό πΰρ άγνωστον πώς έκρα- 
γέν Ελαβε τάχιστα μεγάλος 
διαστάσειε, άπειλήσαν δλας 
τάς έναντι οίκίας τής όδού 
ΧόλωνοςΛΑνεμος λυσσαλέος 
πνέων άπό δύο ήμερων καϋί- 
στα άδύνατον τήν ΧΒφίστο* 
λήν του, παρ’ δλας τάς τού 
πυροσβεστικού λόχου υπερ
άνθρωπους προσπαΰιάας.

Τό παμφάγον στοιχείου 
ή θέλησε καί τρία θύματα, 
τρεις νεαρούς πυροσβέτος, 
τόν Ιΐαν Καραγιαννίδην, 
II. Τσαβλήν καί Ζαιμην, 
εύρόντας οίκτρόν θάνατον, 
τών όποίιυν ή κηδεία έτε- 
λέσΟη πάνδημος.

Τό κτίριον ήτο ήσφαλι- 
σμένον άντί 150 χιλ. δραχ., 
τά δέ έν αύτώ όργανα άντί 
300 χιλ. δρ. Ή δλη ζημία 
ύπολογΐζεται είς τρία Εκα
τομμύρια δραχμών.

.1 ύτή είναι ή είκόίν 
τον ερωτικού δέκα
του ογδόου αίώνος, 
ανεπαρκής ίσως απέ
ναντι τοΰ υλικού, τό 
όποιον παρέχουν τά 

βιβλία τής έποχής έκείνης. Πάμπολλα ακόμη θά ήμποροΰσε 
κανείς νά διηγηθή, Ιλπίζομεν δέ. ίιν ή διήγησις ευχάριστή τους 
άναγνώστας μας, νά τήν συνεχίσωμεν είς προσεχές φυλΛάδιον.

παιδί. Τό έθιΰπευε, τοΰ έδιδε γλυκίσματα καί τό παρηγόρει όταν 
έκλαιε. Μίαν ώραίαν πρωίαν ό μικρός φθάνει είς τό μπουν
τουάρ τής ώριμου φίλης του, ενωρίτερα άπό όλους τους άλλους 
έπισκέπτας καί τής έξομολογεΰται τόν έρωτά του μέ φρασεολο
γίαν έκπλήττουσαν διά τήν ηλικίαν του.

Ώράΐό μου παιδί, λέγει ή κυρία Σουα- 
ζές, δέν έφανταζόμην ίίτι θά μοΰ έλεγες αυτά 
τά πράγματα. Ά -λΧ~φ

- Δέν είμαι παιδί' άπαντά ό μικρός. Είμαι 
<5 άνθρωπος που σάς αγαπά παραφόρως καί ό 
όποιος θά σκοτωθή έδώ μπροστά σας, άν δέν πει- 
σθή οτι τον Λγαπάτε.

Καί τραβά, τό σπαθί του καί ή κυρία Σουαζές ΐ,-'ι 
βλέπει μέ συγκίνηση· ίίτι τό σπαθί εκείνο είναι αλη
θινό σπαθί και μάλιστα πρό ολίγον ήκονισμένον.

’Ανάλογου πρός αυτό τό παράδειγμα είναι τό άλλο εκείνο των 
έριότων τής δεσποινίδας Δυφφέν μέ τόν ’Ιούλιον, Φραγκίσκου 
Μενεφουά, ένα άπό τούς μεγαλητέρους κατακτητάς τοΰ δεκάτοι· 
ογδόου αίώνος.

'Ο Ιούλιος Μενεφουά έπέστρεφεν άπό μίαν έμπιστευτικην 
αποστολήν είς τήν Γερμανίαν, όταν συνηντήθη εις κάποιαν 
αίθουσαν μέ τήν δεσποινίδα Δυφφέν ηλικίας δέκα έτων. Ο 
άπεσταλμένος διηγείτο κάποιαν του περιπέτειαν. ίσως αληθινήν, 
πιθανώτερον ι'ίμως φανταστικήν, είς τήν Γερμανίαν, όταν έξαφνα 
άνικάλυψεν ίίτι τόν είχε πλησιάση και σχεδόν είχε ριφθή εις τα 
πόδια του τό κοριτσάκι έκεΐνο τών δέκα ετών καί τόν εκυτταςε 
μέ θαυμασμόν.

"Οταν ό Μενεφουά έφευγεν, ευρίσκει είς τόν μανδύαν του 
μίαν επιστολήν ή οποία έλεγε:

— Σάς άγαπώ μέχρι τρέλλας. ’Επιθυμώ 
νά σάς ίδω. ’Ελάτε νά έπισκεφθήτε τήν 
μαμά μου.

Ό άνθρωπος, 
όλα τά απρόοπτα 
ό ίδιος άρκετόν 
έποχής του, : 
υποδειχθεΐσαν 
μενον ή μητέρα τή, 
κόρη." 

μέ τήν δεσποινίδα Δυφη

σκέπτοντο άλλοι. Τοιουτοτρόπως ή άλυσσος τής ελαφρότητας καί 
τής διαφθοράς ήπλιόνετο άπό τό ένα άκρον είς τό άλλο καί 
άπλουμένη δέν κατώρθωνε πλέον ι·(ΐ κάμη καμμίαν εντύπωση·.

Ύπήρχον μάλιστα γυναίκες, αί όποιοι ιδιαιτέρως έκαυγώντο 
διά τήν αιχμαλώτισα· τών εγγάμων άνδρών. Ή περίφημος διά 
τήν καλλονήν της δεσποινίς Δέ Κοσσέν - Μαλιάρ έλεγεν ότι, είς 
τό μπουντουάρ της δέν δέχεται παρά μόνον εγγάμους, διότι 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον αποφεύγει τήν κακογλωσσιάν τοΰ κόσμου. 

Εννοείται ότι οί έγ- 
ΑΠΟ την πυρκαϊαν του χημείου Λ-πσκέ.-τται η}ς

.....  θαυμασίας αυτής δε- 
■....................................... σποινίδος δέν ήσαν
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τερον διεφημίσθη δ έριος ενός μικροΰ .Ιουδοβίκου, πρός τήν 
κυρίαν Σουαζές, ή οποία είχε περάση ήδη τήν πρώτην νεότητα 
καί επλησίαζεν είς τά σαράντα.

Ό μικρός -Ιουδοβΐκος ήτο μόλις δώδεκα έτών όταν τήν 
ήγιίπησεν, όπως μόνον έπιτρέπεται ή είναι φυσικόν ν άγαπήση 
κανείς είς ήλικίαν ώριμον πλέον. Τά απομνημονεύματα τής 
έποχής έκείνης άναφέρουν τους έρωτας αυτους μέ κάποιαν 
ευχαρίστηση·, ε/ όποια καταντρ Λποκρουστική.

ΊΙ κυρία Σουαζές μετεγειρίζετο τόν μικρόν Λουδοβίκον ώς

Η ΚΟΤίΟΜΠΟΛΑ. Μία κυρία διάσημος κοιαο/ιπό/.ιι. είχε,· oov.ioiljj είς 
τον πνενμαιικόν της ίίτι δεν θά κακοί.ογήαη .τίεον κανένα.Ήτο μεγάλη θνοία 
αυτό πον εκαιινε. Κάποτε λοιπόν ενρέθη έν τω μέοω κύκλοι· κοτοομπόληδων, 
οί όποιοι είχον παυαλιιοβι μίαν άλ/.ην κυρίαν. "Ολοι υπερεθεμάτιζον είς την 
κακογλωσσιάν. Ίί όρκιοθεΐσα δεν έλεγε λέξιν, άλλ’ έπί τέλους ανοίγει τό στόμα 
της καί υπερασπίζεται τήν εύεργετουμένην. Τής πλέ
κει ένα αληθινόν έγκώμιον, αλλά παρεμβάλάει μερικά 
εάν καί μερικά αλλά, <3οτ« ό πανηγυρικός κατήιπηοε 
μαέ.λον οάτυρα.

Μόλις όμως έτελείωσεν, ώς εάν (ιοθάνθη κάποιαν 
τΰηαν σννειδήοειος, ίγείρεται άποτόμως καί λέγει :

— Θεέ μου, συγχώρησε με ακόμη μιά φορά. 'Υπό
σχομαι ΰτι δεν θά έπιτρέι/'ω είς τόν εαυτόν μοι· άλλοτε 
τοιαύτην εύχαρίοτησιν.

Η ΤΖΟΚΟΝΤΑ 3> «■<■><>

ο ο ο ο ΠΟΥ ΕΚΛΑΠΗ
«ιχομεν άλλοτε δημοσιεύσει εις τήν σει- 
I ράν τιΰν εικόνων, αίτινες άποτελοΰν τήν 

έξ έργων διάσημων ζωγράφων Καλλιτεχνικήν Πινακο
θήκην τής -Εικονογραφημένης», τόν παρατιθέμενον 
θαυμάσιοι· πίνακα τής Τζοκόντας τοΰ περιη ήμου’Ιταλού 
Καλλιτέχνου Leonardo Da Vinci. Ήτο κτήμα τού 
Λούβρου καί έφιγουράριζε χρόνια τώρα είς τήν τετρά
γωνον αίθουσαν τοΰ Παρισινού Μουσείου, τήν προσιτήν 
είς τόν κόσμον καθ’ όλην τήν εβδομάδα πλήν τής Ιευ- 
τέρας, καθ’ ήν είναι τό Λοΰβρον κλειστόν, ότε καί 
έπιτρέπεται ή είσοδος 
μόνον δί άδειας ειδι
κής είς καλλιτέχνας 
καί φωτογράφους.

Ή αξία τοΰ πίνακος δέν 
έξετιματο. Τεχνοκρϊται διάση
μοι ύπελόγιζον αυτήν είς όκτό) 
εκατομμύρια φράγκων.

' 11 Τζοκόντα λοιπόν δέν 
φιγουράρει πλέον είς τό Λοΰ
βρον.Έκλάπη. Μίαν Δευτέραν 
άπό έκείνας, καθ’ άς μόνον 
καλλιτέχναι είχον τήν άδειαν νά 
τήν θαυμάζουν, έξηφανίσθη 
μυστηριωδώς. Μάτην ήρεύνη- 
σαν τό δαιδαλώδες Λοΰβρον. 
Τόσον έδυσκολεύθησαν οί τοΰ 
Μουσείου καί αί Παρισινοί 
άρχαί καί ή κυβέρνησις νά 
πιστεύσουν ότι έκλάπη μέρα 
μεσημέρι, όπως λέγουν, έμ- 
πρός είς τά μάτια τα»' φυλά
κων, ώστε μάλλον έπί τινας 
ημέρας έπιστεύθη γενικώς ότι, 
έπρόκειτο περί φάρσας είς βά
ρος τής αμελούς έπιβλέφεαις 
τών έν τφ Λούβρω. Ένόμι- 
σαν άκόμη ότι κάποια τΜα- 
τέν» ή κάποιον τ’Εξέλσιορ» 
έπαιξαν αυτήν τήν φάρσαν χά- 
ριν ρεκλάμας, άλλά μετ άγα- 
νακτήσεως αί δύω έφημερίδες 
διέηιευσαν τούτο.

Ή Παρισινή άστυνομία είναι 
άνάστατος. Ό δημοσιογράφος 
Ροσφαιρ έπρότεινεν εράνους 
ενός εκατομμυρίου φράγκων, 
όπερ νά δοθή είς εκείνον, ό 
οποίος θά έπαναφέρη τήν εικόνα 
είς τό Λοΰβρον, αφού προηγου
μένως τοΰ δοθή άμνηστεία.

Έν τώ μεταξύ μέσα είς τήν αίθουσαν τής Νίκης τής Σαμο
θράκης, ενρέθη τό πλαίσιον τής Τζοκόντας, έκ τής γενομένης 
δ’ έξετάσεως έξηκριβώθη ότι τό θαυμάσιου καλλιτέχνημα άφη- 
ρέθη δί αποκοπής τοΰ μουσαμά μέ μαχαιράκι, έξ ου εικάζουν 
οτι δύω κλέπται ένήργησαν τήν άφαίρεσιν. Θεωρείται γενικιος 
ότι ή κλοπή αυτή δέν θά είναι προσοδοφόρος διά τούς δράστας, 
διότι δυσκολώτατα θά δυνηθοΰν ούτοι νά πωλήσουν τήν εικόνα.

«

Ό Λεονάρδο Ντά Βίντση ήκμασεν άπό τοΰ 1452 μέχρι 
τοΰ 1519. Ήτο νόθος υιός ενός συμβολαιογράφου τής πόλεως 
Γ/nei τής Τοσκάνης, έξ ής καί έλαβε τό έπίθετον. Δέν ήτο 

μόνον μέγας ζωγράφος. Ήτο καί γλύπτης αριστος καί έφευρέ- 
της, διότι είς αυτόν δφείλεται ή έπινόησις τοΰ σκαφάνδρου. "Επί 
πλέον τετρακόσια ολόκληρα έτη πρό τής άνακαλύψεως τής 
πολυποίκιλου χρήσεως τοΰ άτμοΰ έμάντευσε, δύναταί τις ι·« 
εΐπη, τήν έφαρμογήν αύτοΰ ώς κινητήριου δυνάμεως. ΙΙροείπεν 
ακόμη τήν άνακάλυφιν τοΰ άεροστάτου. Ώς νά μή ήρκουν δέ 
αυτά ήτο καί φιλόσοφος μεγάλος, καί ποιητής καί άρχιτέκτων 
καί μουσικός. ’Έκρουε μάλιστα λύραν, ήν είχε κατασκευάσει 

μόνος, έξ αργύρου, σχήμα έχουσαν κεφαλής ίππου. Ούδείς 
ζωγράφος άνεγνωρίσθη μεγαλήτερός του' οι’δ’ αυτός ό Ραφαήλ 
καί ό Μιχαήλ “Αγγελος.

Περί τής Τζοκόντας έγράφησαν πολλά καί ίδίιι διά τό αινιγ
ματώδες μειδίαμά τ»;ς. Ό Θεόφιλος Γκωτιέ ώνόμασε τήν Τζο- 
κόνταν Σφίγγα τοΰ Κάλλους. Έν τούτοις ή είκονιζομένη γυνή 
υπήρξε πρόσωπον πραγματικόν. Ήτον ή Μόνα Λίζα, σύζυγος 
τοΰ Φλωρεντινού Φρατζέσκο Ντί Μπαρτολομέο Στί Τζανόμπε 
Ντέλ Jocondo. Τέσσαρα έτη είργάζετο έπί τοΰ πίνακας αύτοΰ ό 
δαιμόνιος καλλιτέχνης, χωρίς νά τόν θεωρή τελειωμένον. "Οταν 
ή Φλωρεντινή δέσποινα έποζάριζε, ολόκληρος ιιρχήστρα άνέ- 
κρονε τεμάχια γοργά καί γελωτοποιοί έκαμνον μορφασμούς ή 
έφαιδρολόγουν, διά νά διατηρή τό μειδίαμα είς τά χείλη καί έξα- 
φανίζεται παν ίχνος ανίας άπό τής μορφής της. Τό μειδίαμα 

αυτό πεντακόσια ένδεκα έτη 
μας τό έπεδείκνυεν ή άπαχθείσα 
πρό τίνος. Πρός ποιον άπηυ- 
θύνετυ; Πρός τόν καλλιτέχνην 
τοΰ οποίου δπήρξεν έρωμένη, 
είς ένδειξη· ευμενείας, ή πρός 
τόν σύζυγον είς ένδειξιν οίκτου;

Ό Φραγκίσκος Α' ήγόρασε 
τόν πίνακα αυτόν, μόλις ενός 
τετραγωνικού μέτρου έχοντα 
διαστάσεις, αντί 4 -χιλ. σκού
δων, μετ’ αυτόν δί ή πολύτιμος 
είκών περιήλθεν εις τήν κυριό
τητα τοΰ Γαλλικού “Εθνους.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ «■ ο ο
ο ο ΠΑΡ’ ΕΛΛΗΣΙ
Sgr ις μακράν του άρθρον ό 
-λ-1 σοφός Σ. Ζαμπορόβσκι έξε- 
τάζει τήν περίεργον άντίληφιν 
τοΰ παλαιού "Ελληνος διά τήν 
Δουλείαν, μίαν Ιδέαν άντίθετον 
πρός τό φιλελεύθερον έθνικόν 
πνεύμα, πρός τήν φιλοσοφικήν 
του άνάπτυξιν.

' Ο "ΕλΔ.ην όλων σχεδόν τών 
άρχΟίων πόλεων δέν μετήρ- 
χετο ούδεμίαν τέχνην ή έ.μπό- 
ριον. ’ Ερητόρευεν ό άθάνατος 
πρόγονός μας. Μόνον έρητό- 
ρευε. Κατ’ άρχάς τά τρόφιμα 
καί διάφορα αντικείμενα πριό- 
της χρήσεως ήσαν έργου τών 
μελών τής οικογένειας.’ 0 πτω
χότερος" Ελλην έν τούτοις είχεν 
ένα ή δύο δούλους, διά νά άλέ- 
θωσι τόν σίτον, διά νά κατα- 
σκευάζωσι τόν άρτον του καί 

όιά νά ύφαίνωσι τά ένδύματά του. Οί τεχνίται ήναγκάζοντο, 
ώς έκ τοΰ περιωρισμένον τον πληθυσμού, νιί έξασκώσι διάφορα 
έπαγγέλματα' τό τοϋ κλινοποιοΰ, τό τοΰ άμαξοποιοΰ καί τό τοΰ 
κτίστου ακόμη. Ό καταμερισμός τής έργασίας έπεβλήθη, άλλ’ ό 
έλληνικός λάρυγξ τόν ήθέλησε ίδικόν του καί έδημιούργησεν 
ειδικότητας μαγείρων διά τους ζωμούς, τους ιχθύς, τά ποτά.

Έν πάση περιπτώσει οι πολίται τοτν πόλεων δέν είργάζοντο 
κατά τό πλεΐστον, διότι τό εναντίον έθειορεϊτο 
έξευτελιστικόν. ' Ο Ηρόδοτος γράφει : Παρά 
τοϊς πλείστοις τών βαρβάρων, όσοι έκμανθάνουν 
τάς μηχανικός τέχνας, καί τά τέκνα των 0εο>- 
ροΰνται ώς οί τελευταίοι πολϊται. Ένώ τιμιόνται 
ώς οί ευγενέστεροι, όσοι δέν ασκούν ούδέν έπάγ- 
γελμα καί Ιδίως, όσοι έχουν άφοσιωθή είς τά , 
όπλα. "Ολοι οί "Ελληνες έχουν άνατραφή μέ τάς 
άρχάς αύτάς καί Ιδίως οί Λακεδαιμόνιοι».

Αυτοί οί φιλόσοφοι άπέκρονον τήν έργασίαν 
καί προσπαθούντες νά δημιουργήσουν κοινιονίαν 
έκλεκτών, ένέπνεον τήν άπέχθειαν πρός τήν κερ- 
δοφόρον ένασχόλησιν. Ό ίδιος ό Σωκράτης δέν 



έκαμε τίποτε' ούτε καν τά μαθήματα του έγραφε, 
καίτοι πάντοτε έμέμφετο τήν οκνηρίαν.

Ό Πλάτων, <> Ξενοφών, ό Αριστοτέλης και αυτός 
’'ώ·^ ό λαϊκός Αριστοφάνης και c r,,~··---------- ------------ ·
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ό Πλούταρχος περιεφρό- 
νονν τήν έργασίαν. Συνε
πώς πόλεμοι καί δού
λοι καί αμαρτήματα κατά 
τοΰ πολιτισμοί· όμοια τών 
ε>’’ Αφρική διαπραττομέ- 
νων. Παιδία ήρπάζοντο, 

γονέων των και έλαμβά-παιδια έγκατελειποντο υπο τών
νοντο ώς δούλοι, πανηγύρεις έχρησίμευον δί αιχμαλωσίας 
δούλα»·, αί νεάνιδες, αί κατηγορούμενοι διά κακήν διαγω
γήν, έπωλοΰντο ύπό τοΰ πατρός των καί μόνον έν σημεϊον 
φωτεινόν υπάρχει είς τόν δρόμον αύτόν τής πλάνης: ΊΙ 
κατάργησις ύπό τοΰ Σόλωνος τής διά χρέη δουλείας.

'Π αργία ήλάττωσε τόν πληθυσμόν τών ελευθέρων. Αί 
ΆΟήναι άπό ΙΘΟ.ΘΟΟ κατοίκων έφθασαν είς τάς 30.000 
κατά τά τά μέσα τοΰ Α' αιώνας καί έπειτα οί αριθμοί 
αυτοί ήλαττ όιθησαν είς 21.000 καί 20.005 καί 15.000 
ακόμη. Κατά τόν Ε’ αιώνα οϊ δούλοι άντεπροσώπευον 

δύο πέμπτα τοΰ· πληθυσμού τής'Ελλάδος.
Ύπήρχον 1,000,000 ελεύθεροι καί 1.600.000 δούλοι.
ΊΙ άπελευθέρωσι,ς τοΰ δούλου ήτο δυσχερέστατη. Γνωρίζομεν 

τ'ην τιμήν τής άπελενθεριόσεως. Έπί 227 άπελευθεριόσεοτν, διά 
162 αί τιμαί ποικίλουν μετάξι· 300 δραχμών άρχαίων (216 φρ.) 
καί 500 (360 φρ.). Ιιά 5 έφθασαν 1000 δρ. (720 φρ.) διά 
2, δρ. 1300. Ιιά 7, 1800 (1440 φρ.). Αύται είνε αί υψηλότεροι 
τιμαί εξαγοράς.

Ό κύριος δέν έκαρποΰτο αύτό μόνον τό χρηματικόν όφελος, 
άλλ έπέβαλλεν εις τόν άπελεύθερόν του νά τόν υπηρέτη έφ όρου 
ζωής, νά τώ παραδώση έν ί) δύο τέκνα του ή νά έκμάθη έν 
επάγγελμα, τό όποιον ν άσκή πρός όφελος αύτοΰ. ζ4ί γυναίκες 
άπήλαυον καλλιτέρων όρων ώς καί τά τέκνα των. Υπάρχουν 
πράξεις άπελευθερώσεως, είς τάς όποιας τά τέκνα δούλης ήσαν 
κληροδόχοι τοΰ κυρίου της καί άνεγνωρίζοντο ώς τέκνα του. 
Εκ τών δούλων αύτών πολλοί υπήρξαν διάσημοι' ώς ή φίλη 
τον βασιλέως τής Αίγυπτου Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου καί 
διασημοτέρα άκόμη ή φίλη τοΰ Περικλεούς Ασπασία, χάριν τής 
όποιας ό μέγας πολίτης έγκατέλιπε τήν νόμιμον σύζυγόν του. 
Ώς εκ τής έλευθεριότητος τών ηθών της, ή δούλη αύτη ή 
έπειτα άπελευθέρα, δέν υπέκειτο είς τους περιορισμούς τής έλεν- 
θέρας Έλληνίδος, ής ό κύκλος δέν έπεξετείνετο πέραν τών 
ορίων τοΰ οίκου της. Άνεστράφη τόν Σωκράτην, καί άπέκτησε 
παίδευσιν τοιαύτην, ήτις νά τή έξασφαλίση επιρροήν έπί τών 
πραγμάτων τής 'Αθηναϊκής Πολιτείας. Έφθασε νά άποδοθή είς 
αυτήν ή σύνταξις πολλών άγορεύσεων τοΰ Περικλεούς.

Καί άπό τήν έν τή άρχαιότητι αύτήν ηθικήν κατάπτωσιν τής 
οικογένειας, μίαν κατάπτωσιν τήν οποίαν έπέφερεν ή άπάρνησις 
τής οικογένειας καί ή Αποφυγή τής έν αύτή τεκνοποιίας καί 
Ανατροφής τέκνων, ό Ζαμπορόβσκι έν συμπεράσματι διά τήν 
σημερινήν κοινωνίαν τελειώνει τό άρθρον του :

Είς τά τόσον άρχαΐα ταΰτα συμβάντα καί τάς περιστάσεις, 
αίτινες τά συνιόδευσαν καί τά έπηκολούθησαν, θι'ι εΰρίσκοντο 
πλείονες τοΰ ένός όροι άπ' εύθείας συγκρίσεως μέ. τά φαινό
μενα, τιι όποια παρουσιάζουν αί σύγχρονοι κοινωνίαι. Έπειδή 
εϊνε χρήσιμοι θά εϊνε καλόν νά τάς ύπενθυμίζωμεν ·>.

β € «
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Θά πραγματευθώ σπουδαιότατου κεφαλαίου, τό τής βαφής 
τών τριχών. Δέν είναι μόνον αί πρός τό γήρας πλέον βαίνου- 

σσι ομόφυλοί μας αί ένδιαφερόμεναι. Είναι καί πολλαί νέαι, αίτινες 
προιόρως βλέπουν νά στίλβουν μέσα είς τά μαύρα μαλλιά των αί αργυ
ρόλευκοι. Καί είναι προσωπάκια δροσερά καί χαριτωμένα, ποΰ τούς 
ταιριάζουν τά πάλλευκα μαλλιά, άλλ’ είναι καί άλλα, ποϋ αί πρώται 
λευκαί τρίχες τούς αυξάνουν κατά μίαν δεκάδα τούς Μαΐου; των.

Βαφα'ι τριχών υπάρχουν άπειροι, ή δέ βαφή έχει γενικευθεϊ έπ’ εσχά
των καί ίδίρ μεταξύ τοϋ άσχημου φύλου. Έχομεν ουτω δύο ειδών 
σκευασίας πρός βαφήν τών τριχών τάς διά φυτικών ουσιών, αίτινες ύπό 
υγιεινήν έποψιν είναι έντελώς άβλαβεϊς καί τάς διά μεταλλικών ουσιών, 
αίτινες δρώσαι κυρίως έρεδιστικώς έπί τοϋ τριχωτού τής κεφαλής 
άλλοιούσι τήν σύστασιν τής τριχός καί συνεπώς προκαλοΰσι πρόωρον 
φαλάκρωση·.

Καλή βαφή πρέπει όχι μόνον νά έπαναφέρη τό χρώμα τής τριχός, 
άλλά νά διατηρήση καί τήν μαλακότητα αυτής καί -τήν λειότητα καί 
τήν στιλπνότητα καί τήν λιπαρότητα άκόμη.

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1911

Υπάρχουν έν πρώτοις αί κοσμητικοί άλοιφαί. κύριον συστατικόν τών 
οποίων είναι ό έκ φελλού άνθραξ ή ή αιθάλη. Διά μικρόν έκτασιν λευ
κών τριχών δύναται τις νι'ι μεταχειρισθή φελλόν άπηνθρακωμένόν. Συν- 
ηθέστερον μεταχειρίζονται Νιτρικόν Άργυρον, όστις είναι λίαν κατάλ
ληλος ώς βαφή, άλλ' όχι αμιγή. Κυρίως προκαλοΰμεν αποσύνθεση· τοϋ 
διαλύματος τούτου, φυλασσομένου έντός κίτρινου φιαλιδίου. διότι τό 
φώς τοϋ ήλιου τίι μαυρίζει, δΓ άλλου άλατος, τοΰ Θειϊκοΰ Νατρίου. Έκ 
τής ένώσεως τών δύο τούτων υγρών αποσυντίθεται ό Νιτρικός Άργυρος 
καί μετατρέπεται είς Θειοϋχον Άργυρον, έν ίζημα μέλαν, δπερ περι
βάλλει τάς τρίχας. Σάς παραθέτω καί τήν συνταγήν :
α') Sulfure de Sodium . . 28,0 β') Nitrate d’Argent . . . 28,0

Eau distill6e.................170,0 Eau de Roses .... 170.0
Τό μεταχειρίζεσθε ώς έξής: Άπό τό βράδυ σαπουνίζετε τάς τρίχας 

διά νά φύγη τό λίπος καί άφίνετε τήν κόμην νιί ξηρανθή. Τό πρωί 
μ’ ένα πινέλο μαλακόν ή μίαν βούρτσαν μαλακήν βρέχετε έπιμελώς τάς 
τρίχας άπό τήν ρίζαν έως τά άκρα μέ τήν ύπ’ άριθ. 1 διάλυσιν έπί έν 
τέταρτον τής ώρας, εί δυνατόν είς σκοτεινόν δωμάτιον. έπειτα στέκεσθε 
ολίγον έως νά στεγνώσουν τά μαλλιά σας καί κατόπιν τά βρέχετε μέ 
τήν ύπ’ άρ. 2 διάλυσιν. Τώρα πλέον δύνασθε νά βγήτε είς τό φώς, άλλ’ 
άφοΰ προηγουμένως πλύνετε τό μέτωπόν σας ιιέ ολίγην διάλυσιν μαγει
ρικού άλατος είς κοινόν νερό ψυχρόν, διά νά μή μαυρίση τό δέρμα σας. 
τό όποιον πάντως θά έχη βραχή άπό τήν βαφήν.

Άν θέλετε άντί μαύρης βαφής καστανήν, άντί τών 170 γρ. Eau 
de Roses είς τήν ύπ' άρ. 2 διάλυσιν, εΐπέτε τοϋ φαρμακοποιού, ό όποιος 
θά έκτελέση τήν συνταγήν, νά θέση 225: γραμ. Ή σκευασία αύτή είναι 
έντελώς άβλαβης, διότι ό σχηματιζόμενος έκ τής ένώσεως τών δύο δια
λύσεων Θειούχος ’Άργυρος, είναι κόνις αδιάλυτος καί δέν άπορροφάται 
ύπό τοϋ οργανισμού. Άφ’ετέρου τό Θειοϋχον Νάτριον τής ύπ’ άρ. 1 δια- 
λύσεως είναι υγιεινή ουσία διά τήν κόμην, λόγοι τού έν αυτή περιεχομέ
νου Θείου. Έχει όμως καί έν ελάττωμα αύτη- άναδίδει δυσάρεστον όσμήν 
έπί τινα ώραν' Αβλαβής έπίσης μαύρη βαφή θεωρείται καί τό Κοίιοί, 
δπερ δέν είναι τίποτε παρά διάλυσις σινικής μελάνης εις ύδωρ ρόδων.

"Οταν πρόκειται περί μερικής λευκοπαθείας τοϋ δέρματος, συνοδευο- 
μένης καί ύπό τοπικής πολιώσεως, ένδεικνύονται ερεθιστικοί τινες φαρ
μακευτικοί σκευασίαι, δΓ ών προκαλεϊται ή επάνοδος τής χρωστικής 
ύλης είς τάς άποχρωματισθείσας τρίχας. Ίδου δύο κατάλληλοι συνταγαί:
α')^Βαζελίνης . .

Δεψικοΰ οξέος
. ·10 γρ. β’) Όποΰ πρασ. φλοιού καρυας 10 γρ.
. 4 » ΟΙνόπνευμα 60".................. 90 »

Ή πρώτη είναι άλοιφή. Διά νά μεταχειρισθήτε, άν προτιμάτε, τήν 
δεύτερον, πλύνετε προηγουμένως τάς λευκανθείσας τρίχας μέ διάλυσιν 
Ανθρακικού Καλλίου 1:10 καί κατόπιν έντρίβετε τό δέρμα.

Πλήν τούτων δμως συνιστάται καί δ σίδηρος έσωτερικώς, δστις χρω
ματίζει τάς τρίχας μαύρας, διότι πιστεύεται δτι, τό μαύρον χρώμα τοϋ 
μυελού τής τριχός όφείΐχται είς περίσσειαν σιδήρου.

Έρχόμεθα τώρα είς · τήν ξανθήν βαφήν. Πρωτεύει τό Όξυγονοΰχον 
"Υδωρ, (Eau oxvgeni-e) τό έπιστημονικώς λεγόμενον Ύπεροξείδιον τοΰ 
"Υδρογόνου, ού ό χημικός τύπος είναι Η,Ο.,. Μέ πλύσεις άπλάς προσδίδει 
είς τήν κόμην ώραιότατον χρυσίζον χρώμα. Άλλά χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή, διότι είναι τόσον έρεθιστικόν, ώστε, δπου πέση. προκαλεΐ φλυ- 
κταίνας. Πρός θεού δέ τά μάτια σας προσέχετε! Διά τάς τρίχας τής 
κόμης μεταχειρίζεσθε σφουγκαράκι, διά δέ τάς όφρϋς ένα πινέλο Έχει 
δμως τό μειονέκτημα νά καθιστά; τήν τρίχα ξηράν καί εύθραστον, διότι 
τής άφαιρεϊ τό λίπος, δπερ τήν προστατεύει, μέ τήν πολλήν χρήσιν δέ 
άλλοιοϊ έντελώς τήν σύστασιν τών τριχών, αί όποΐαι έπί τέλους μαραί
νονται καί πίπτουν. Μέτρια δμως χρήσις καί συχνή έπάλεπρις τών τρι
χών διά λιπαρός τίνος ουσίας τήν άναδεικνύουν πρώτης τάξεως ξαν
θήν βαφήν.

Άλλ’ έχομεν καί άλλην βαφήν διά τής φυτικής κόνεως τής γνωστής 
ύπό τό όνομα Henne , ήτις παρασκευάζεται έκ τής κονιοποιήσεως 
τών ξηρών φύλλων τού έν Συρίι; άναπτυσσομένου δενδρυλλίου «Lawso- 
nia inerniis>.·. Λυτά περιέχουν χυμόν πλήρη χρυσιζούσης ουσίας. Τήν 
κονιν ταύτην άναμιγνύομεν μέ θερμόν ϋδωρ καί τήν_λάσπην αύτήν επι- 
θέτομεν έν εϊδει καταπλασμάτων έπί τών τριχών δίς η τρίς, μέχρις ότου 
λάβουν αύται τό ξανθόν χρώμα. Ή ουσία αυτή όχι μόνον δέν είναι επι
βλαβής, άλλά είναι ωφέλιμος τουναντίον, ώς έκ τών δεψικών συστατι
κών ποΰ περιέχει, άτινα τονώνουν τάς τρίχας. Άλλ’ ή χρήσις της είναι 
δύσκολος, διότι πρέπει τά καταπλάσματα νά μένουν πολλήν ώραν καί 
νά έρχωνται είς έπαφήν μέ δλας τάς τρίχας. Διά τούτο πρέπει πεπειρα
μένος κουρεύς νά καλήται. "Αμα δέ άπαξ επιτύχετε τό ξανθόν χρώμα, 
πρέπει κάθε δύο μήνας νά επαναλαμβάνετε.

Έχομεν καί τήν φυσικήν ξανθήν βαφήν.’Λφίνετε τά 
μαλλιά σας λυτά είς τήν έπίδρασιν τών ηλιακών ακτι
νών καί θά τά ϊδετε μετά τινα χρόνον νά ξανθίνουν. 
Άλλά καί τό ρεβέντι προσδίδει ώραΐον ξανθόν χρώμα 
είς τά μαλλιά. Βράστε 50 δρ. ρεβέντι είς μισήν λίτραν 
λευκού οίνου, έως ότου μείνη τό μισό υγρόν, περάστε 
το άπό ένα τουλπάνι και βρέξετε τά μαλλιά σας, έπειτα 
δέ άφήστέ τα νά στεγνώσουν.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ό μήν τόν όποιον ?·.ατρέχομεν εκαλείτο Sextilis παρά τοϊς Ρωμαίο·.;, 
τοίς άναόόχο·.; τών μηνών μας. Αύγουστον τόν ώνόμασαν εϊς τιμήν τού 
Αΰτοκράτορος Αύγούστου. ειπετο 8έ τοϋ φερώνυμου τοϋ 'Ιουλίου Καίσαρος 
μηνός καϊ έλαόε τήν επωνυμίαν, διότι ΰπήρξεν 4 τυχηρός μήν τοΰ δποίου 
τό όνομα φέρει. Κατά τόν μήνα τοΰτον 4 Αύγουστος άνηγορεύΒη Τπατος, 
τρις διαρκοΰντος τούτου εισήλύε «ριαμόικώς εϊ; τήν πόλιν, κατ’ Αύγουστον 
έδέχΒη τήν υποταγήν τών κατεχόντων τόν Ίανικούλιον λόφον στρατιωτών, 
κατ’αύτόν υπέταξε τήν Αίγυπτον καί έθεσε πέρας εϊς τόν εμφύλιον πόλεμον.

Εϊς τήν Γαλλικήν ιστορίαν 4 Αύγουστος παίζει σπουδαίον ρόλον. Ή 
Λ'ί-= τή; 4 Αύγούστου υπήρξε, κατά τό 1789, ή νύξ τής Συνελεύσεώς 
καθ’ ήν κατηργήϋη εν Γαλλία πάν φεουδαλικόν δικαίωμα. ΊΙ ΊΙμίριι τής 
10 Αύγουστον τοΰ 1792, δπήρξεν έκείνη 
καθ' ήν άνεκηρύχθη έν ΙΙαρισίοις ή 
κυριαρχία τοϋ Ροβεσπιέρου καί τών 
συντρόφων του 'διά τήν σωτηρίαν τής 
Ιίατρίδος·. Τήν 7 τοΰ αύτοΰ μηνός τοϋ 
183(1 καΐΐηρέθη δ Κάρολος Γ καϊ άνή- 
χθη εϊς τόν θρόνον 4 Αούς τοΰ Όρλεάν, 
ΰπό τό όνομα «Λουδοβίκος Φίλιππος».

«

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ

Μίαν άπό τάς ήμέρας τοΰ Αύγού
στου άπέθανεν έν Κερκύρα ό Γεράσι
μος Μαρκοράς. Ή ωραία ποιητική 
Σχολή τοΰ Ίονίου χώνε: ένα άκόμη 
άπό τούς μεγάλους μύστας της, όποιοι 
υπήρξαν δ Σολωμός, δ Βαλαωρίτης, 
δ Ιίολυλάς, δ Τυπάλδος, δ Λασκαρά- 
τος κλ.’Εγεννήθη τώ 1826 έπί 'Αγγλι
κή; Προστασίας καϊ ή ζωή του παρε- 
τάθη μέχρι τοσούτου γήρατος, ώστε 
ή λογοτεχνική κίνησις τών τελευ
ταίων έτών εύρεν αύτόν ψυχρόν και ή 
γλωσσική πάλη, ήτις κατέτριψε τά 
ισχυρότερα τάλαντα δέν κατόρθωσε νά 
τόν παρασύρη. Εις τόν «Όρκον» του, 
δπου εξύμνησε τοΰς ήρωϊσμούς καί τά 
δεινοπαθήματα τής Κρήτης κατά τό 
1866 άνεδείχθη μεγάλος. ’0 Μαρκοράς 
άνήκεν είς εύγενή επτανησιακήν οικο
γένειαν. Ό πατήρ του ήτο 'Αρχιδικα
στής τοΰ Ίονίου Κράτους και συνεδέθη 
διά τοΰ γάμου του μετά τοΰ πολλά 
τότε ϊσχύοντος οίκου τοΰ Κόμητος Αν
τωνίου Δούσμανη. Ό υιός «σπούδασε 
τό Δίκαιον έν Ίταλίφ, άλλ’ ούδέποτε έξήσκησε τό επάγγελμα τοΰ νομι
κού, ούδέ έπολιτεύθη, άφοσιωθεϊς εϊς τήν ΙΙοίησιν, διαμαρτυρόμενος μόνον 
κατά τών Καταχθονίων, ώς έκαλοΰντο τότε οί άντιδρώντες κατά τής 
Ένώσεως. Ούτω 4 βίος του ΰπήρξε μία αδιάλειπτος πρός τήν Τέχνην 
προσήλωσις μέ τρία σημεία, τήν Πατρίδα, τόν Έρωτα καί τόν θάνατον. 
Τελευταίως δ Μαρκοράς εϊχε παύσει γράφων καί φαινόμενο; εις τάς δδούς 
τής Κερκύρας. Μονάζων έν τή οϊκίφ του δέν έδέχετο παρά τοΰς οικείους 
καί τού; στενωτέρους τών φίλων του, μή αλληλογραφώ·/ καϊ μή γράφων 
στίχους, παρά μόνον ελεγεία έπί τφ θανάτφ φίλου στενού. Άλλά καί άν 
έπαυσε γράφων καί άν έπαυσε ζών παραμένει δ γοητευτικός καϊ γραφικός 

ποιητή; τής Επτάνησου, δ συνέ
χισα; τήν ώραίαν παράδοσιν τής 
επτανησιακής σχολής, ήν βφώτισαν 
δ Σολωμός καί ό Κάλβος.

β

ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έν Άλεξανδρείφ οι έμποροι διωρ- 
γάνωσαν πρωτοόουλίφ τών αύτόθι 
ομογενών κ.κ. 1. Άνδρικοπούλου, 
Προέδρου τοΰ Συνδέσμου τών Ελλή
νων Μηχανικών καϊ Παν. Σαόδίδου, 
τοΰ γνωστού συναδέλφου καϊ έμπο- 
ρευομένου σήμερον έκεΐ, οΐτινες άνέ- 
λαόον καϊ τήν διεύθυνσιν αύτής, 
Παναιγυπτιακήν έκθεσιν προϊόντων 
εμπορικών καί βιομηχανικών, ήτις 
καϊ ήνοιξε μέ πανηγυρικήν τελετήν 
τάς πύλας της, τήν Ιην Αύγούστου. 
Τήν τελετήν τής ένάρξεως έτίμησε 
διά τής παρουσία; του καί δ άντί 
τοΰ άπουσιάζοντος Άντιβασιλέως 
Prince Abbas ήγεμονεύων Πρωθυ
πουργός Σαϊτ Πασσά;, οί Υπουργοί,

Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ δ Αρχηγός τή; Αγγλικής Κατοχής,
ό ουγγναφεύς τοΰ λιμπρέτου της Ιίερουζέ όλοι οί επίσημοι, οί αντιπρόσωποι

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ
ό άποΰανών έν Κερκύρα ποιητής

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

τών ξένων κοινοτήτων, οί τά πρώτα φέροντες έκ τής ομογενούς κοινότη- 
τος καί πλήθος άλλου κόσμου εκλεκτού (ϊδε εικόνας έν σελ. 148, 149).

ΊΙ έκθεσις αύτη. δΓ ήν μέγας οφείλεται έπαινος εϊς τούς όργανωτάς καϊ 
βιευθυντάς τη; κ.κ. I. Άνδρικόπουλον καϊ Π. Σαδβίδην. έστέφθη κατά τήν 
κοινήν ομολογίαν ΰπό τελείας επιτυχίας, συγκεντρώνει δέ καθ’ έκάστην 
πλήθος κόσμου, συρρεοντος διά νά περιεργασθή τά εκθέματα.

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

θέλετε νά μάθετε πόσους φυλακισμένους τρέφει τό δύσμοιρου Κράτος ; 
Έχομεν ΰπ’ δψει τήν έπίσημον στατιστικήν, ήτις δημοσιεύεται κατά μήνα 

εϊς τήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 
Τήν 1 Ιουνίου έκρατοΰντο είς όλα; τάς 
φυλακάς του Κράτους, διά διάφορα 
εγκλήματα μέ ποινάς άπό ένός έτους 
μέχρις ισοβίων δεσμών 7713, συμπερι
λαμβανομένων καϊ τών υποδίκων ώς 
καί τών διά χρέη, ών οί πρώτοι άνέρ- 
χονται εϊ; 897, οί δέ δεύτεροι εις 607. 
Έκ τών 7713 τούτων 122 είναι γυναί

κες, ών 9 ύπόδικοι. Έκ τοΰ δλου 
ξ αριθμού 440 είναι εϊς ισόβια δεσμά 

ών 16 γυναίκες. Είς τό Ναύπλιον 
κρατούνται 181 κατάδικοι είς Ισό
βια δεσμά.

ί
ΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

Καμαρώστε καϊ αυτούς τούς κυ
ρίους οί όποιοι κατεχράσθησαν τής 
εμπιστοσύνης μας καϊ άρνοΰνται νά 
μάς έμδάσουν τά δικαιώματα μας. 
Ό κ. Δ. Γκανάς έν Χαλκίδ: μάς 

κατεχράσθη δραχ. 40, ό κ. Ν. Καρα- 
νΐκος έν Λαΐστη τής ’Ηπείρου δραχ. 

22, δ κ. Λ. Ί'φαντής έν Νέφ Ί’όρκη 
δραχ. 22, οί κ. κ. Ζ. Γερμανός, Ν. Με- 
ταξάς, ή Ελληνική Λέσχη, ή Τράπεζα 
Αθηνών έν Χαρτούμ άνά 22 δραχ., ό 
κ. Ίω. Πρόκος έν Χαρτούμ 44 φρ., δ 
κ. Π. Φωτινάκο; έν Χαρτούμ 44 δρ. Ό 
τελευταίος μάλιστα πρό μηνών έζήτησε 
διά τοΰ αδελφού του καί μερικά τεύχη 
πρός συμπλήρωσιν τής σειράς του.Όλοι 
αύτοϊ οί κύριοι οί όποιοι άπεδείχθη- 
σαν κακής πίστεως απέναντι μας εις 

τόν τόπον τους κάνουν τούς μεγαλσσχήμους.
Άς τούς μάθουν λοιπόν άπό τήν καλήν όσοι δέν τούς ξέρουν.

«
ΠΕΡΟΥΖΕ

Εϊς τό θέατρον Άρνιώτη άνεβιβάσθη πρό ολίγων ημερών διά πρώτην 
φοράν καϊ έξακολουθεΐ παιζόμενον νέον έλληνικόν μελόδραμα ή «Περουζέ» 
έπί στίχων τοΰ κ. Τσοκοπούλου καί μέ μουσικήν τοΰ κ. θ. Σακελλαρίδου.

ΊΙ ΰπόθεσις τής «Περουζέ ■ είναι αρκετά άπλή, άλλά καί έκτάκτως δραμα
τική, παρέχουσα εϊς τόν συνθέτην δλας τάς εύκαιρίας νά έπιδείςη τήν εμπνευ- 
σίν του άπό τής άπλής ειδυλλιακής 
μουσικής μέχρι τής δραματικωτέρας.

Εϊς μικρόν παράλιον χωρίον τής 
Ελλάδος κατοικούμενον άπό άλιεϊς, 
δ πλούσιος καραβοκύρης, 4 θάνος, 
άγαπφ τήν άρχοντοποΰλαν Άνθοΰ- 
λαν. μετά τής όποιας είναι καϊ μνη- 
στευμένος.Ό θάνος πρόκειται ν’άνα- 
χωρήση εϊς κάποιον μακρυνόν ταξεΐδι 
δΓ έργασίας του, δταν εμφανίζεται 
εϊς τό χωριό των μία συνοδεία’Ατσιγ- 
γάνων. Οϊ χωρικοί, πρώ,την φοράν 
βλέποντες τούς μαύρου; έκείνους 
ανθρώπους, θέλουν νά τούς διώξουν, 
διότι προμαντεύουν κακά. Άλλά ό 
άρχηγός τών Άτσιγγάνων έχει μαζί 
του μίαν ώραίαν δμόφυλόν του, τήν 
Περουζέ, ή όποια τραγουδεΐ θαυμά
σια καί ή όποια μέ τό τραγούδι της 
μαγεύει τόν θάνον. Ερωτευμένος 
μαζί της πλέον δ θάνος δεν φεύγει, 
άλλά τουναντίον λησμονεί τήν μνη
στήν του, έως δτου εϊς μίαν ερωτι
κήν συνέντευξιν μέ τήν Περουζέ 
τούς συλλαμβάνει δ βασιλεύς Άστίγ- 
γανος καϊ φονεύει τόν θάνον, ένψ

θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 

ύ συνόέχτις τής Περουζέ
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τήν άπιστήσασαν Ά Τσιγγάναν παραδίδει είς τούς ΐδικούς του, οί όποιοι επίσης 
τήν σκοτώνουν. Αΰτή είναι ή ϋπόβεσις. Τό λιμπρέττο έκρίθη ώς τό καλλίτε- 
ρον τών μέχρι τοϋδε γραφέντων. τρυφερόν, δραματικόν καί μέ ωραίους στί- 
χους.Ώς ποίησις ήρεσεν ιδιαιτέρως ή ballade τής α’ πράξεως, ή περιγραφή 
τής νοκτός είς τήν αρχήν καί τό «Παραμύθι τής Νεράιδας» είς τήν β' πράξιν.

Έπί τοϋ λιμπρέττου αύτοΰ έγραψεν δ κ. θ. Σακελλαρίδης μουσικήν, ή 
ίποία κυριολεκτικά;; έξετρέλλανε τούς Αθηναίους. Κομψή, παθητική, 
χαριτωμένη, άλλά ταυτοχρόνως δραματική εις τά δυνατώτερα μέρη, 
παρουσίασε σΰνολον εκτάκτως ευχάριστου, καί κατώρθωσεν όχι μόνον νά 
ένθουσιάαή τήν πρώτην έσπέραν, άλλά καί νά έπαναφέρη έπανειλημμένως 
είς διάστημα ολίγων ημερών τούς ϊδίους θεατά; είς τό θέατρον Άρνιώτη. 
’Ιδιαιτέρως ήρεσαν ή έμπνευσμένη ballade τής α’ πράξεως, ή ερωτική 
δυφδία τού θάνου καί τής Άνθούλας, 4 ύμνος τής Άτσιγγάνικης ζωής, 
τό παραμύθι τής νεράιδας, ή δυφδία τής Περουζέ καί τοϋ βασιλέως τών 
Άτσιγγάνων καί δ δραματικός μονόλογος τής Άτοιγγάνας προφητευού- 
=ής τή’ τύχην της.

Ή «πρώτη» τής «Περουζέ» προσέλαβε πανηγυρικόν χαρακτήρα. Έπί 
τής σκηνής καλυφθείσης άπό άνθη προσεκλήθησαν έπανειλημμένως δ συν

θέτης καί 4 ποιητής τοΰ λιμπρέττου καί έδέχθησαν τά συγχαρη
τήρια τοϋ καταμέστου θεάτρου.

ΊΙ έκτέλεσις ϋπήρξεν ϋπό πάσαν έποψιν τελεία. Ή κ. Ρεβέκκα, 
διά τήν όποιαν καί έγράφη τό έργον, «δικαίωσε πάσαν προσδοκίαν 
μέ τό θαυμάσιο·? μέταλλον τής φωνής της, τήν δυνατήν της έκφρασιν 

καί τήν αριστοτεχνικήν της ήθοποιΐαν. Επίσης τελεία ϋπήρξεν ή έκτέλεσις 
έκ μέρους τής κ. Ιίυπαρίση. τοϋ κ. Βλαχοπούλου και τού κ. Μωραΐτη.

«
Η ΧΟΛΕΡΑ

Καθένας άπό τούς σημερινούς Υπουργούς έχει άρκετά νά επίδειξη 
μεθ’ ύπερηφανείας, πού έκαμε πρός ρελτίωσιν τών £>π’ αύτόν ύπηρεσιών 
καί δ τόπος όφείλει πολλά είς ένα έκαστον έξ αύτών. Άλλ’ εις τόν 
κ. Ρέπουλην, τόν Υπουργόν τών Εσωτερικών, ή έλευθέρα Ελλάς οφείλει 
τήν υγείαν της, οφείλει τήν σωτηρίαν της άπό τήν Χολέραν, οφείλει τέλος 
τήν ζωήν της.

Αλήθεια, πρώτην φοράν ή φοβερά νόσος μάς έπολιόρκησε τόσον στενά. 
Δύναταί τις μάλιστα νά εϊπη ότι ή άπαισία ξένη έφθασε μέχρι τής «ύρας 
μας, τήν όποιαν έκρουσε, άλλ’ επειδή ό θυρωρός τής είπεν 
δτι ή «κυρία δέν δέχεται», μάς άφήκε τό έπισκεπτήριόν 
της καί έφυγε. Πράγματι πλέον ή άπαξ διεφύγομεν τόν 
έξ αυτής κίνδυνον. Τήν πρώτην φοράν μάς ήνώχλησεν 
άπό τό Λαύριον, έπιβαίνουσα φορτηγού, άλλά χάρις εις 
τά ληφθέντα ϋπό τοϋ ’Υπουργού μέτρα τήν έγλυτώσαμεν. 
Ή δεύτερα της απόπειρα ήτο κινδυνωδεστέρα. Σκάφος / 
τής Αύστροαμερικάνας. προερχόμενου έκ χολεροβλήτου 
μέρους ήθέλησε νά έλευθεροκοινωνήσή εις Πειραιά, διά 
νά άποβιβάση δύο μετανάστας Έλληνας. Μάτην βουλευ- 
ταί καί άλλοι ένδιαφερόμενοι έπίεζον τάς Άρχάς, δπως V 
έπιτρέψωσι τήν έλευθεροκοινωνίαν. Ό Υπουργός έμεινεν 
ανένδοτος, τό σκάφος άπέπλευσε καί κατά τόν διάπλουν 
άπέθανον έπ αύτοΰ έκ χολέρας ο! δύο άκριβώς Έλληνες, 
οΐτινες θά άπεβιβάζοντο είς Πειραιά, έχοντες ήδη τό 
μικρόβιου μέσα των προφανώς, έν έπωάσει.

’Αλλά καί τά μέτρα τά δποΐα έλαβεν δ Υπουργός διά 
τήν καθαριότητα τής πρωτευούσης καί τής γείτονος πό- 
λεως καί τών δευτερευουσών πόλεων, οίαι αί Λάτρα·., ή 
Κέρκυρα κ.λ.π. άξίζουν ιδίας έξάρσεως, καθώς καί τά 
προληπτικά δι’ ένδεχομένην έπίσκεψιν τής νόσου, οία ή προμήθεια άντι- 
χολερικού ορρού εις μεγάλην ποσότητα, ή σΰστασις χολεροκομείων, ή προ-

ΕΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ
Υπουργός τών ’Εσωτερικών

μήθεια κλιβάνων, ή σύστασις ύγειονομείων εις τήν μεθόριον, ή άπόσπασις 
στρατιωτικών ιατρών καί ή διδασκαλία καί δ καταρτισμός ειδικών νοσοκόμων.

Αυτοπροσώπως δ Υπουργός περιήλθε τήν Αγοράν καί έκαθάρισε τήν 
αυλήν εκείνην τοϋ Αύγείου, ϋποχρεώσας κρεοπώλας, ϊχθυοπώλας καί 
μανάβηδες νά συμμορφωθούν πρός τούς δρους τής Υγιεινής. Έπήγε καί
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είς τόν Άγιον Δανιήλ, εκεί όπου εκβάλλουν α! 
υπόνομοι, καί εϋρήκεν δλόκληρον λόφον — κατά 
κυριολεξίαν —άπό άκαθαρσίας βόθρων, καί εϋρήκε 
νά ποτίζουν περιβόλια καί λαχανοκήπους καί δέν
δρα όπωροφόρα μέ τά ϋγρά τών υπονόμων, έξ ού 
καί δ τύφος καί τά λοιπά επιδημικά νοσήματα- 
Άπό τά Σφαγεία πάλιν έσάρωσε βουνά άπό κό
πρανα ζφων, άπό τόν Πειραιά μάνδρες δλόκληρες 
μέ δήθεν κουρέλια καί γυαλιά καί σκουπίδια τής 
Σμύρνης. χρησίμων δήθεν εις τήν βιομηχανίαν, 
διό καί έσπευμένως προσήγαγε νομοσχέδιου άπα- 
γορεύον εφεξής τήν εισαγωγήν τοιούτων, δπερ καί 
έγινε νόμος τού Κράτους- Άπό τήν Κέρκυραν πά
λιν έσάρωσε χίλια πεντακόσια κάρρα ακαθαρσιών.

Ήμπορεΐ κανείς νά εϊπη ότι αύτός δ άνθρωπος, 
άφ" ής ή Χολέρα ήρχισε νά μάς φοβερίζη δέν 
έκλεισε μάτι. Καί δταν έκλεινε τά μάτια του. 
έβλεπεν είς τόν ύπνον του τήν Χολέραν καί δταν 
τά ήνοιγε τόν . .. κ. Χωματιανόν, τον πολύτιμον 
βοηθόν του καί σύμβουλόν του, τόν ίκανώτατον 
καί άκούραστον τμηματάρχην τής Υγιεινής έν τώ 
Τπουργείφ τών ’Εσωτερικών.

Μέ Υπερηφάνειαν τώρα σάς παραθέτομεν τήν 
εικόνα τού σωτήρός μας. Λέγομεν μέυπερηφάνειαν, 
διότι 4 κ.Ρέπουλης. ένεργών μεθ’όσης δραστηριό- 
τητος ένήργησεν είς τήν περίστασιν αύτήν, ήσθάνθη 
δτι έξύπνησε μέσα του μία άλλη ψυχή, ή ψυχή 
έκείνη ποΰ δέν κουράζεται ποτέ, ποϋ ώθεϊ εμπρός, 
ποΰ άγρυπνε! πάντοτε διά τούς άλλους, ή ψυχή τού 
Δημοσιογράφου.

ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

Τώρα δτε μία σκέψις τών γονέων είναι είς ποιον 
σχολείου θά εγγράφουν τά παιδιά των διά τό 
άρχόμενον σχολικόν έτος, τό μόνον σχολεϊον τό όποιον δέν έχει άνάγκην 
συστάσεων καί ρεκλαμών είναι τό Δραγάτσειον. Στρατιά δλόκληρος μαθη

τών, οί όποιοι έσπούδασαν έκεί καί οί όποιοι διακρίνονται 
σήμερον είς δλους τους κλάδους τής κοινωνικής καί τής 
επιστημονικής δράσεως, βροντοφωνοϋν ότι είς τό σχολεϊον 
αύτό έβαλαν τά πρώτα θεμέλια τής γεράς των μορφώ- 
σεως καί τής ηθικής των άγωγής.

«
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

; Τίς δέν γνωρίζει τόν Άνδρέαν ; Μέ καστανά μεγάλα 
,ι μάτια, μέ κόμην πλουσίαν, μέ δψιν καλλιτεχνικήν, μέ 

μίαν ρεμπούμπλικαν, μ" ένα λαιμοδέτην κυματίζοντα καί 
μέ μίαν ράβδον, έπ! τής όποιας ποτέ. . . δέν στηρίζεται. 
Είναι άποστρατος οικονομικός αξιωματικός τοΰ Β. Ναυ
τικού. 'Ο νεώτερος τών πρεσβυτών καί δ πρεσβύτερος 
τών νέων" ώς έκ τούτου πάς ϋπολογισμός περί τής ήλικίας 
του αποκλείεται . .. Είναι γόνος ευκλεούς οικογένειας 
τών Ψαρών καί έκ τού ψαρού χρώματος τής πλούσιας 
κόμης του εύκόλως ευρίσκει τις τήν ένδοξον πατρίδα του. 
Πανταχοΰ παρών, χωρίς νά είναι παρών. Έχει τόσας 
ποιήσεις και κωμφδίας.... Μεταξύ τούτων διακρίνεται

τό θαυμάσιου εϊδύλλιόν του ή «Χαϊδεμένη» καί ή άληθώς άρχαΐζουσα 
κωμωδία «Τά Παυαθήναια». Χαριτολόγος τερπνότατος. Πνεύμα άνεξάν-
τλητον. Πάντοτε χαρούμενος, πάντοτε γελαστός, χρυσή καρδιά. Σύν 
τοϊς δλλοις πλεονεκτήμασι έχει καί τό θεϊον τάλαντον τής μουσικής. 
Άπαξ μόνον έσχον τήν ευτυχίαν ν’ ακούσω αυτόν παίζοντα τήν κιθά
ραν του, τό τρυφερόν αύτό δργανον τοϋ ρομαντισμού καί τοϋ έρωτος μέ 
τήν «Νοσταλγίαν» καί άπό τότε ήρχισα νά ίρωτεύομαι καί νά νοσταλγώ 
διά τόν Άνδρέαν. χ.«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μέ τήν αύτήν πολυτέλειαν έξεδόθησαν πρό τίνος τό (>·” καί 7°ν τεύχος 
τοϋ «'Ηρώου τοϋ Άγώνος», δπερ εκδίδει ή Ελληνική Εκδοτική Εται
ρία. Έκαστον περιλαμβάνει άνά τέσσαρας τετραχρωμικάς εικόνας έκ τοΰ 
Μεγάλου μας Άγώνος, αντίγραφα τών τοιχογραφιών τοϋ Ανακτόρου 
Μονάχου, άς είχε γράψει δ περίφημος Γερμανός ζωγράφος Φόν Έςς, 
τηδες κατελθών εις'Ελλάδα. Έκαστον τεύχος τιμάται δρ. 4. Συν
δρομή προπληρωτέα δι’ δλόκληρον τό έκ 10 τευχών λεύκωμα δρ.4Ο. .

«
ΤΟ ΦΑΙΔΡΟΤΕΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Είναι άναντιρρήτως οί στίχοι τοΰ δημοφιλούς μας ποιητοϋ Γ. Σουρή. 
Έάν θέλετε νά διέλθετε εύθύμους ώρας, άναγνώσατε τά «Άπαντά» του. 
Έξεδόθησαν εις 2 τόμους καί περιλαμβάνουν είς 620 σελίδας 243 ποιη
τικά του έργα. Πωλούνται εις δλα τά βιβλιοπωλεία καί παρά τή Ελληνική 
Εκδοτική Έταιρίφ —Άθήναι, 13, δδός Πανεπιστημίου — άντΐ δραχμών 8. 
Είς τούς έκ τών επαρχιών καί τοϋ εξωτερικού έμβάζοντας τό άντίτιμον 
άποστέλλονται έλεύθερα ταχυδρομικών τελών.

«
ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ

Τό φθινόπωρον αί μυϊαι καί οί κώνωπες καθίστανται ιδίως κατά τάς 
ύγράς ήμέρας καί τάς θερμάς έσπέρας ένοχλητικώτεροι καί έπικινδυνωδέ- 
στεροι διά τήν μετάδοσιν άσθενειών. Οί επιστήμονες παρετήρησαν δτι τά 
έντομα ταΰτα προτιμώσι τους φέροντας ώρισμένων χρωμάτων ενδύματα 
καί ιδίως τά μπλέ. Τά οπτικά των δργανα όμως δέν αντέχουν εις τό κίτρι- 
νον χρώμα. Καί οί Βέλγοι, οί παραθερίζοντες είς διαφόρους έξοχάς, θωρα
κίζονται μέ κίτρινα κοστούμια καί είναι ήσυχοι.

Έν Ά^ήναις, ‘Γυπογραφεΐον «Έστίπ» Κ. Μάιονερ καί Ν. Καργαί>ούρ»| —8576.


