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Αί περιγραφαί τών τελευ- 
. ταίων στιγμών τοΰ Μπιλ- 

λίνσκυ. αί όποϊαι έρχονται άπό 
τά ’Ιωάννινα, παριστάνουν τρα- 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ϊ γικώτατοντό τέλος τοΰ άτυχους
ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ | αντιπροσώπου τής Αυστρίας, ό 

όποιος έπεσε θύμα τής άφο- 
σιώσεώς του εις τό καθήκον. 
Διότι είναι άναμφισβήτητον ότι. 
ό άνθρωπος εκείνος, έχων τήν

απειλήν τοΰ θανάτου έγκατεστημένην εις τούς νεφρούς του, θά ήδύ- 
νατο ν’ άναβάλη τό τέλος του. άν άπό ύπερθολικόν ζήλον πρός τό 
καθήκον δέν έδέχετο νά έκτεθή είς τάς έπιβουλάς κλίματος δριμυτάτου 
έν μέσω χειμώνος.

Καί μία τραγική άντίθεσις: Ό Μπιλλίνσκυ, άποθνήσκων, έζήτησε 
συγγνώμην άπό τούς Ήπειρώτας διά τήν εναντίον των ενέργειαν του, 
υπάρχει δέ καί μία πληροφορία, κατά τήν όποιαν έζήτησε νά φιλήση 
τά χέρια των. Καί ή λεπτομέρεια δμως αύτή άν δέν είναι άληθής, πάν
τως απομένει ή τραγικότης τής άντιθέσεως μεταξύ τής εντολής νά ψευ- 
σθή καί τής συναισθήσεως τής ύποχρεώσεως πρός τήν ’Αλήθειαν τοΰ 
άνθρώπου, δ όποιος έντός ολίγου πρόκειται νά έμφανισθή είς τόν τόπον, 
δπου δέν χωρεϊ τό ψεύδος.

β

ΤΡΑΓΙΚΑΣ ημέρας διέρχονται οί "Ελληνες τής Ηπείρου. Ή διά τοΰ 
τιμίου αίματος τοΰ 'Ελληνικού στρατοΰ λυτρωθεΐσα άπό τάς τίγρεις 

γή πρόκειται τώρα, διά νά εξυπηρετηθούν οί άδηφάγοι σκοποί τοΰ δικε
φάλου τέρατος τοΰ Άδρία, νά παραδοθή ώς βορά είς τάς Ύαινας τοΰ 
άρτιπαγοΰς ’Αλβανικού βασιλείου. Λογική, δίκαιον, θυσίαι, σφαγιάζον
ται. Άδιάφορον.

Παρασκευάζεται δμως έκεί επάνω τύ μέγα δράμα τής Αύτοθυσίας. 
Τά Ψαρά, έκτος τοΰ Σουλίου καί τοΰ Άρκαδίου, θά έχουν άλλο ένα 

<·
Η ΥΠΟΛΟΧΗ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΩΝ. — Τήν 15 Νοεμβρίου έφΟασεν έκ Θεσσαλονίκης ή Β' Μεραρχία. Καί ή πρωτεύουσα δεξιουμένη αύτήν άπεΟέωοε τούς νικήτας. 
Έπί κεφαλής έτέβη ό Βασιλεύς, πού τήν ώδήγησεν είς τούς θριάμβους, μέ τούς Πρίγκιπας καί κατόπιν έπεΟεώρησε τα σώματα παρελάσαντα προ της.Α. Μ. 

[Φωτ. 1. Παγώνη]

άντίγραφον. Ύπερτριάκοντα χιλιάδας μαχητών, συναγερθέντων ήδη 
καί άσκουμένων άπό μακρού, Οά άντικρύσουν τά στρατεύματα τών δύο 
μεγάλων, ποΰ πρωτοστατούν είς τήν έξανδραποδιστικήν αυτήν έκ- 
στρατείαν.

Καί αί γυναίκες τής Κορυτσάς, τής Χειμάρρας, τού Άργυροκάστρου 
θά δράξουν τά δπλα, διά νά πέσουν μέ αύτά, παραδίδουσαι είς τούς 
έπιδρομεΐς χριστιανούς σωρούς λίθων καί έρείπια.

Αί Βουλγαρικοί καί αί Τουρκικαί θηριωδίαι είς τήν τλήμονα Θράκην 
είνε άληθώςφρικιαστικαί. Οί κομιτατζήδες άφ’ένός καί οί Τούρκοι, 

άρχαί. στρατός, λαός έξ άλλου, μετά λύσσης επιπίπτουν κατά Ελληνικών 
χωρίων, καίουν, καταστρέφουν, βασανίζουν, άτιμάζουν, λεηλατούν καί 
παν είδος κακουργίας διαπράττουν, ώστε νά έξαφανισθή παν ίχνος προ- 
δίδον δτι ύπήρξεν έκεί Έλλην.

Ή άναγγελία τών τερατουργημάτων αυτών ορθώνει τάς τρίχας τής 
κεφαλής. Άλλά καί οί έν Βουλγαρία καί οί έν Τουρκίφ "Ελληνες μήπως 
είναι έξησφαλισμένοι έκ τής ύπεκκαιομένης όσημέραι έξάψεως τοΰ 
Βουλγαρικού καί τού Τουρκικού όχλου; Φεύγουν προτροπάδην πανι
κόβλητοι, δπου δέ ήκούσθη κανείς νά διαμαρτυρηθή, έξυλοκοπήθη ανη
λεώς. Πρόκειται λοιπόν περί συστηματικού πλέον διωγμού κατά τού 
'Ελληνικού στοιχείου, τό όποιον θά δοκιμάση τήν τραγικωτεραν τύχην, 
έφ’ δσον εύρίσκεται ύπό τήν Βουλγαρικήν καί τήν Τουρκικήν πτέρναν.

Μετά τήν άποκάλυψιν δλων τών έξωτερικών άπλύτων τής Βουλγα
ρίας, ύπό τών ιδίων πολιτικών της, ήρχισε τώρα καί ή άποκάλυψις 

τών έσωτερικών άπλύτων.
Εκατοντάδες χιλιάδων δραχμών καί έκατομμύρια έκαμαν φτερά καί 

έξηφανίσθησαν ίνα — φεΰ! — μή έπανέλθωσι πλέον. Καί κατηγγέλθησαν 
δάκτυλοι επισήμων, καί ζητούνται εύθύναι καί λεπτά, χωρίς δμως νά 
εύρίσκωνται ούτε αί μέν, ούτε τά δέ...

Καί ή Κυθέρνησις πρό τού άδιεξόδου, μή έχουσα πώς νά πλήρωσή 

τάς επιτάξεις, λέγει δτι θά τάς συμψηφίση είς τούς φόρους. Θέλουσα 
δμως φόρους,τούς γυρεύει άπό τούς πολίτας. οΐτινες λέγουν: Μά δέν 
θά τούς συμψηφίσωμε μέ τάς έπιτάξεις;

Καί ή Κυθέρνησις άπαντφ: «Ναι, άλλά... μετά τριετίαν!»
Καί ή τραγωδία εξακολουθεί καί οί άγαθοί χωρικοί αναθεματίζουν 

τά μεγάλα όνειρα καί ’κείνους ποΰ τά βγάλανε.
«

ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ κρίνεται ύπό τών σοθαρωτέρων τής δημοσίας γνώμης 
οργάνων έν ’Αγγλία ή θέσις, είς τήν οποίαν περιέστη, συνεπεία τοΰ 

’Ιρλανδικού ζητήματος ή ’Αγγλική κυθέρνησις. Έκάστη έβδομός, φέρει’ 
τήν χώραν έγγύτερον πρός τήν πλήρη καταστροφήν, ή όποια απομέ
νει τό έτερον μέρος τοΰ διλήμματος, κατόπιν τής τοιαύτης λύσεως τοΰ 
ζητήματος τής ’Ιρλανδικής αυτονομίας. ’Εντός ολίγου τό νομοσχέδιον 
περί ’Ιρλανδικής αυτονομίας, είσαγόμενον είς τήν παρούσαν Βουλήν διά 
τρίτην ήδη φοράν, θά καταστή νόμος τοΰ Κράτους, κατά τοΰ τοιούτου 
δέ ενδεχομένου τό Ώλστερ, ένισχυόμενον καί ύπό μεγάλου άλλου μέρους 
τοΰ Άγγλικοΰ λαού, θά έξεγερθή είς ένοπλον άντίστασιν.

Ήδη ή κατάστασις περιέστη είς κρισιμώτατον σημεϊον. Οί ρήτορες 
άμφοτέρων τών μερίδων έπιδεικνύουν είς τάς άγορεύσεις των βιαιότητα 
άγνωστον είς τά μέχρι τοΰδε χρονικά τής εσωτερικής πολιτικής καί 
έντελώς πρωτοφανή διά τάς συνήθειας τοΰ Άγγλικοΰ κοινοΰ. Αί παρα- 
σκευαί τοΰ Ώλστερ εξακολουθούν άδιάκοποι, σώματα ελευθέρων σκο
πευτών ασκούνται συνεχώς, μέ τό πρώτον δέ σύνθημα, άμα τή έπιψη- 
φίσει τοΰ διαβοήτου νομοσχεδίου, θά άπολυθοΰν κατά τής ’Αγγλικής 
κοινωνίας τά δεινά ένός λυσσώδους καί άγριου έμφυλίου σπαραγμού.

Ό πρωθυπουργός κ. Άσκουϊθ προέτεινε τελευταίως νά γείνη «άνταλ- 
λαγή σκέψεων καί εισηγήσεων, έλευθέρα, ειλικρινής καί άνευ προκα
ταλήψεων». Μέχρι τοΰδε δμως δέν έγινε καμ|ΐία σχετική εργασία καί 
τά πράγματα βαίνουν μοιραίως πρός λύσιν, ήτις, είτε τοιαύτη ή τοι- 
αύτη άποθή, δέν πρόκειται νά έπιτευχθή άνευ σοθαρωτάτων κλονισμών.

* ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ *

ΝίΤ’ΤΏΘΗ καί πάλιν είς τό έπί τής Λεωφόρου Αμαλίας_ μέγαρον τής 
I Τουρκικής Πρεσθείας ή ερυθρά ση μαία μέ τόν λευκόν άστέρα καί τήν 

λευκήν ημισέληνον. Άποκατεστάθησαν πλήρως αί σχέσεις μεταξύ ήμών 
καί τής τέως όμορου ‘Επικράτειας. Τουλάχιστον αύτό σημαίνει ή έπαρ- 
σις τής σημαίας καί τό παρατεθέν γεύμα είς τό Υπουργικόν Συμβούλιου 
μέ τήν έπακολουθήσασαν δεξίωσιν έν τφ μεγάρφ τής Λεωφόρου Αμα
λίας ύπό τοΰ Γκαλήπ Κεμαλή Μπέη: Άλλο τώρα αν ό Τουρκικός τύπος 
προκαλεϊ τήν Πύλην καί τόν ’Οθωμανικόν λαόν είς ανθελληνικόν διωγ
μόν, άλλο άν μετά τής καραβοτσακισμένης Βουλγαρίας — αδελφώνει 
γάρ ή δυστυχία καί ό κοινός κίνδυνος — βυσσοδομοΰν οί Τούρκοι 
καθ’ ήμών, άλλο άν είς τήν Σμύρνην αί άρχαί προσποιούνται δτι δέν 
έχουν οδηγίας έκ τού κέντρου.

«

Εις τάς προθήκας τών άνβοπωλείων καί είς τάς άνθαγοράς τής λεω
φόρου Κωνσταντίνου τού Διαδόχου καί τής Πλατείας Όμονοίας, 

προβάλλουν είς μεγάλος δέσμας τά γραφικά χρυσάνθεμα, 
δμοια πρός λυσίκομους κεφαλάς νυμφών, αί όποϊαι νοσταλ
γούν τήν γήν, δπου άνέτειναν είς τό φώς τάς κομψάς 
κεφαλάς των. Καί είναι χρυσάνθεμα φλογοπόρφυρα, ωχρο
κίτρινα, άμαράντινα, λευκά μέ χρυσάς καρδίας, μέ^παραλ- 
λαγάς ίοχρόους, άβροπρασίνους, λευκοροδίνους, άλλα μέ 
φύλλα καταπίπτοντα ώς ίτέαι θλιμμένοι, άλλα ακτινωτά 
ώς άστρα άνθινα, άλλα βοστρυχωτά ώς ζωηραί κεφαλαί 
σγουρομάλλων νηπίων.

Καί τά άνθοδοχεϊα είς τάς οικίας στολίζονται μέ τό 
ώραϊον άνθος ολίγον καιρόν άκόμη, έως ου κλίνη καί 
αύτό τάς κομψάς στεφάνας του διά ν’ άκολουθήση τά 
παρθενικά γιασεμιά, τά όποια άφισαν τήν μυρωμένην ψυ
χήν των είς τάς πρώτας πνοάς τού έγγίζοντος χειμώνος.

Φαίνεται δτι δέν έσθυσεν έντελώς τό ήφαίστειον τής 
Ανατολής ή άκριθέστερον, φαίνεται δτι κάποιος άλλος 
κρατήρ θά μάς άνοιξη ιστορίες. Αύτό τούλάχιστον προ- 

μηνύουν ή κοντοβόλτες τών δύο ίοχυροτάτων στόλων τής 
Γαλλίας καί τής Αγγλίας είς τά ΰδατα τής Ανατολής.

Οί οίωνοσκόποι είς τήν έμφάνισιν αύτήν τών πελωρίων 
κολοσσών δέν βλέπουν τίποτε άλλο, παρά τήν πυγμήν 
τής Άλθιόνος καί τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, προτει- 
νομένας ύπό τήν ρίνα τοΰ Άδριατικοΰ Δικεφάλου τέρατος.

Ό λαός όμως Αθηνών καί Πειραιώς εύρήκε τήν εύκαι-
ρίαν νά διατράνωση άκόμη μίαν φοράν τά αισθήματα του, αισθήματα 
εύγνωμοσύνης καί άγάπης, πρός τά έθνη, ι'ίτινα άντεπροσώπευον οί δύο 
στόλοι καί έδεξιώθη τά πληρώματα καί τά έπιτελεϊα μέ στοργήν καί 
άνυπόκριτον άγάπην, ένφ ή επίσημος Ελλάς, άπό τού Βασιλέως της 
μέχρι τών άντιπροσώπων της, παρείχε τήν θερμοτέραν δεξίωσιν, μέ 
γεύματα, ύποδοχάς. παρουσιάσεις καί επιθεωρήσεις, καθ’ άς άντηλλά- 
γησαν ένθουσιώδεις προπόσεις.

ΠΑΡΕΛΑΥΝΕΙ δαφνοστεφανωμένη ή Σιδηρά Μεραρχία τών Αθηνών. 
.’Ακμαίοι καί σφριγηλοί οί άνδρες της, παρ’ δλην τήν δεκατετράμη- 
νον ύπό τά δπλα παραμονήν των, παρά τάς κακουχίας, παρά τούς 

δύο πολέμους, δίδουν πιστήν εικόνα τοΰ "Ελληνος, τού καρτερικού, 
τοΰ σκληραγωγημένου, τοΰ ένθουσιώδους. Καί προύχώρουν διασχίζοντες 
τό άτέρμον πέλαγος τών ριπιζομένων σημαιών, υπερήφανοι, διαλαλοΰν- 
τες μέ τό παράστημά των τούς θριάμβους των. όπισθεν τοΰ Στρατηλά
του. μεγαλοπρεπούς καί άγερώχου, ένφ συγκινητικά! σκηναί έξειλίσσοντο 

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ. — Ό Βασιλεύς, δταν ή κεφαλή τοϋ στρατιωτικού σώματος έφΟασεν είς τήν πλατείαν Ρηγϊλλης, 
έστη δεξιά καί έπε-δεώρησεν αύτό παρελαύνον είς βαθεΐαν φάλαγγα.

καθ’δλην τήν άνέλιξιν τής βαθείας φάλαγγος μεταξύ άνδρών καί οικείων.
Καί άπό τής επομένης δλος έκεϊνος ό στρατόκοσμος, είς τόν όποιον 

ή πρωτεύουσα είχε παρασκευάσει, τοΰ Βασιλέως δίδοντος τό σύνθημα, 
τήν μάλλον ενθουσιώδη υποδοχήν, διεσκορπίσθη είς τάτέσσαρα σημεία, 
σπεύδων νά άσπασθή, νά διηγηθή, νά περισυλλέξη, νά έργασθή.

«

Ακο.λιη νά μάς στείλη αντιπρόσωπον ή Βουλγαρία, μολονότι ένωρί- 
τερα έκλείσαμεν ειρήνην μαζή της. Τό βέβαιον είναι δτι, ή δυστυχι

σμένη έχει σοβαρωτάτους περισπασμούς. Ό Βασιλεύς της, ταξειδεύσάς 
μέχρι Βιέννης, μόλις καί μετά βίας κατώρθωσε νά έπανέλθη είς Σόφιαν, 
δπου έκτυλίσσονται δραματικώταται σκηναί.

Οί στρατάρχαι άλληλοκαταγγέλλονται, οί πολιτικοί άπειλοΰνται, συ- 
νωμοσίαι έξυφαίνονται, κλοπαί άποκαλύπτονται, γαλόνια ξηλώνονται, 
δ λαός πεινςι και ό Βασιλεύς Φερδινάνδος, ό Μέγας Τσάρος πασών τών 
Βουλγαριών, ό μέγας αύτός νούς, περιδεής μέσα είς τόν κλύδωνα αύτόν, 
οραματίζεται καί άκούει νά μουγκρίζη τό αίμα ποΰ έχυσε.

«

Εν τφ μεταξύ ημείς προσαρτώμεν τήν Κρήτην καί ό στόλος κατα
πλέει είς Χανιά διά νά χαιρετήση τήν έπίσημον έπαρσιν τής σημαίας 
μας, τής σημαίας έκείνης, τής όποιας πρό 4 έτών τά διεθνή άγήματα 

δέν έπετρεψαν τήν έπαρσιν είς τήν προκυμαίαν Φιρκα, ένφ ό Βασι
λεύς, ό Πρωθυπουργός καί τό Προεδρεϊον τής Βουλής μεταβαίνει είς 
Κρήτην διά νά παραστοΰν είς τήνήδονικώς φρικιαστικήν αύτήν τελετήν.

«
Η' Ελλάς άποδύεται είς τά έργα τής Ειρήνης. Ή Βουλή ψηφίζει τά

. αναπλαστικά μέτρα τής κυβερνήσεως, ήτις είς τό νομοθετικόν έργον 
της μεριμνά καί περί τονώσεως τής Πρωτευούσης, άνακυπτούσης άπό 
τά μακροχρόνια δεινά τών συχνών έκλογών, τής έπαναστάσεως καί τών 
δύο πολέμων. Ή πρώτη ένεσις είναι οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες, οΐτινες 
προεκΐ]ρύχθησαν διά τό προσεχές έτος. Φάρμακον δραστικώτατον, προω- 
ρισμένον δχι μόνον τήν πρωτεύουσαν νά ένδυναμώση, άλλά καί έπί τοΰ 
δλου Ελληνισμού γενικώς νά έπιδράση. Φαντάζεσθε βέβαια, τί σημαί

νουν ’Ολυμπιακοί αγώνες έν Άθήναις μετά δύο πολέμους νικηφόρους. 
Συναγερμός τής Φυλής δαιμονιώδης. Άλλαι ενέσεις δραστικοί καί άνυ- 
σιμώταται είναι ή ΰδρευσις καί ή κατασκευή υπονόμων, ή ένωσις τών 
σιδηροδρόμων μας μέ τούς Ευρωπαϊκούς, καί ή μεταφορά τών Σφα
γείων έκτος τής πόλεως. Έκ παραλλήλου μέ αύτά ή κυθέρνησις θέτει 
τάς βάσεις συστηματικής εργασίας, σκοπόν έχούσης νά έκμεταλλευθή 
τούς ξένους. Ή έργασία αύτή λέγεται βιομηχανία τών ξένων, τούς όποιους 
προσελκύει ένας τόπος πρός έπίσκεψιν τών καλλονών του. τών άρχαιο- 
λογικών τόπων του κ.λ. Ή ’Ιταλία καί 'Ελβετία κατ’ έξοχήν έχουν άνε- 
πτυγμένην τήν βιομηχανίαν αύτήν. Τώρα ήξιζε νά γεννηθή κανείς έν 
Έλλάδι, νά βλέπη μεγάλην πατρίδα, νά είναι υπερήφανος, νά άπολαμ- 
θάτ-η τάς προόδους, νά ζή τέλος, διότι βέβαια δέν έκατάλαβε ζωήν 
κανείς έξ ήμών μέ τήν έως χθές κακορριζικιά μας.

«

ΕΝΑΣ διαπρεπής Γάλλος φιλόλογος καί κονφερανσιέ ό κ. Ερρίκος 
Μπορντό: ένεφανίσθη είς τό Δημ. Θέατρον, κατάμεστον απ’ δλους 

τούς επισήμους καί τάς κοσμικός Αθήνας καί είς μίαν έξόχως Γαλατι
κήν διάλεξιν ώμίλησε περί τής Εθνικής ψυχής καί τής οικογένειας. Ό 
ομιλητής έπλεξε τό έγκώμιον τοΰ γάμου ώς βάσεως παντός πατριωτισμού, 
καί παντός ηρωισμού καί άνέφερε παραδείγματα άπό τοΰ 'Ομήρου καί 
τοΰ Βιργιλίου μέχρι τοΰ Μιστράλ, διά νά έξάρη τό γόητρον τοΰ οικο
γενειακού συνδέσμου, δστις τόσην στενήν σχέσιν έχει πρός τήν αύτα- 
πάρνησιν τοΰ ύπέρ πατρίδος θυσιαζομένου, καί άνέφερε διάφορα έπει- 
σόδια τοΰ τελευταίου πολέμου μας, διά νά εξύμνηση τήν Ελληνικήν 
ψυχήν καί νά τήν παρομοιάση μέ τήν ψυχήν τοΰ άρχαίου Ελληνισμού. 
Τά έθνη, είπε, ζοΰν διά τής Ουσίας. Καί θυσίαι δέν δύνανται νιί γίνουν 

έκεϊ δπου κυριαρχεί ό Ατομισμός καί ή Έλευθέρα Σκέψις. Βάσις τού 
πατριωτισμού είναι πρό παντός ή οικογενειακή εστία.

«

Και αί έργάτιδες ήσθάνθησαν τήν άνάγκην τής ένώσεώς των πρός 
ύποστήριξιν τών δικαιωμάτωντων.Ίδού τό πρώτον βήμα τής γυναι
κείας όργανώσεως πρός ύπεράσπισιν οικονομικών συμφερόντων. Κατά 

τινας μακαρίους αστούς, κ.αλοτρεφομένους άπό τά άκόπως αποκτώμενα 
άγαθά, ή τοιαύτη γυναικεία όργάνωσις θά φανή παράξενος ή καί έπι- 
βλαθής. Άδιάφορον. Τοιαύτη ύπήρξεν ή έντύπωσις πάσης συντάξεως 
τών άσθενών πρός διεκδίκησιν δικαίων. Τό σωματεϊον τών έργατίδων 
δέν μάς παρουσιάζει τι νέον, άφοΰ είς δλα τά μέρη τής Εύρώπης ή 
άνάγκη τής ένώσεως καί τών γυναικών έργατίδων είς σωματεία κατέ
στη έπιτακτική. Είς τάς Έλληνίδας έργάτιδας παρατηροΰμεν ένθουσια- 
σμόν, δστις υπόσχεται πολλά, άφοΰ καί τά κακά άτινα έχει νά πλήξη 
είναι πολλά, τής γυναικός θεωρουμένης άκόμη έν Έλλάδι ως περιφρο- 
νημένου δντος. Εις τάς αγορεύσεις των αί έργάτιδες ύπεστήριξαν τά 
δικαιώματά των μέ σαφήνειαν, ειλικρίνειαν, μετριοφροσύνην καί δύνα- 
μιν, αί όποϊαι έπροκάλεσαν συγκίνησιν. Ό πόνος των τούς έδωκε δύνα- 
μιν νά έκφράσουν τούς πόθους των, διά τήν έκπλήρωσιν τών οποίων 
έζήτησαν τήν ύποστήριξιν τής Πολιτείας καί τού Δήμου.

ΤΟ Λύκειον τών Έλληνίδων, έν τή φροντίδι του νά ένισχύση δσον τό 
δυνατόν περισσότερον τήν τάσιν πρός τούς Ελληνικούς χορούς,προσέ- 

θεσεν είς τήν έφορον τού τμήματος κ. Κρεστενίτου καί τήν κ. Β. Δού- 
σματη. Ή συνεργασία τής κ. Δούσμανη είς τήν έθνικωτάτην ένέργειαν 
προσθέτει ένα ίσχυρότατον στοιχεϊον έπιτυχίας καί έρχεται ώς 
ή ώραιοτέρα άπάιπησις είς μερικός οίκτράς προσπάθειας εισα
γωγής τοΰ χορού τών άγριων τής Αμερικής, τού άηδοΰς Ταγκό. 
Ή σύζυγος τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Επιτελείου τοΰ Έλλην. στρατοΰ, 
δέν ήτο δυνατόν παρά νά ήναι ένδεδειγμένη νά βοηθήση κάθε 
προσπάθειαν, ήτις τείνει νά έξάρη τήν κομψότητα, τήν χάριν 
καί τήν καλλιτεχνικότητα τών Ελληνικών χορών.
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* * * * * Ο ΑΚΑΡΝΑΝ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
(Είς τά ύπ'άριύ. ί»8 τεύχος τού Δεκεμβρίου 1!»12 ήρχίσσιιεν δημοσιεύοντες 
τό ώραΐον αύτό άρύρον τού πολυτίμου συνεργάτου μας.’Επακολουθήσαντα 
όμως τά ευτυχή γεγονότα τού πολέμου μάς ήνάγκασαν νά διακόψωμεν τήν 
δημοσίευσιν αυτού καϊ μόλις τώρα κατορθώνομεν νά τό συνεχΐσωμεν|.

ΟΜουστοξύδης λοιπόν γράφει τώ 1820: «... .'Υπήρξεν ό 
Νικ. Μαυρομμάτης ένθερμος λάτρης τής ’Ελευθερίας κα! 
τής . Ιόξης τής 'Ελλάδος, διό καί έπέσυρε τήν μήνιν τοΰ Σατρά

που, επί τής κεφαλής τοΰ οποίου έπίκειται τέλος ή βραδεία 
άλλ’ αναπόφευκτος οργή τοΰ Θεοΰ. "Ενεκα τούτου κατέλιπε τήν 
γενέτειραν, Λπεσύρθη, ώς είς λιμένα καταφυγής, έν τή έναντι 
Κερκύρα, οπού έπί τινα χρόνον, ζών μάλλον ώς πολίτης ή ώς 
φιλοξενούμενος, είς δλους μας διά δημοσίων διδαχών καί ιδιω
τικών συνδιαλέξεων άπέδειξεν δχι μόνον οποία ήτο ή αξία αύτοΰ 
είς τάς Φυσικάς καί Μαθηματικός έπιστήμας. άλλ’ ακόμη όπό- 
σον οί μέγιστοι τής 'Ελλάδος συγγραφείς τόν άντήμειψαν διά 
τάς δλονυκτίας, τάς οποίας αφιέρωσε, μεταφέροντες εις τους 
λόγους καί είς τάς ώδάς αύτοΰ, ιό σθένος, τήν μεγαλοπρέπειαν 
καί τήν σαφήνειαν, δι ών έκλά/ιπουσι, διατηροΰντες δέ είς τό 
στήθος του αδιάλειπτου καί ζωηρόν τήν φλόγα τής αγίας πρός 
τήν Πατρίδα αγάπης, ή όποια Ανύψωνεν είς θείας πτήσεις τήν 
φαντασίαν τον καί τήν φυγήν τον άνετάρασσε δι ισχυρών 
συγκινήσεων.'Ο θάνατος, δ ζηλότυπος, προλαμβάνων τους συνή
θεις τής Φύσεως νόμους, άφήρεσε τόν Μαυρομμάτην, καί ή μας 
δε έστέρησε διδασκάλου καί Αδελφού, μεθ’ ου κοινόν εϊχομεν 
τό αίμα, τήν γλώσσαν, τάς θλίψεις, τάς ελπίδας. .

Ό δέ Φιλητάς, τώ 1858, έγραφεν : < ... . Ύπήρξεν ό ίατρο- 
διδάσκαΐ.ος Μαυρομμάτης εις άναμφηρίστως άπό τούς δλίγους 
εκείνους ομογενείς μας, δσοι τήν καλήν ελαβον τύχην τοΰ νά 
ενώσιυσιν είς τάς επιστημονικός αυτών σπουδάς τάς καλλονάς 
άκόμη ατενώς τής πατρίδας'Ελληνικής Σοφίας καί Γλώσσης. 
"Οθεν μέ λαμπρόν αύτός νοΰν άπό τήν Φύσιν προικισμένος, καί 
πολλήν χάριν τοΰ λόγου, καί μνήμην ευτυχή, έκαμε προόδους 
πρώτον εις τους κλασικούς λόγους ήμετέρους τε καί δθνείους, 
έπειτα δέ είς τάς Φυσικός καί Φυσικομαθηματικός έπιστήμας 
είς βαθμόν τοιοϋτον, ώστε 'Ελληνιστής καί Φιλόλογος άνεδείγθη 
τών συγχρόνων ομογενών αύτοΰ ούδενός ίσως δεύτερος, ιατρός 
δέ έκ τών πάνυ ευδόκιμων, καθώς και μαθηματικός άξιόλο- 
γος.... ' Ο άξιος ούτος άνήρ, άν καί διάφορα έγραφε καί 

1 Per la morte di Nicoli' Mavromati Le Niiove Muse Pisione di Nicolo 
£)elviniotti\ corcirese, Milano 1820.

4ΕΝ ΕΒΑΛΑΝ ΓΝΩΣΙΝ.— ΟΙ λνκοι τοϋ Δάνεφ και Σας Αλησμόνησαν δτι ή Μακεδονία δέν Αποτελεί μέροε τής Τουρκίας και 
άπεπειράΰησαν έπιδρομήν είς τά πέριξ τών Σερρών κατά την συνήθειάν των, άλλά τούς διεσκόρπισε τδ Έλλην. άπόσπααμο.

πεζά τε καί έμμετρα είς τήν άργαίαν καί τήν νεωτέραν γλώσσαν, 
μετριόφρων ιόν, ολίγα έξέδωκε διά τών τύπων» ’.

«
Ό Μαυρομμάτης έν τή Δημοσία Σχολή Κέρκυρας έδίδασκε 

τά μαθηματικά καί τήν άρχαίαν καί νεωτέραν'Ελληνικήν γλώσ
σαν, σχεδόν άπό τής άφίξεώς του μέχρι τοϋ 1817 έτους, οπότε 
χάριν τής πασχούσης υγείας του μετέβη πρός θεραπείαν είς 
τήν 'Ιταλίαν.

Εις πάσαν έξεταστικήν έπιτροπήν πρός απονομήν βραβείων 
είς τούς μαθητάς ή διά ζητήματα φιλολογικά, δ Μαυρομμάτηξ 
ήτο έκ τών πρώτων, διότι ή γνώμη του είχε βαρύτητα.

Οί τακτικοί τής 'Εικονογραφημένης» ευμενείς ημών άνα- 
γνώσται έχουσι γνώσιν άτι, έν Κερκύρα έπί τοΰ Μεγάλου Ναπο- 
λέοντος ύπήρξεν άκμάζονσα ’Ακαδημία, ήτις πολλαχώς έδρασε 
καί ώφέλησεν

Ό Μαυρομμάτης συνειργάσθη μετά τών έν παιδεία διαπρε
πών Κερκυραίων καί Γάλλων Αξιωματικών διά τήν ΐδρυσιν τής 
’Ακαδημίας ταύτης, ένθα διέπρεφε διδάσκων.

ΊΙ Σύγκλητος τής ’Ακαδημίας κατά τό δεύτερον έτος τής 
ίδρύσειός της έ.δημοσίευσε τό κάτωθι πρόγραμμα τών μαθη
μάτων Γαλλιστί, τό οποίον διά τήν ιστορικήν Αξίαν μεταφέρομεν 
είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί τό οποίον χρησιμεύει καί ώς 
προσθήκη είς ο.τι πρό τίνος έδημοσιεύσαμεν είς τήν «Εικονο
γραφημένη!· περί τής έν «Επτανήσφ έπί Γαλλικής Αυτοκρα
τορίας έκπαιδεύσεως».

ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Δημόσια μαϋ-ήματα.— Πρόγραμμα.

«Τή 15 Αύγουστου 1808 ή ’Ιόνιος ’ Ακαδημία κατέστησε 
γνωστόν είς τους Κερκυραίους δτι, ήθελε κάμη έναρξιν δημοσίων 
μαθημάτων δωρεάν περί Φυσικής καί Χημείας, Φυσικής 'Ιστο
ρίας, Φυσιολογίας καί Υγιεινής.

“Επραξε περισσότερον τών ύποσχεθέντων είς τά πρώτα αυτής 
μαθήματα. Προσέθεσε καί εκείνο τής ’Ανατομίας ώς καί τό τής 
Εγχειρητικής-Χειρουργικής, τό οποίον δ ιατρός 'Ραζής δί αξιέ
παινων Αποφάσεων προσεφέρθη νά διδάξη, καίτοι μεταξύ τών 
συναδέλφων μας δέν ήριθμεΐτο άκόμη.

> Παντελής ή έλλειφις οργάνων παντός είδους καί ένδιαιτήμα- 
τος έτι, είς τά οποία νά ,’ίνωνταί τά διάφορα πειράματα Χημείας 
καί ’Ανατομίας έδυσχέραινον τάς πρώτας παραδόσεις τής ’Ακα
δημίας. Έν τούτοις παρ’ δλα ταΰτα τά έμπόδια τά μαθήματα 
αύτής δέν έγένοντο ουδόλως άνευ επιτυχιών.

»'II ’Ακαδημία, τολμώμεν νά εϊπωμεν δτι, είδε μεθ’ υπερη
φάνειας πρόσωπα ήδη προηγ
μένα είς ηλικίαν καί είς έργα, 
αξιωματικούς ικανούς καί άν- 
δρας άξιους είς τούς διαφόρους 
κλάδους τής’Ιατρικής νά τιμώσι 
τακτικά διά τής παρουσίας των 
τά μαθήματα τών καθηγητών. 
’ Αλλά συγχρόνως ή ’Ακαδημία 
παρετήρησε μετά λύπης δτι, είς 
μάτην είχε προκαλέσει τήν Κερ- 
κυραϊκήν νεολαίαν. Ή’Ακαδη
μία δέν εύρεν ούδόλως πατέ
ρας, οΐτινες νά έπιθυμώσι τήν 
άνάπτυξιν τών υιών των καί 
ούδόλως υίούς, οΐτινες νά άντε- 
λήφθησαν δτι ή μάθησις ήδύ- 
νατο νά είναι μία ευεργεσία 
δι’ αύτούς τούς ίδιους.’ Εν τού- 
τοις ή ’Ακαδημία έφάνη δτι 
Αδίκως παρετήρησεν εϊς τινας 
γονείς ώς έχοντας ματαιοδο- 
ξίαν, λέγουσα αύτοίς μετά προ- 
φυλάξεως δτι, μία τυφλή φιλο
τιμία καί έκ κακής Αντιλήψεως 
ίσως τούς ήμπόδίζέ νά πέμ-

1 * Εβανιστης » Κερκνοας 1858 
αεί.. 389.

’ Σ. δε Βιάζη: Ή έν Έπτανήοφ 
έπί Γαλλικής Αυτοκρατορίας έκπαί- 
δευοις 1807-181-1 έν τή «Εικονο
γραφημένη» αρ. 60 καί έπομ. 

πωβι τους υιούς των εις 
δημοσίας σχολάς οίαιδή- 
ποτε καί άν ήσαν αύται. 
Πόσον ή ’Ακαδημία θά 
έβλεπε μετ’ ευχάριστή- 
σεως διαφευδόμενα ταΰ
τα ύπό τής πείρας, τά 
όποια τόσον τή κοστίζουν 
καί θά έπροθυμοποιείτο 
νά όμολογήση δτι, είχεν 
άδικον νά σάς κάμη έπ,ί- 
πληξιν, τήν όποιαν τά 
πάντα σήμερον τή δί- 
δουσι τό δικαίωμα νά 
έπαναλάβη .’

Είς τά μαθήματα τοΰ 
παρελθόντος έτους όφεί- 
λομεν νά προσθέσωμεν 
καί τό μάθημα τής «Έλ- 
ληνικ. Γραμματολογίας 
τό όποιον θά Αρχίση 
συνάδελφος ημών, ό ια
τρός Μαυρομμάτης. Είνε 
άνομα, τό οποίον σάς εινε 
γνοεστόν καί τό όποιον 
φέρει μεθ’ εαυτού τό έγ- 
κώμιόν του. Ό ιατρός 
Μαυρομμάτης θά σας 
Ανάλυση τάς καλλονάς 
τών κυριωτέρων αρι
στουργημάτων τών προ
γόνων σας' θέλει σας κάμη 
πραγματικώς μάθημα ’Εθνικόν. Είναι ώραϊον νά βλέπη τις δτι, 
ύπό τήν αιγίδα τής Γαλλικής διοικήσεως, μετά δύο χιλιάδων 
έτών σιωπήν, οί φιλόσοφοι τής Ελλάδος έπαναλαμβάνουσι τά 
εύφραδή αυτών μαθήματα.

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ.— Πρός τιμήν τών Ναυάρχων καί τών έπιτελείων τού Γαλλικού καί τού *Αγγλικού Στόλου, οΐτινες 
κατέπλευσαν είς Φάληρον καί Κερατσίνι, έδόθη έπί τού «Άβέρωφ» ώραία έορτή, ήν έτίμησε καί ό Βασιλεύς μετά τών έπισήμων, 
έπιύεωρήσας είτα διά του «Άβέρωφ» τούς δυο στόλους. *Η Α. Μ. έπεσκέφθη καί τόν Γάλλον Ναύαρχον Μπουέ Ντέ Λά Πεϋρέρ, 

ό όποιος έδεξιώθη Αύτόν έπί τής έξέδρας καί Τόν συνώδευσεν έπί τής Ναυαρχίδος του.

Μαδήματα Φυσικής καί Χημείας. Είς τό πρώτον έτος 
θέλομεν περιορισθή είς τό νά καταστήσωμεν γνωστούς τούς 
νόμους τής Φυσικής έν γένει καί πρό πάντων τής Φυσικής 
’Αστρονομίας, είς τήν όποιαν έλήφθη ώς βάσις ή συγγραφή 
τοϋ άλλοτε μαθητου τής Πολυτεχνικής Σχολής κ. Βιι'ο (Biot) 
καί τό έτος τοΰτο ή Φυσική Ιδιαιτέρως, έάν δυνατόν καί ή 
Χημεία, θά άναπτυχθώσι συμφώνως πρός τά μαθήματα τής 
ιδίας σχολής άπό τούς άλλοτε μαθητάς αυτών κυρίους A Ugoyat 
καί Dupin.

Φυσική Ιστορία. Ό ιατρός κ. Πιέρης θά παραδώση τήν 
Βοτανικήν έν γένει καί ειδικώς τήν Φυσικήν Ιστορίαν τα»· 
’ Ιονίων Νήσων.

Πατρική. Ό ιατρός κ. Γαγκάδης θέλει διδάξη τήν Φυσιολο
γίαν καί τήν ' Υγιεινήν, έ.φαρμοσθείσας ειδικώς είς τούς κατοί
κους τών νήσων τούτων, ειδικώς έπί τή βάσει, τοΰ κλίματος καί 
τής υγείας τών νήσανν τούτων.

Χειρουργική. Ό ιατρός κ. Ραζής θά διδάξη τήν ’Ανα
τομίαν καί συγχρόνως μαθήματα ’Εγχειρητικής Χειρουργίας 
καί Μαιευτικής.

τ Φιλολογία. Ό ιατρός Μαυρομμάτης θά έγκαινιάση σειράν 
διαλέξεων Αογοτεχνίας. (~)ά καταστήση γνωστόν τόν χαρακτήρα 
τών διαφόρων γραμματικών κανόνων καί τό πνεύμα τών 
Ρητορικών σχημάτων ή ποιητικών' θά σημείωση δέ. παραβολι- 
κώς τάς έπιδεικνυομένας ωραιότητας μετά τών έλαττωμάτων, 
τά οποία πρέπει νά άποφύγη τις διά νά γράφη μετά γλαφνρό- 
τητος καί κυριολεξίας τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν. Θά έλθη μετά 
ταΰτα είς τήν σύγκρισιν τών συγγραφέων, προσπαθών νά γνω- 
ρίση τήν ιδιότητα τής ιδιοφυίας αυτών, τόν χαρακτήρα τοϋ 
ύφους των καί προχωρών διαδοχικώς έκ τών άπλουστέρων 
μελετών είς τάς μάλλον συνθέτους, θά πραγματευθή αλληλοδια
δόχους περί τών λογογράφων τών διδακτικών έργων, περί τών 
φιλοσόφων, τών 'ιστορικών, τών ρητόρων, τέλος θά άναγάγη 
τήν μέθοδον ταύτην μέχχρι τών έργων τών ποιητών, ποιών καί 

είς τό ύφος τής ποιήσεο^ς τάς μελέτος έκείνας, τάς οποίας θά 
έχη ήδη παρουσιάση εις τό ύφος τοΰ πεζοΰ λόγου.

» Τήν πρώτην ’Οκτωβρίου, ίποχήν τής ένάρξεως τών μαθημά
των,ή ’Ακαδημία θά καταστήση γνωστόν τάς ημέρας καί τάς ώρας 
τάς έκλεχθείσας ύπό τών καθηγητών διά τά μαθήματα αυτών.

Έν KeQXVQif, Ανγονστος, πυώιον έτος τής 147'is’Ολνμπιάδος 1809.

Ό Γραμματείς Ch. Dupin' »

Ό Μαυρομμάτης ύπήρξεν ό πρώτος "Ελλην, οστις έν Ανω- 
τέρτρ Έλληνικω διδακτηρίφ παρέδωσε τούς "Ελληνας συγγρα
φείς, είς τρόπον ώστε οί φοιτηται έθαύμαζον τάς καλλονάς καί 
ένοοΰσαν τάς ύφηλάς έννοιας μέ δλως νέαν μέθοδον.

Ή ’Ακαδημία διηρεΐτο είς τρία τμήματα, τό μέν τών Φυσι
κομαθηματικών, τό δέ τών ηθικών Πολιτικών ’Επιστημών καί 
τό τρίτον τής Γραμματολογίας καί τής Καλλιτεχνίας. ’Εκτός δέ 
τής διδασκαλίας έγένοντο καί αναγνώσματα. Ό Μαυρομμάτης 
άνήκων είς τό τρίτον τμήμα, άνέγνωσε δημοσία :

-----Λόγος πρός τούς νέους τοΰ Ίονίου περί Ανάγκης τής 
σπουδής τής άρχαίας καί νέας'Ελληνικής γλώσσης».— «Ευγε
νίου Βουλγάρεως έγκώμιον είς τήν γλώσσαν».— «’Ωδή είς 
Ναπολέοντα».

Άγνωστος ή τύχη τής « Ωδής τοϋ Ναπολέοντος». Τό έγκώ
μιον είς τόν Ευγένιον Βούλγαριν, τό έδημοσίευσεν ό Φιλητας 
έν τφ Κερκυραϊκώ περιοδικφ «Ό Έρανισιής» (1858 σελ. 
390-403), οπού δ βιογράφος τοΰ σοφοϋ Κερκυραίου Ιεράρ
χου δύναται νά τόν εύρη.

Ό «Λόγος» έδημοσιεύθη ύπό τοϋ υίοΰ τοϋ σοφοϋ Μουστο- 
ξύδου έν τοίς «Ίστορικοίς καί Φιλολογικοϊς Άναλέκτοις » 
(Κερκύρα 1872). Τό βιβλίον τούτο είναι τώρα δυσεύρετου. Καί 
ένεκα τούτου τοϋ λόγου Αξίζει τόν κόπον νά είναι γνωστόν καί νά 
διαβάζηται, άφοΰ τήν σήμερον καί είς αύτήν τήν πρωτεύουσαν 
τοϋ Ελληνικού Βασιλείου υπάρχει είς πολλούς ή τμύχωσις τής 
ξενομανίας καί δή τής Γαλλομανίας.

("Επεται συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΑΖΗΣ

' Prix el Cours de I’Acatleniie Jonienne. Annates dans la seance publique 
de la Saint-Napoleon. Κερκύρα 1809.
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ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ ΜΙΑΝ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, δικηγόρος.— ΑΓΛΑΐΑ, σύζυγός του. 

ΑΡΓΥΡΩ, ύπηρέτρια.

Η σκηνη παριστα τό δικηγορικόν γραφείου τον 
Άριατείδου. Els τό βάθος πρός τά δεξιά βιβλιοθήκη. 
Είς τό γ προσκήνιου μεγάλη έταζέρο. μέ χωρίσματα 
πλήρη δικογραφιών. Είς τό βάθος άριοτερά μέγα 
γραφείου, επι τον οποίου τά χρειώδη προς γραφήν 
και ανοικτά νομικά βιβλία, μιά λάμπα αναμμένη, 
πλαγίως Ανάκλιντρου καί καθίσματα. Πρός τό μέσον 
στρογγυλή τράπεζα, έφ' ής δ πίλο; τον ’ Αριστείδου 
καί τά χειρόκτιά του. Βιβλ.ία άτάκτως έρριμένα 
έπί καθισμάτων.

ΣΚΗΝΗ Α’. — Ά ρ γ υ ρ ώ μόνη.

ΓΗ 'Αργυρώ ϊσταται έμπροσθεν τής βιβλιοθήκης καί άναγινιόσκει τονς 
τίτλους διάφορων βιβλίων εκ τών όποιων εξάγει ένα καί τό Ανοίγει).

’Αργυρώ. Αύτό θά είνε! «Οικογενειακόν Δίκαιον». Έδώ θά λέει γιά 
τήν οικογένεια καί γιά τό δίκηο ποΰ έχει ό καθένας μέσ’ τήν οικογέ
νεια. Θά λέει καί γιά τό δίκηο ποΰ έχει ή γυναίκα, δταν άφίνει τόν 
άνδρα της δταν είνε σάν τόν προκομένον τόν δικό μου. Άλλ’ αύτό τό 
δίκηο, ποΰ νά τωβρω έδώ μέσα; Πρέπει νά ψάχνω δλην τήν ημέρα. 
Έγώ θέλω νά βρω κανένα βιβλίο, ποΰ νά γράφη πώς μπορεί κανείς νά 
πάρη εύκολα τό διαζύγιο! Ό αφέντης μου είνε δικηγόρος καί μόνο σέ 
τέτοιες δουλειές ανακατεύεται. Θά έχει λοιπόν πολλά βιβλία ποΰ νά 
γράφουν γιά διαζύγια. (Ρίπτει τό βιβλίον έπί τίνος καθίσματος, πηγαίνει είς 
τήν βιβλιοθήκην καί ζητεί άλλο βιβλίο) Ά! Νά! Εύρηκα! «Νομολογία τοΰ 
διαζυγίου». Νά κι’άλλο! Οί λόγοι τοΰ διαζυγίου». (Λαμβάνει τά δύο 
βιβλία καί εξακολουθεί έρεννώοα). Αύτό πάλι τί είνε; ΓΕξάγει έν βιβλίον 
καί άναγινώσκει τόν τίτλον). «Μετά τήν λΰσιν τοΰ Γάμου» Γιά νά δοΰμε 
τί λέει έδώ μέσα (’Ακούεται θόρυβος άνθρωπον εισερχομένου). Ά, θά σηκώ
θηκε ό αφέντης άπό τό τραπέζι.' Τόσο γρήγορα; (Μαζεύει τά βιβλία διά 
νά τά τοποθετήση στήν θέσιν των, άλλ' αίφνης εισέρχεται δ ’Αριστείδης μ'ε 
σιγαρέττο είς τό στόμα καί βλέπει τήν Άργυροι μέ τά βιβλία).

ΣΚΗΝΗ Β’. γ-'Αριστείδης, ’Αργυρώ.

Άριστ. Τί γυρεύεις σύ έδώ μέσα; Δέν σοΰ είπα δτι δέ θέλω νά 
μπαίνη κανείς στό γραφείο |ΐου, δταν λείπω ’γώ;

Αργυρώ. Τώρα μπήκα αφέντη, γιά νά ξεσκονίσω. (Προσπαθούσα νά 
κρύψη τά βιβλία).

Άριστ. Τί είν’ αύτά ποΰ κρατείς στό χέρι σου;
'Αργυρώ. Είνε κάτι βιβλία αφέντη, ποΰ βρήκα άπ’ έξω καί θέλω νά 

τά βάλω στή βιβλιοθήκη.
Άριστ. Βρήκες βιβλία άπ* έξω; Ποιός τά βγαλ’έξω; Γιά νά ίδώ. 

(’Αναγινώσκων τούς τίτλους). «Νομολογία τοΰ διαζυγίου.—·. Οικογενειακόν 
Δίκαιον.»—«Μετά τήν λΰσιν τοΰ γάμου».— «Οί λόγοι τοΰ διαζυγίου» 
(πρός τήν Αργυρώ). 
Ποιός θέλει νά πάρη 
διαζύγιο; ’Εδώ μέσα 
δέ μπαίνει κανείς άλ
λος, παρά μόνον ή 
κυρία καί σύ.

'Αργυρώ. Δέν τά 
βγαλα 'γώ αφέντη ! 
Σοΰ κάνω δρκο.

Άριστ. Μοΰ κάνεις 
δρκο, αΐ; Τότε τά 
βγαλ’ ή κυρία. Πρέ
πει νά ρωτήσω, κι’αν 
λές ψέμματα. .. . Δέ 
μοΰ λές, ξέρεις γράμ
ματα ;

Αργυρώ. Πώς δέν 
ξέρω; Άφοΰ πήγα 
καί στό ’Αρσάκειο. 
Είμαι βλέπεις άτυχη 
κοπέλλα· γΓαύτό κα
τάντησα δοΰλα!
Άριστ. "Ωστε άρσα- 

κειάς είσαι καί σύ· έ- 
πλη μ μύρ ισ’ό, κόσμος

ΣΚΗΝΗ Γ'
ΕΤΟΙΜΟΙ.— Μέ τήν κοινοποίηστν τής διαταγής τού Υπουργείου περί άποστρατεύοεως δλος ό οτρατός τής Μακεδονίας εύρέύη έπί ποδός, 

όπως καί δταν έλαμβανε τήν διαταγήν τής προελάσεως.
Οί αύτοί, Αγλαΐα.

Αγλαΐα (Είσερχο- 
μένη μ'ε ένδυμασίαν 
ίσπερίδος). Μά έλα καϋμένε Αριστείδη! Κοντεύει ένηά ή ό’ιρα!

Άριστ. Δέ μοΰ λές, σύ εβγαλες δλα αύτά τά βιβλία άπ’ τή βιβλιοθήκη :
Αγλαΐα. Έγώ ;... Πότε;... Έγώ δέν μπήκα καθόλου έδώ μέσα... 

Τί βιβλία είνε αύτά;
Άριστ. Όλα συγγράμματα περί διαζυγίου. Ποιός έχει σκοπό νά 

χωρίση ;
Αγλαΐα. Ά! Χωρίς άλλο είνε τής Άργυρώς καμώματα. Αύτή θέλει 

νά χωρίση τόν μεθύστακα τόν άνδρα της, ποΰ τή δέρνει καί δέν τής άφί- 
νει πεντάρα άπ’ τόν μισθό της. Τό απόγευμα μάλιστα ήλθε καί τής 
έκανε μεγάλη φασαρία.

’Αριστ. Καί τί καταλαβαίνεις έσύ άπό νομικά συγγράμματα; Άφοΰ 
θέλεις διαζύγιον, γιατί δέν τό λές σέ μένα, ποΰ ξέρεις δτι είμαι δικηγόρος;

Αργυρώ. Μέ συμπαθατε, αφέντη είχα σκοπό νά σας τό ’πώ, άλλά ... 
Άριστ. Άλλά καί άλλά δέν έχει. Άλλη φορά νά μην άγγίζης τίποτε 

έδώ μέσα. Μάρς! (Ή’Αργυρώ φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Δ’.— Αριστείδης, Αγλαΐα.

Αγλαΐα. Είσαι έτοιμος ή δχι; Πότε θά πάμε στό θέατρο; Νά. . . 
τώρα θά σοΰ φέρω τό παλτό σου καί τό καπέλλο σου.

Άριστ. Καλά. Στείλ’ τα μου. (Ή 'Αγλαΐα εξέρχεται). Άκοΰς κατάστα- 
σις! Νάρχουνται ή δούλαις νά σοΰ άνακατώνουν τά βιβλία!.. Φταίει ή 
γυναίκα μου, ποΰ θέλει καί καλά υπηρέτριες γραμματισμένες.

ΣΚΗΝΗ Ε’.— Αριστείδης έπειτα Αργυρώ.

Άριστ. Πώς βαρυέμαι κι’ αύτό τό θέατρο!.. Δέν ξέρω τί καταλα
βαίνω νά κάθωμαι 3-4 ώραις καρφωμένος σ’ένα σκαμνί, χωρίς νά 
μπορώ νά κουνηθώ, νά γυρίσω, νά βήξω, σάν μαθητής δημοτικού σχο
λείου. Άλλά τί νά κάνω;.. , Άφοΰ τό θέλει ή γυναίκα μου, καί κατορ
θώνει νά βρίσκη τζάμπα εισιτήρια!.. Δέν ξέρω άπό ποΰ, (Εισέρχεται ή 
Άργυροι φέρουσα τό παλτό καί τό καπέλλο του καί εξέρχεται) κάθε φορά 
καί νέα πρόσκλησι. Κατήντησε νά μαζεύουν τό κόσμο άπ* τό δρόμο. 
(Λαμβάνει τό παλτό του καί τό καπέλλο του). Μπα, καλά ποΰ τό θυμή
θηκα. .. "Εχω νά κάνω μιά ανακοπή... Πρέπει νά κοινοποιηθώ αύριο, 
πρωί-πρωΐ. Παρ’ ολίγο νά πάρω τόν άνθρωπο ’στό λαιμό μου! (Κάθη- 
ται καί γράφει ολίγος γραμμάς, άφοΰ έρριφεν έπί τής κεφαλής του διά μιας 
κινήσεως τό καπέλλο του). Πρέπει νά τήν δώσω αμέσως ’στον κλητήρα 
νά τήν κοινοποίηση τό πρωΐ, (Ένφ τείνει τόν βραχίονα διά νά κλείοη τό 
μελανοδοχείου διαφεύγει ό πίλος του, πίπτει επί τής τραπέζης καί έκείθεν έπί 
τοΰ εδάφους). Ά! νά χαθής! (Κύπτει διά νά τόν σηκώση, άλλα τήν στιγμήν 
ποϋ τόν πιάνει, αισθάνεται όπισθεν τοϋ λαιμού του μικρόν ένόχλησιν) Τί τρέ
χει πάλι; (Σηκώνεται, μ'ε μιά κλωτσιά άπομακρύνει τό κάθισμά του, υποθέ
τει τόν πίλον του επί τής τραπέζης καί φέρει ταχέως τήν χεϊρα του έπί τοΰ 
γιακά του).ΏΙ διάβολε! (Μ'ε θυμόν) Μοΰ έφυγε τό κουμπί τοΰ κολλάρου 
μου... Μά τί άτυχία μέ κυνηγάει σήμερα στά καλά καθούμενα! Ποΰ 
τρύπωσε αύτό τό κουμπί; (Προσπαθεί μέ τόν βραχίονα υψωμένου νά είσα- 
γάγη τούς δακτύλους μεταξύ τοΰ υποκαμίσου καί τοΰ δέρματος, ένφ διά τής 
άλλης χειρός κτυπά τήν ράχιν του). Νά σέ βράσω, κύριε κουμπί... ορίστε 
ποΰ πήγε καί στάθηκε μέσ’τή μέση !.. Σάν καρφί! (Ώθών πρός τά κάτω, 
κατά μήκος τοΰ σώματος τάς δυό του χεΐρας μετά δυνάμεως. κατόπιν τάς 
βυθίζει έντός τών θυλακίων τοΰ πανταλονιού του, τά όποια Ανοίγει δπο>ς οί 
κλόουν). Νά ΐδοΰμε, Οά έχη τήν ευγένειαν, τήν καλωσύνην, τήν φιλαν
θρωπίαν νάκατεβή ; (’Ανεβοκατεβάζει τους ώμους, λυγίζει τήν κοιλίαν πρός 
τά έξω καί τά έσω καί χορεύει με τό άκρου τών ποδιάν, άνοίγων τά σκέλη 
του). Δέν έννοεϊ νά τό κουνήση άπ* έκεΐ ποΰ κόλλησε! Ά! επιμένεις, 
βλέπω! .. Κ’έγώ λοιπόν τώβαλα πείσμα! (’Εκβάλλει βιαίως τό επανω
φοριού τον, τό όποιον εκσφενδονίζει έπί τίνος καθίσματος) Τώρα Οά ΐδοΰμε 
τίνος θά περάση ! (Μετά διαφόρους κινήσεις τοΰ σώματος, κύπτει τήν κεφα
λήν μέχρις ον φθάσει αυτή είς τό ύφος τών γονάτων του) Ουφ! (Μέ φωνήν 
πνιγομένην) Πιστεύω έτσι νά τό πιάσω! ('Εγείρεται έν οργή, φωνάζων) 
Ά! Κοντεύω νά σκάσω, θά μοΰ έλθη τό αίμα στό κεφάλι! .. Δέν είνε 
άλλο' πρέπει νά γδυθώ!.. Ά! δχι! (Διασχίζων τό δωμάτων) Όχι! δέν θά 
γδυθώ !.. Όχι, δχι δέν θά γδυθώ! Καί θά τό πιάσω, θέλοντας καί 

μή ! .. Εμένα πρέπει νά περάση ! θά τό... (Αίφνης σταματά ’σάν νά τον 
ήλθε μιά φαεινή ιδέα. Ρίπτει ταχύ βλέμμα πέριξ αύτοΰ καί διευθύνεται πρός 
τό μόνον μέρος τοΰ δωματίου, δπου δ τοίχος είνε γυμνός. Έκεΐ άναμετρή διά 
τοΰ οφθαλμού τάς αποστάσεις . . . καί με τάς παλ.άμας κατά γης, πίπτει πρη
νής, όπως τά βρέφη, δταν μανθάνουν νά περιπατούν έπί τών χειρών, προσπα
θεί νά λάθη οριζόντιον στάσιν μέ τούς πόδας υψηλά καί τήν κεφαλήν πρός 
τά κάτω). Τά βλέπω πολύ σκούρα τά πράγματα ... δέν έπίστευα νά βρω 
τέτοιες δυσκολίαις ... (’Αποπειρώμενος καί πάλιν). Μά έγώ θυμάμαι... 
άλλοτε... στό σχολείο ήμουνα πολύ εύκίνητος. Ή γυμναστική μέ 
είχε κάνει σάν λάστιχο... Ά ! έμπρός λοιπόν ! (Μετά τρεις έπαναλήφεις 
κατορθώνει είς έκ τών ποδών του νά ψαύση τόν τοίχον .. . Κάμνει μίαν 
τελευταίαν προσπάθειαν καί τήν στιγμήν καθ’ ήν καί ό άλλος του ποΰς πρό

κειται νά άκουμβήση έπί τού τοίχου, ανοίγεται ή θνοα ολάνοικτα καί εισέρ
χεται ή υπηρέτρια κρατούσα σάρωθρον, πτερόν κλπ.Ι

Άριστ. (Προοπαθών νά έγερθή πίπτει έπί τοΰ έδάφους). Βρέ νά πάρη ή 
κατάρα! .. ('Ανοοθονται άποτόμως καί προχωρείέξηγριωμένος) Τί γυρεύεις 
έδώ τοΰ λόγου σου;

Αργυρώ. Μέ συμπαθατε άφέντη, ένόμιζα πώς βγήκατε (’Αποκρΰπτουοα 
τόν γέλωιά της μετά κόπου) Δέν εϊξευρα πώς έργάζεσθε τέτοια ώρα! ...

Άριστ. (Είς τό έπακρου τον θυμού, μόλις ουγκρατουμενος, τήν προσβλέ
πει πρός οτιγμήν έταατικώς καί προκλητικως) ! ... Άκοΰς;... Όχι νά χρο- 
νιάσης ... νά φύγης άμέσως ! Ξέρεις δτι τό παραξεκοντάκιασες ; Μέ τί 
δικαίωμα μωρή μπαίνεις καί μοΰ ανακατεύεις τά βιβλία μου; Τί δου

ΩΡΑΙΑ ΤΕΛΕΤΗ-—Τό Ανεξάρτητον τών Κρητών πεζικόν σύνταγμα έν Ήκείρω έκνρίενσε μεταξύ άλλων καί μίαν Τουρκικήν σημαίαν 
τοΰ 23 πεζικού συντάγματος, τήν όποίαν, ό διοικητής κ. Σινανιώτης παρέδωκε παρουσίρ τών άξιωματικών και τών Ανδρών αύτοΰ 

είς τόν Μέραρχόν του κ. Δ. Ματύαιόπουλον.

λειά έχεις ςύ μέ τό διαζύγιο ; Καί δν έχεις καμμιά τέτοια ύπόθεσι, πώς 
δέν μοΰ τήν είπες έμενα, παρά θέλεις νά κάνης τό δικηγόρο μοναχή σου; 
Έν πρώτοις, άφοΰ ήσουν παντρεμμένη, γιατί δέν μας τό είπες, αΐ; Δέν 
θέλω νταραβέρια μέ ξένους άνθρώπους, ποΰ έχουν τό δικαίωμα νά 
μπαίνουν στό σπίτι μου κρυφά ή φανερά γιά νά δούνε τήν γυναίκα τους 
ποΰ είναι ύπηρέτρια μέσα ...

Αργυρώ. Μά έγώ άφέντη τά έχω χαλασμένα μέ τόν άντρα μου· δέν 
τόν μπάζω μέσα!

Άριστ. Αύτό δέν μ’ ένδιαφέρει. .. Άφοΰ μοΰ ήθελες παντριά, πάρ- 
τον καί κτύπα τον στήν κασσίδα σου, τώρα .. . Έμπρός, μάρς!

Αργυρώ. (Σιγανά) Πολύ καλά, κύριε ! ..
Άριστ. Τί είν’ αύτό πάλι τό «Πολύ καλά, κύριε» (Προχωρών κατά εν 

βήμα) Άκοΰς τί σοΰ λέω;... Νά δέσης τόν μπόγο σου καί νά πάρης 
πόδι! (Έμπαικτικ&ς) Όρίστε τοΰ λόγου της. .. Εργάζομαι! (Μιμούμενος 
τήν φωνήν της) Δέν εϊξευρα πώς έργάζεσθε τέτοια ώρα!.. (Νομίζων δτι 
τήν είδε >·ά μειδιά). Γιά πρόσεξε καλά καί φτιάσε τά μούτρα σου ίσια, 
άκοΰς! Είνε μιά συμβουλή, ή τελευταία συμβουλή πού σοΰ δίνω. . . Καί 
αν δέν τήν άκούσης ... θά σοΰ βγή σέ κακό!.. Θά σέ κάνω νά μετρή- 
σης δλα τά σκαλοπάτια.'

(Προχωρεί πρός αύτήν, fj ’.-Ιρχυρόι φεύγει).

ΣΚΗΝΗ ς*. — Αριστείδης, Αγλαΐα.

Αγλαΐα. (’Ήκουσε τον θόρυβον καί άρμα είς τό γραφείου) Μά τί τρέχει 
πάλι.'.. Μπά!.. Πώς είσαι έτσι; Τί έπαθες;

Άριστ. Δέν έπαθα τίποτε, άφοΰ μέ βλέπεις στά πόδια μου!
Αγλαΐα. Μά τότε τί φωνάζεις μέ τήν Αργυρώ;
Άριστ. (Μέ θυμόν) Τήν Άργυροί σου τήν έδιωξα!..
Αγλαΐα. Έδιωξες τήν Αργυρώ; Μά γιά ποιό λόγο;
Άριστ. (Νευρικός καί μή δυνάμενος νά όμιλήση) Διότι... διότι... μοΰ 

αύθαδίασε!.. (Ξηρόις) Νά!
Αγλαΐα. "Οσο γι’ αύτό, ποτέ δέ μάς έδωκε άφορμή ώς τοιρα! ..
Άριστ. Άρχισε σήμερα, κι’ είν' τό ϊδιο! (Στενοχωρούμενος περισσότε

ρον) Ξέρεις δτι δέν θυμοίνοι έτσι γιά τό τίποτε!
Άγλ. Μά, αγάπη μου, δέν λέω τό εναντίον!.. Σ’έρωτώ μόνον: Τί έκανε;
Άριστ. (Στενοχωρημένος) Έκανε ... έκανε ... νά, μπήκε 'δώ μέσα σάν 

νά ήτο κανένα καφενείο, χωρίς άδεια!.. Χωρίς καν νά μέ ειδοποίηση!
Αγλαΐα. Φυσικά!
Άριστ. (Άναπηδών) Τί;... "Ωστε καί σύ βρίσκεις φυσικόν νά μπαίνη;
Άγλ. (Προχωρούσα κίαύτή) Μά δέν μ’άφίνης νά σοΰ μιλήσω... Αύτή 

ήτο βέβαια δτι είχες φύγει.. .’Εγώ τής τό είχα ’πή!.. Έγώ τήν έστειλα!
Άριστ. (Άφηρημένος) Σύ;... Σύ; (θυμώνων διά ν άποφύγη νά έξηγηθή) 

Δέν έπρεπε νά λάβης αύτήν τήν ένόχλησι. Δέν καθόσουνε στά αύγά σου, 
χριστιανή μου;... Άκοΰς νά μήν έχω τό δικαίωμα νά γδυθώ.... μέσα 
στό γραφείο μου... χωρίς νά ήναι μπροστά...

Αγλαΐα. (Έκπληκτος) Τί; Έγδύθηκες μπροστά στήν 'Αργυρώ!
Άριστ. (Άλλάοοων όμιλίαν) Μπορούσα καί νά γδυθώ! . . "Οταν μπή ό 

διάολος μέσα μου, μοΰ φαίνεται πώς δέν έχω ανάγκη νά πάρω τήν 
άδεια κανενός. Ούτε τής δούλας μου, γιά νά γδυθώ καί νά βγάλω... 
(Μετά μικρόν δισταγμόν) ένα κουμπί ποΰ έχω στήν πλάτη !

'Αγλαΐα. Φθάνει νά μήν είνε κανένα καρφί!
Άριστ. (Θυμωμένος) Καρφί;... Δέν κουμπώνω τό πουκάμισό μου μέ 

καρφιά! Τί άνοστες κουβέντες είν’ αύτές!
Αγλαΐα. (Αρχίζει νά φοβήται διά τήν πνευματικήν κατάστασιν τοΰ 

συζύγου της) \έ μοΰ είπες δτι σοΰ μπήκε ένα κουμπί στήν πλάτη;
Άριστ. Δέν σοΰ είπα δτι μοΰ μπήκε! Μοΰ έπεσε, άπ’ τό πουκάμισό 

μου, άπό τό κολλάρο μου, δπως σ’ άρέση.
Αγλαΐα Μά εξηγήσου, χριστιανέ! (Γελά.) Άπ’ τό πουκάμισο, λοιπόν.
Άριοτ. (Δεικνύων τίμ· σπονδυλικήν στήλην) Έκεΐ είνε!
Αγλαΐα. Δόξα σοι ό Θεός !.. (Γενομένη σοβαρά/ Καί ή Αργυρώ, τί 

έχει νά κάι-η σ’ αύτό;
Άριστ. Ή ’Αργυρώ; ... Είνε ένα ζφο καί μισό.
Αγλαΐα. Μά αύτή φταίει γιατί έφυγε τό κουμπί σου;
Άριστ. (Μέ ταχύτητα διά νά γλυτώοη άπό τήν οτενόχωρον θέσιν του).

Δέν ξέρεις τί έπαθα! Φαντάσου (Αεικνύοιν τήν θέσιν) δτι, ήμουν έκεΐ, 
μέ τά πόδια έπάνω καί τό 
κεφάλι κάτω.

’ Αγλαΐα. (Φοβονμένη καί 
πάλιν μήπως έτρελλάθη) Μέ 
τό κεφάλι κάτω καί τά 
πόδια έπάνω;

Άριστ. Ναι, σοΰ λέω!·. 
Τί γουρλώνεις τά ’μάτια 
σου σάν τό βώδι; Βλέπεις 
κανένα αξιοπερίεργο ;... 
Είνε κι’ αύτό μιά γυμνα
στική . . . ποΰ τήν κάνουν 
καί τά μικρά παιδιά .. . 
Μήν τρομάζης καϋ|ΐένη 
έτσι μέ τό παραμικρό.

Αγλαΐα. Δέν τρομάζω. 
Άριστ.Άφοΰ δέν ήθελα 

νά βγάλω τά ροΰχα μου, 
έπρεπε νά βρω ένα μέσον 
νά ξαναπιάσω. νά ξεκολ
λήσω δηλαδή αύτό τό δια- 
ολεμένο κουμπί!

Αγλαΐα. Μά πώς σοΰ 
κατέβηκε αύτή ή Ιδέα; Νά 
κάνης τέτοια γυμναστική 
γιά νά σοΰ σπάση καί κα
νένα κόκκαλο;

Άριστ. Τί κουταμά- 
ραις !.. Άμ’ τί θ’ άκούση

κανείς άπό γυναίκες! θά μοΰ σπάση κόκκαλο! "Ενα τέτοιο εύκολο 
πράγμα. .. ’Αφού είχα μάλιστα ποΰ νά στηριχθώ.

Αγλαΐα. Καί ή ύπηρέτρια σ’ έπιασε σ' αύτή τή θέσι;
Άριστ. Ναι. Μέσ’ τήν στιγμή ποΰ ήθελα νά τό πιάσω. Άλλ’ έχασα 

τήν ισορροπία καί άπ’ ολίγο πραγματικώς νά βγάλω κανένα πόδι.
Αγλαΐα, (θριαμβευτικές). Τά βλέπεις;
Άριστ. Καί ξέρεις τί μοΰ άπήντησε δταν τής είπα—μέ καλότροπο— 

δτι μπήκε μέσα χωρίς νά είδοποιήση; .. . Ότι δέν εϊξερε πώς έργάζο- 
μαι ... (Τονίζων τάς σύλλαβός). Πώς έρ ... γά... ζο ... μαι! . . Καί μοΰ 
τό είπε μέ ένα ύφος περιπαικτικόν. Ά! δχι!.. Αύτήν τήν πρόστυχη, δέν 
τήν θέλω έδώ μέσα! Καί καλά έκανα ποΰ τήν πέταξα μέ κλωτσιαίς. 
Άς πάη νά γλεντήση μ’ οποίον θέλει, άλλ’ δχι καί είς βάρος μου.

Αγλαΐα. /Θυμωμένη). Λοιπόν μ’ άφησες χωρίς ύπηρέτρια!
Άριστ. Τί θέλεις νά σοΰ κάνω; (Βλέπων τό ώρολόγιόν του). Μπά! 

Έπέρασε ή ώρα. Έλα, άντί νά γρυνιάζης, βάλε καλήτερα τό χέρι σου 
μέσ’ τήν πλάτη μου.

Αγλαΐα. (Πληοιάζουσα) ■ Σκύψε!.. Πώς θέλεις νά τό πιάσω;
Άριστ. (Σκύβων καί χαμηλο’τνιον τά ποδιά του, ενώ ή Αγλαΐα εισάγει την 

χεϊρα έντός τής πλάτης του). Πιάνεις τίποτε;
Αγλαΐα. Απολύτως τίποτε!—Άριστ. Χώσε τό χέρι σου!
Αγλαΐα. Δέν μπορώ! Σκύψε λίγο περισσότερο!
Άριστ. Ανέβα έπάνω σέ μιά καρέκλα!
’Αγλαΐα. (Μέ κίνησιν όπιοθοχωρήσεως). Τί λέει; Γιά νά πέσω κάτω; 

κι’ έγώ; Είσαι πολύ περιποιητικός.
Άριστ. Ού, καϋμένη φοβιτσάρα! (Τής δίδει ένα κάθισμα). Άκούμπησε 

άπάνω μου! Έτσι! (Τήν πιάνει άπό τή μέση). Έμπρός! (Τήν στιγμήν αυ
τήν εισέρχεται ή 'Αργυρώ. Ή’Αγλαΐα πηδβ. κατά γης κρεμασμένη άπό τον 
σύζυγόν της. Καί οί δύο χάνουν τήν Ισορροπίαν καί έξαπλοΰιπαι κάτω, έπειτα 
εγείρονται άμφότεροι καί δομούν πρός τήν ’ Αργυρώ, ιός νά έπρόκειτο να τήν 

φονεύσοιν). Μωρή, πάλι έδώ είσαι;
Αγλαΐα. Τί θέλεις έσύ έδώ; Ποιός οέ φώναξε;

ΣΚΗΝΗ Ζ’. — Οί αύτοί, Αργυρώ.

’Αργυρώ. (Μέ Κυριακάτικη ένδυμασίαν καί καπέλλο). Σάς παρακαλώ, 
κυρία, νά μοΰ δώσετε τό μισθό μου· έχω μισό μηνιάτικο νά λάβω!

Άριστ. (Μετά προθυμίας προοποιημένης). Ναι, ναι κορίτσι μου έχεις 
δίκηο! (’Ακουμβρ. τά χρήματα είς τό άκρον τού γραφείου). Νά!

'Αγλαΐα. (Χαμηλοφώνως τραβώσα αύτόν άπ' τό μανίκι). Μά θέλεις καί 
καλά νά τήν διώξης; — Άριστ. (Χαμηλοφώνως). Όπως θέλεις σύ!

Αγλαΐα. (Πρός τήν υπηρέτριαν, ήτις έ).αβεν ήδη τά χρήματά της καί προ
χωρεί πρός τήν θύραν). Αργυρώ! Βγάλ’ τό καπέλλο σου, κορίτσι μου, 
καί ξαναβάλε τήν ποδιά σου. Ό κύριος σέ συγχωρεϊ γιά πρώτη φορά!
Αργυρώ. (Μέ περιφρόνησιν). Εύχαριστώ κυρία, 

άλλ’ έγώ δουλεύω σέ νοικοκυρόσπιτα...
Άριστ. (Συνοφρυούμενος). Τί θέλεις νά ’πής; 
Αργυρώ. (Έξερχομένη/ΓΟγι σέ παληάτσους! 
(’Ο 'Αριστείδης δρμή έναντίον της. Ή 'Αγλαΐα 

τόν κρατεί άπό τό φόρεμά του. ΙΙαλαίουν έπί τινας 
στιγμάς καί έπί τέλους πίπτουν κατάκοποι καί λαχα
νιασμένοι έκαστος έπί ένός καθίσματος.’)

Αγλαΐα. (Διά νά διακόφ// τήν σιγήν). Καί τό κουμπί σου;
Άριστ. (Τινάζει τό πόδι του καί σκύβοντας γυρίζει τό 

κάτω μέρος τού πανταλονιού του καί άπό τήν κάλτσα βγάζει 
τό κουμπί) Νά το! ηλ. ΒΕΡΓΟΠΟΥλος
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ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ Ί ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τ ο Γερμανικόν Μουσεϊον τοΰ Μονάχου, τοϋ 
οποίου ή ΐδρυσις οφείλεται είς τήν πρωτο

βουλίαν τοΰ δόκτωρος Μύλλερ. είνε ή ζων
τανή ιστορία όλων τών επιστημονικών καί 
τεχνικών ανακαλύψεων ύπό τήν τερπνοτέραν 
αυτών μορφήν. Δέν είνε αδρανείς καί μικρο- 
γραφικαί αναπαραστάσεις, άλλ’ αντικείμενα, 
τά πλεϊστα φυσικού μεγέθους, κινούμενα δΓ η
λεκτρικών μηχανισμών, δταν ό επισκέπτης 
πιέση εν κομβίον. Καί τά παιδιά άκόμη δύ- 
νανται, διασκεδάζοντα, ν’ άναπτύξουν τάς γνώ
σεις των καί νά εννοήσουν εκείνο τό όποιον είς 
τά βιβλία είναι νεκρόν γράμμα.

'Υπάρχουν διαμερίσματα διατεθειμένα διά 
τήν ’Αστρονομίαν μέχρι τών υπογείων, δπου 
βλέπει κανείς δλην τήν διοργάνωση· τών 
Μεταλλείων, άτελεύτητος σειρά τμημάτων τά 
όποια περιμένουν τούς περιέργους- Ή ιστορία 
τών μετάλλων καί αί διάφοροι μέθοδοι τής 
χωνεύσεως αύτών. ή κατεργασία τοϋ σιδήρου, 
κινητήριοι μηχαναί διά τοΰ ΰδατος, διά τοΰ 
φωταερίου, διά τοΰ θερμού άέρος, διά τοΰ 
άτμοΰ, οί μύλοι καί αί έλικες, "Επεται τό 
τμήμα τής συγκοινωνίας μέ τά μεταγωγικά 
μέσα δλων τών έποχών καί δλων τών χωρών, 
τά ποδήλατα, αυτοκίνητα, καί σιδηροδρόμους, 
πλήρη συλλογήν δλων τών άτμομηχανών μέ 
ένα σταθμόν, σιδηροδρομικός ράβδους κινη- 
τάς, καί ειδοποιητήρια σημεία.

Όλα τά φυσικά πειράματα δύναταί νά έκτε- 
λέση ό έπισκέπτης διά τήν θερμότητα, τήν 
ακουστικήν, τόν ηλεκτρισμόν ή τήν οπτικήν, 
ένφ τέσσαρα εργαστήρια θαυμασίως διευθετη
μένα άναπαριστώσι τήν ιστορίαν τής Χημείας. 
Είς άλλο διαμέρισμα εκτίθεται ή ιστορία τής 
Ζωγραφικής, τής Γραφής, τής Τυπογραφίας 
καί τής Φωτογραφίας· αί βιομηχανίαι τής 
ώρολογοποιΐας, τής υφαντουργίας, τής πλε
χτικής καί τής ραπτικής, καθιίις έπίσης τών 
χημικών προϊόντων, τής γαλβανοπλαστικής, 
και τής ήλεκτροχημείας.

Είς τό μουσεϊον αύτό παρέχεται ή περι
γραφή δλων τών σχετικών έργων πρός τήν 
διευθέτηση· τών ποταμών καί τών διωρύγων, 
δλων τών τύπων τών εμπορικών καί πολεμι
κών πλοίων, ή ιστορία τών φάρων, έπειτα ή ιστορία τής γεωργίας 
μέ δλας τάς έφαρμογάς της καί τάς αποδόσεις της. Σπόροι, κανάβι, 
λινάρι, καρποί, ζακχαροκάλαμον, λαχανικά, γάλα, βούτυρον καί τυρός. 
Άλλου πάλιν υπάρχει ολόκληρον έργοστάσιον ζυθοποιίας καί οινο
πνευμάτων, ή ιστορία τοΰ φωτισμού είς δλας αύτοΰ τάς εκφάνσεις 
καί μεθόδους καθιίις καί τών δημοσίων έργων, όδοί, οργανισμός τών 
νεωτέρων πόλεων, υπόνομοι, τό τμήμα τών ποσίμων ύδάτων καί τής 
υδροθεραπείας.

Μέγα μέρος τοΰ ίσογαίου είνε διατεθειμένο'1 διά τά οικοδομικά έργα. 
'Υλικά οικοδομών, κατοικίαι, έκκλησίαι, μνημεία, σήραγγες. 'Υπάρχει 
άκόμη τό τμήμα τών μουσικών οργάνων, τής βιομηχανίας τοΰ τεχνητού 
ψύχους, τής άεροπλοιάς κλπ.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΤΑΝ ΗΤΟ ΜΙΚΡΟΣ

Τό παιδάκι, αύτό, πού είς τήν παμπαλαΐαν 
αύτήν φωτογραφίαν κάβε άλλο παρά οάν νά 
συλλογίζεται πόσους βώλους εχαπε στή λακου- 
βίτσα. κυβερνφ σήμερον τήν Μεγάλην 'Ελλάδα 
μας. Εϊναι ό ΈλευίΙέριος Βενιζέλος, μαύητής 

τον έν Συρφ Σχολαρχείου.

Όλαι αί συλλογαί αύται είνε προσωρινώς εγκατεστημένοι είς τάς 
πεντήκοντα πέντε αίθούσας τοΰ μουσείου τής Maximilianstrasse, οίκο- 
δο|ΐηθέντος τό 1904, μέχρις ού μεταφερθώσι τό 1915 μέ πολλάς βελ
τιώσεις καί αυξήσεις είς τό κατασκευαζόμενον νέον κτίριον είς μίαν 
νήσον τοΰ ποταμοΰ Ίσσάρ, τό όποιον θά έχη περίμετρον ενός καί 
ήμίσεως χιλιομέτρου καί θά περιλαμβάνη διαμερίσματα δεκατεσσά
ρων χιλιομέτρων.

Τό άπέραντον τοΰτο μέγαρον θά ήνε έν έκ τών θαυμάτων τοΰ Κόσμου.

Γ , , ,

Πρόκειται περί των αυτοκίνητων τών 
κινούμενων διά βενζίνης, διότι τά ήλε- 
κτροκίνητα ούδεμίαν επιβλαβή επιρροήν έχου- 

σιν είς τήν υγείαν, έξαιρέσει τοΰ κονιορτοΰ 
τόν όποιον παράγουσιν. Ενταύθα δέ μόνον 
βενζινοκίνητα αυτοκίνητα έχομεν καί επομέ
νως πρέπει καί ήμεϊς νά έξετάσωμεν κατά 
ποσον ταΰτα διά τών εξατμίσεων των προ- 
κ.αλοϋσι βλάβην είς τήν ύγείαν καί ποια μετρά 
δέον νά ληφθώσι πρός πρόληψιν αύτής. Ανά
λογος εργασία πρός τοιαύτη'· έξέτασιν έγένετο 
έν τώ Ίνστιτούτφ τής 'Υγιεινής τοΰ Πανεπι
στημίου τού Βερολίνου καί άπεδείχθη δτι τά 
διά βενζίνης κινούμενα αυτοκίνητα είνε έπι- 
βλαβή είς τήν ύγείαν, δχι μόνον ένεκα τών 
παρ’αύτών παραγομένων ατμών καί τής κακής 
οσμής τούτων, άλλ’ ένεκα τών δι’ αύτών έκ- 
πεμπομένων χημικών ουσιών όποϊαι είνε τό 
ΌξείδιονΆνθρακος, τό Μεθάνιον κτλ.Ή ύπο- 
βληθεϊσα είς τό Ίνστιτοΰτον τοΰ Βερολίνου 
εκθεσις άναφέρει δτι, οί άτμοί οί προερχό
μενοι έκ τών αυτοκινήτων είναι προϊόντα τής 
καύσεως τής βενζίνης καί τοΰ έλαίου, τό 
όποιον χρησιμοποιείται διά τήν λίπανση· 
αύτών (τήν έπαλειφήν) καί δτι περιέχουσιν 
ούτοι άέρια, τά όποια συνίστανται έξ 85 
άζώτου, 4, 9,°/0 Διοξειδίου άνθρακος, 5, 3 ’’/θ 
’Οξυγόνου καί 3, 1% ’Οξειδίου Άνθρακος, 
προσέτι δέ καί έκ μικρός ποσότητος Μεθανίου 
καί άπό ’Αλδεειδια, τά όποια προξενούσι τήν 
κακήν οσμήν καί έκ τών όποιων κυρίως είναι 
ή Άκρολεεΐνη, τής όποιας ή δηλητηριώδης 
ενέργεια είναι μεγάλη. Έν τή έκθέσει ταύτη 
άναφέρεται έπίσης δτι, έγένοντο πειράματα 
τής έπιδράσεως τών αερίων τούτων έπί πον
τικών, ’Ινδικών χοιριδίων καί κονίκλων καί 
άπεδείχθη δτι αποτέλεσμα ύπήρξεν δ θάνα
τος αύτών. Γενομένης δέ έξετάσεώς τοΰ αίμα
τος τών διά τών αερίων τούτων φονευθέντων 
άνωτέρω ζώων εύρέθη Άνθρακος Όξείδιον. 
Παρετηρήθη δέ ωσαύτως δτι ή ποσότης τοΰ 
’Οξειδίου Άνθρακος, ή ευρισκόμενη είς τάς 
έξατμίσεις τών αυτοκινήτων, δύναταί ν’ άνέλθη 
είς '‘°Ιο< Λόσότης ή όποια έχει δηλητηριώδη 
ενέργειαν, άφοΰ μόνον ή ποσότης, 5,0 έπί 
τοϊς χιλίοις έκ τοΰ οξειδίου τούτου τοΰ έμπε- 

ριεχομένου έν τφ άέρι, τόν όποιον άναπνέομεν, κέκτηται δηλητηριώδη 
άποτελέσματα έφ’ ήμών. Άλλ’ ή λήψις μέτρων πρός πρόληψιν τής 
διά τών αύτοκινήτων διαταράξεως τής ύγείας επιβάλλεται ού μόνον 
χάριν τών άνθρώπων έκείνων, οί όποιοι καθεκάστην εύρίσκονται πλη
σίον αύτών, είτε ώς σωφέρ, είτε ώς βοηθοί αύτών, άλλά καί χάριν τών 
περίοικων τών μερών έκείνων, είς τά όποια συγκεντροΰται καθ’ έκάστην 
μεγας αριθμός αύτοκινήτων, καί τά μέτρα ταΰτα είναι ή ύποχρέωσις, ή 
όποια πρέπει νά έπιβληθή είς τούς ίδιοκτήτας αύτών, ΐνα άφ’ ενός μέν 
μεταχειρίζωνται καθαρόν καί καλής ποιότητος βενζίνην, άφ’ ετέρου δέ 
ή έξάτμισις νά γίνηται καλώς καί τρίτον ή διά τοΰ έλαίου λίπανσις 
νά έκτελήται καταλλήλως.

« « «

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΣΣΟΥ
ΖΆ 1 έν Όδησσφ Έλληνες έπανηγύρισαν τήν 10ην Νοεμβρίου, καθ’ ήν 

ένεκαινίσθη ή νεόδμητος'Ελληνική Έμπ. Σχολή. 'Ολόκληρος αιών 
περίπου διέρρευσεν άφ’ ής άθρόοι Έλληνες φεύγοντες τόν θάνατον καί 
τόν διωγμόν τοΰ Κατακτητοΰ έγκατεστάθησαν έν Όδησσώ καί έκτισαν 
σύν τφ χρόνφ, άφοΰ ίδρυσαν προηγουμένως τήν Φιλικήν 'Εταιρίαν,

έπί οικοπέδου δωρηθέντος ύπό τοΰ άειμνήστου Αύτοκράτορος Αλεξάν
δρου Α' τόν ναόν τής Αγίας Τριάδος. κατά δέ τό 1817 πρόσκαιρο'· 
παράπηγμα, χρησιμέυσαν ώς σχολή, ήτις καί έκτοτε έλαβε τό ονομα 
«Ελληνική ’Εμπορική Σχολή·.

Τό παράπηγμα εκείνο ύπήρξεν ό πρόγονος τοΰ 
σημερινού κολοσσιαίου οικοδομήματος δπερ ένεκαι- 
νίσθη πρό τίνος, τεθέντος τοΰ θεμελίου λίθου, μετά 
πολλάς περιπέτειας, πρό διετίας περίπου, έντός τοΰ 
περιβόλου τής Αγίας Τριάδος. παραπλεύρως δέ τοΰ 

'· άρχαίου Ροδοκανακείου Παρθεναγωγείου.
Έπί τής άνεγέρσεως τής Σχολής έπέβλεπεν επιτροπή έκ τοΰ άρχι- 

μανδρίκου κ. ΙΙεφάνη, τοΰ Προξένου κ. Καψαμπέλη, τοΰ κ. ΙΙαυλί- 
δου καί τοϋ κ. Μαυρομμάτη, έστοίχισε δέ ή οικοδομή περί τάς 100 
χιλιάδας ρουβλίων.

Ή σεμνή καί συγκινητική τελετή τών έγκαινίων διεξήχθη τή φρον- 
τίδι τής'Εφορείας τής Σχολής, άποτελουμένης έκ τών κ. κ. Δ. Κούπα, 
Ε. Παυλίδου, Λ. Αινάκη καί I. Δριτσάκη. ιατρού, μέ ζηλευτήν τάξιν 
καί έπιβολήν. Μία μεγάλη 
πομπή έκ τών 'Ελλήνων 
μαθητών καί μαθητριών . 
ύπό τούς διευθυντάς κύ
ριον Κ. Τσάρλτον καί τήν 
κυρίαν Α. Κυπριάδου έξε- 
κίνησεν άπό τήν Αγίαν 
Τριάδα μετά τοΰ λοιπού 
προσωπικού είς διπλοΰν 
στίχον καί τοΰ χοροΰ τοΰ 
ναοΰ ψάλλοντος «Σώσον 
Κύριε τόν Λαόν Σου», οΰς 
ήκολούθουν ό Πρόξενος 
μετά τής Κυρίας Καψαμ
πέλη καί οί λοιποί όμο- 
γενεϊς.Ή συνοδεία κατηυ- 
θύνθη είς τό μέγαρον τής 
Σχολής κατάφορτο'· άπό 
Ρωσσικάς καί Έλληνικάς 
σημαίας καί μετ’ολίγον ή 
μεγάλη αίθουσα, [ιέ τάς 
εικόνας τών Βασιλέων, μέ 
άνθη καί φυτά καί ση
μαίας, κατεκλύζετο άπό 
τήν δμογενη κοινότητα, 
έν μέσφ δέ βαθείας συγ- 
κινήσεως, παρισταμένων 
τοΰ έπισκόπου Χερσώνος 
καί 'Οδησσού κ. Ναζα- 
ρίου, τοΰ πολιτάρχου κ. 
Σοσνόβσκη, τοΰ Γεν.Επό
πτου τών Σχολείων, τοΰ 
Πρύτανεως τοΰ Πανεπι
στημίου καί άλλων έπισή- 
μων, δ άρχιμανδρίτης Πε- 
φάνης, βοηθούμενος ύπό 
τών Ιερέων Κ. Καββαδία 
καί Α. Βαλσαμάκη καί τοΰ 
ίεροδιακόνου Σ. Κομαν- 
τίδου, έτέλεσε τόν Αγια
σμόν καί εϊτα δι’ ολίγων 
έξήρε τήν σημασίαν τής 
τελετής, ένφ δ ’Επίσκο
πος συνεχάρη διά συι·τό- 
μου προσλαλιάς τήν δμο- 
γενή Κοινότητα, χαρίσας 
καί πολύτιμον εικόνα τοΰ 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Έπίσης Ρωσσιστί έξε- 
φώνησε λόγον δ έφορος 
κ. Δριτσάκης, τό τέλος τοϋ 
όποιου έπηκολούθησεν ό 
Ρωσσικάς ύμνος, ον έψα- 
λον οί μαθηταί καί αί 
μαθήτριαι ύπό τήν διεύ
θυνση· τοΰ καθηγητοΰ κ. 
Άντ. Μάλτου. Κατόπιν δ 
Έλλην Πρόξενος κ. Κα- 
ψαμπέλης δι’ ώραιοτάτου , 
Συνειδήσεως, οπερ άνεπτύχθη μέ τήν ’Εθνικήν Παλιγγενεσίαν και έξε- 
δηλώθη έναργώς κατά τούς δύο τελευταίους θριαμβευτικούς πολέμους 
μας, ένφ τούς τελευταίους λόγους του έκάλυπτον φρενητιώδεις ζητω- 
κραυγαί καί αί πρώται στροφαί τοΰ Ελληνικού "Υμνου.

Τόν κ. Πρόξενον διεδέχθη ό διευθυντής τής Σχολής κ. Τσάρλτον, 
μεθ’ δ οί παριστάμενοι παρεκάθησαν είς πλουσιώτατον πρόγευμα, έτοι- 
μασθέν ύπό τών άδελφών Σκορδίλη, καθ’ δ ήγειραν προπόσεις ώραιο- 
τάτας δ κ. Καψαμπέλης, δ κ. Σοσνοβσκη, δ άρχιμανδρίτης κ. Πεφάνης, 
τής στρατιωτικής ορχήστρας παιανιζούσης έναλλάξ τόν Ρωσσικόν καί 
τόν Ελληνικό'· ύμνον.

Τό πρόγευμα καί τήν τελετήν έπεσφράγισαν δύο ώραϊαι προπόσεις 
τοΰ έκ τών έφορων κ. Σ. Παυλίδου, Ρωσσιστί έξάραντος τήν χαράν 
τής ομογενούς Κοινότητος έπί τή τελετή, εύχαριστήσαντος δέ τάς 
άρχάς τοΰ τόπου, δΓ ήν ύποστήριξιν παρέχουν είς τά Ελληνικά έργα, 
καί τοΰ Προέδρου κ. Κούση, ύψώσαντος τό κύπελλον ύπέρ τοΰ πολι
τάρχου Σοσνόβσκη.

Η ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΤ "ΑΒΕΡΩΦ,, — Είς τήν ώραίαν άπογευμστινήν ήτις ύδόύη έπί τοΰ « Αβέρωφ» 
πρός τιμήν τών ξένιον στόλων παρέστη όλόκληρος ή Βασιλική Οικογένεια^ 'Ο Βασιλεύς έφερεν, όπως 

καθιέρωσε διά τάς ναυτικός τελετάς, μεγάλην στολήν Ναυάρχου.

λόγου έξήρε τό συναίσθημα τής Εθνικής

ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΗΛΟΕΝ © “ΤΑΓΚΟ,,

Οάναστατώσας τόν κόσμον χορός είνε πραγματικώς Ισπανικής προε- 
λεύσεως. Χορεύεται έκεϊ είς χρόνον τριών ογδόων. Έχει τό πλεο

νέκτημα, δτι ήμποροΰν νά γίνωνται φιγούρες μόνον μ’ένα ζεύγος. Ή 
ντάμα κάμνει διαφόρους κινήσεις καί ό καβαλλιέρος οφείλει νά τάς 
μιμηθή άμέσως είς τό μέσον τοΰ κύκλου τών παρισταμένων, οί όποιοι 
είς τό δεύτερον καί τρίτον όγδοον, κτυποΰν ρυθμικά τά παλαμάκια.

Δέν είνε δμως αύτό τό άληθινόν Ταγκό. Ιδού ή ιστορία του. Οί 
Ισπανοί μετέφεραν άπό τήν ’Αφρικήν χιλιάδας μαύρων ώς δούλους 
διά νά καλλιεργούν τάς κτήσεις των εις τάς Άντίλλας. Οί Μαύροι δμως 
άγαποΰν πολύ τήν μουσικήν καί καθώς δλοι οί πρωτογενείς λαοί τρελ- 
λαίνονται διά τόν χορόν. Περνούσαν τές βραδυές των μέ τραγούδια καί 
μέ χορούς, καί οί Ισπανοί, ποΰ παρίσταντο ώς θεαταί, μεγάλοι φίλοι 
καί αύτοί τής μουσικής, έχαίρονιο νά βλέπουν τούς χορούς τών Μαύ
ρων. Οί ’Αφρικανοί ώνόμαζαν τόν χορόν τους αυτόν Ταγκάνα, άπό τό 
όποιον έγένετο άργότερα τό Ταγκό. Οί 'Ισπανοί αύτοί, έπιστρέφοντες 

είς τήν πατρίδα των, ήθε- 
------------------ ------------------------------------- λαν νά δώσουν είς τούς 

Ν συμπατριώτας των μίαν 
ιδέαν τοΰ χοροΰ τών μαύ
ρων. Τόν έμιμοΰντο λοι
πόν, φυσικά, άτεχνα καί 
τόν έγυρνοϋσαν είς τό γε- 
λοϊον κ’ έτσι προήλθε τό 
ισπανικόν Ταγκό, ποΰ είνε 
συντομευμένη καί παραλ
λαγμένη έκδοσις τοΰ άλη- 
θινοΰ. Οί 'Ισπανοί πρό 
πάντων δέ'· κατώρθωναν 
ν’ αποδώσουν τό μουσικόν 
μέρος τοΰ χοροΰ. Είναι 
μελωδίαι ποΰ άπαιτούν ει
δικά όργανα καί έξάσκη- 
σιν αύτοΰ, ποΰ δέν τήν 
έχουν άκόμη οί Εύρω- 
παϊοι, προ πάντων δέ 
δσον άφορρ. τόν ρυθμόν 
τοΰ χοροΰ.

Αί κινήσεις τών χορευ
τών τοΰ Ταγκό είς τάς 
Άντίλλας είνε πολύ σόκιν, 
χωρίς περιφράσεις. Τό 
Ταγκό αύτό χορεύεται μέ
χρι σήμερον καί χωρίς 
παραλλαγάς είς ολους 
τούς λιμένας τών Μικρών 
καί τών Μεγάλων Άντιλ- 
λών άπό τόν μαϋρον πλη
θυσμόν καί ιδίως εις τάς 
συνοικίας τών μαύρων είς 
τήν ’Αβάναν. Βαθμηδόν 
άπό τόν χορόν αύτόν έμορ- 
φώθη ένας άλλος καί αί 
σόκιν κινήσεις τών χορευ
τών έγειναν μία χαριτω
μένη ταλάντευσις τοΰ κορ- 
μοΰ άπό τήν μέση καί 
άνω, ένφ συγχρόνως άπό 
τήν πολύπλοκον μουσικήν 
διετηρήθη ένας ρυθμός 
απλός, τόν όποιον περι
βάλλει αβρά μία παλαιά 
ισπανική μελφδία. ’Εκ
φράζει αύτή τήν μέθην 
τών αισθήσεων, μετριαζό
μενων δμως άπό αισθη
ματικόν ρωμαντισμόν, διά 
νά κατάληξη στήν χαρά 
καί στό σκέρτσο. Αύτός ό 
νέος χορός είνε ή Χαμ
πανέρα, που είνε γνωστός 
έκεϊ κάτω, ώς ντάντσα, 
καί κατέκτησεν δλην τήν 
Νότιον ’Αμερικήν καί χο

ρεύεται είς τά σαλόνια, κατορθώσας νά ύποσκελίση τό βαλς.
Ό περιγραφών είς τήν «Βερολιναίαν» τόν χορόν αύτόν ν- Φρίδενταλ 

λέγει: Έμαθα τό Ταγκό κατά τήν περιοδείαν μου είς τάς Άντίλλας. Μέ 
παρέσυρεν ό μεθυστικός ρυθμός του μέ τούς ήχους τοΰ Γκουιρο και τής 
Μαρούγας, είς τό χοροδιδασκαλείο'· τής μαύρης νεολαίας. Μία μελάνη 
Αφροδίτη μέ άρπαζε στήν αγκαλιά της καί αρχίζαμε νά ταγκάρουμε. 
Ή ώραιοτέρα γυναίκα τής Χαβάνας, μία λευκή κυρία, ήτο ή διδασκα- 
λισσά μου διά τήν Χαμπανέρα. Τό όνομά της ήτο Μαρία 
Δολορές (άποσιωπώ επίτηδες τό έπίθετόν της) κ’ έθεω- 
ρεϊτο ή πρώτη καλλονή τής Κούβας, δπου δλαι σχεδόν 
αί γυναίκες ποζάρουν — καί πολύ δικαίως —- ώς καλλοναί. 
Ήτο μία νέα κυρία, μόλις εικοσαετής, μέ τόν αύθεντικώ- 
τερον κρεολικόν τύπον, σύζυγος ισχυρού Κουβάνου καί 
είχε τό μάλλον πολυσύχναστο'· σαλόνι τής πολυθορύβου Χαβάνας. Έπί 
πολλάς εβδομάδας ή χαριτωμένη μου δασκάλισοα μ’ έγύμναζεν είς τά 
βήματα τής Χαμπανέρα, ποΰ πλησιάζει πολύ πρό τόν Ταγκό.

Κάθε κρεολός, σεβόμενος εαυτόν, δέν χορεύει, ούτε θά χορέψ]) ποτέΤΟ ΠεΡΙΦΗΜΟΝ ΚΙΛΚΙΣ.—Περί τό σημεΐον αύτό έδόΰη ή φοβερά καί μυριόνεκρος μάχη, καϋ’ήν τά Έλλην. στρατεύματα, νικηφόρα πλέον, προήλασαν έξολοΟρεύοντα
τόν έχ#ρόν. Άπό τήν σφηκοφωληάν αύτήν τών κομιτατζήδων Βουλγάρων δέν σώζεται τίποτε σήμερον καί μόνον έρείπια βεβαιοϋν δτι κάποτε ύπήρξε πόλις έκεί.
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ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ. — Τά μεγάλα κανόνια τής διώξεως λεγάμενα, τής ’Αγγλικής Ναυαρχίδας . Ίνψλέξιμπλ», ή όποια έλ.κνίσϋη όλίγας ημέρας 
εις τα Ελληνικά υδατα, έμπνέουν άληΟινά τόν τρόμον.

είς τήν ζωήν του τό Ταγκό. Τό τόσον έπαναλαμβανόμενον ότι, ό Ταγκό 
είνε ’Αργεντινός χορός δέν έχει καμμίαν βάσιν· δ ταγκό έχει τόσην σχέ- 
σιν μέ τήν ’Αργεντινήν, όσην καί ή πόλκα μέ τούς Πιθήκους. Είς τά 
σαλόνια τοΰ Μπουένος "Λίρες έχορεύετο πολύ ή Χαμπανέρα, καί τελευ
ταίως καί οί διάφοροι Ευρωπαϊκοί χοροί, ουδέποτε δμως ό Ταγκό, 
διότι είς τήν Άργεντίναν υπάρχουν τόσοι μαύροι, δσοι καί στήν Γερμανία.

Πρό τριών έτών, κατά τάς έορτάς τής έκατονταετηρίδος τής ανε
ξαρτησίας τής ’Αργεντινής Δημοκρατίας, οπότε έγιναν ανεκδιήγητα 
γλεντια είς τό Μπουένος Άϊρες, έχορεύετο είς τάς συνοικίας τής κατώ
τερος, κοινωνικής υποστάθμης καί ώς είδος χορού τών άπάχηδων ό 
Ταγκό, ποΰ έκαμνε μεγάλην έντύπωσιν διά τούς περιέργους βηματι
σμούς του. Έπήρε λοιπόν τό όνομα 'Αργεντινός Ταγκό καί μετηνά- 
στευσεν είς τήν Εύρώπην, κατασταλάξας είς τό Παρίσι. 'Εκεί τοΰ έδω- 
σεν ή„μόδα συστατικός έπιστολάς διά τάς άλλας Ευρωπαϊκός πρωτευού- 
σας, δπου ή είσοδός του δέν βλέπεται μέ καλό μάτι άπό τούς διαφόρους 
θεματοφύλακας τής ’Αρετής. Καϊ δμως άπό τόν άρχικόν χορόν τών μαύ
ρων διετή ρήσε μόνον μερικάς ζωηράς κινήσεις, μέ πολλά υπονοούμενα. 
Αι αλλαι φιγοΰραι είνε προσθήκαι τών Ευρωπαίων χοροδιδασκάλων.

♦ * #

* ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ *
Τα καπέλλα. — Τά μικρά καπέλλα κυριαρχούν ακόμη. Στρογγυλή σκου- 

φίιοα άπό μαύρο βελούδο μέ κόκκινην βελουδένια κορδέλλα και ένα μικρό- 
σκοτακον φιογκακον εμπρός έχει πολύ οίκ. Έπίβης τεπές μαλακός άπό 
βελούδο κόκκινου, πράσινον, καφέ η άσπρο μέ μπόρ μικρά εμπρός καϊ άρι- 
οτερά κατεβασμένα, φαρδύτερα δέ αριστερά καί όπϊσω άλλά σηκωμένα, μέ 
μία έγκρέττα είναι ή τελευταία λέξις.

Ή Εληές. — Πολύ τής μόδας είναι τώρα ή εληές, εληές τεχνητές, όχι 
όμως μόνιμοι, άλλά κινηταί. Είναι γνωστόν ότι, άλλοτε, εις τήν εποχήν τών 
κομητών και τών μαρκησιών, ή τεχνητή έληά μέ κραγιόν κατ' άρχάς καί άπό 
ταφτα βελούδινου κατόπιν, έκυριάρχηοε. Τώρα λοιπόν έπανέρχετάι, φαίνεται, 
η μόδα, άλλά δειλή καί ντροπαλή. Κατ’ άρχάς ή έληά είναι 
τοποθετημένη είς τό βέλο, ενα άσπρο βέλο, είς κάποιον σημείου 
τοΰ όποιου είναι ένα καφέ — μαύρο πικώ. Φορεΐ τό βέλο ή 

κυρία καί παρουσιάζεται μέ μία έληά, σήμερον είς τό δεξιόν 
μάγουλο καί αΰριον είς τό αριστερό.

Περούκα.— Μία μία ή μόδες, σαν κομήται ποϋ διαγράφουν 
τήν τροχιάν των, έμφανίζονται και χάνονται διά νά' έπανέλ- 
ίίουν, μας^ ξαναέρχονται ή μόδες. Μετά τήν έλ.ηάν, ή λευκή 
περούκα.Όχι πλέον πουδράρισμα τής κόμης, άλλά περούκα 
αληθινή άπο λευκά μαλλιά, όπως ή περούκα τοΰ μεσαιώνος.

Η λάσπη.—Όταν πέση ίπάνω είς τό φόρεμα λάσπη άφί- 
νει λεκέ, ό όποιος εξαλείφεται, άν ή λάσπη είναι καθαρά. 
’ Αφίνομεν πρώτα νά ξηρανθβ ή λάσπη καί έάν δέν έξαφανισθή 

μέ τήν βούρτσαν, ασφαλώς φεύγει μέ πλύσιμον διά καθαρού 
νερού. "Αν καί πάλιν δέν έξαλειφθή, άλείφομεν τήν επιφάνειαν 
τοϋ λεκέ μέ κρόκον αυγού καί κατόπιν ξεπλένομεν.

Αλλά είς τάς μεγαλουπόλεις ή λάσπη περιέχει καί ξένας ουσίας καί άφίνει 
λεκέδες, ο! όποιοι δύσκολα εξαλείφονται καί μάλιστα, όταν ή λάσπη περιέχει 
και σκουργιάν. Μέ ένα σαπούνισμα καλό άφαιροΰμεν τάς ξένας ουσίας πρώτον, 
κατόπιν δέ μέ ένα βουρτοάκι καί διάλυσιν διτρυγικοΰ καλλών τρίβομεν καλά 

το μέρος τού λεκέ. Ό λεκές άπό σκουργιάν καθαρίζεται μέ διτρυγικόν κάλλι.
Η Λιχουδιά. — Κρέμα σοκολάτα. Λάβετε 300 δρ. γάλα, διαλύσατε είς 

ενα ποτήρι νερό, σέ σιγανή φωτιά, τρία πλακάκια σοκολάτα καί σιγά σιγά 
ρίπτετε είς ένα καζανακι, είς τό όποιον έχετε βάλει πριν τήν σοκολάταν, τό γάλα.

Είς άλλ.ο δοχείου βάζετε 100 δρ. γάλα καί διαλύετε όλίγην βανίλλιαν προ
σθέτετε δέ και τοΰτο είς το άλλο μίγμα τής σοκολάτας καί τού γάλακτος καί 
τά βάζετε είς τήν φωτιάν νά βράσουν όλα μαζί έπί πέντε λεπτά τής ώρας, 

κατόπιν τραβάτε τό μίγμα άπό τήν φωτιάν, τό άφίνετε νά κρυώση, κτνπάτε 
3 κρόκους αυγών καλά καί τους αναμιγνύετε μέ τήν κρέμαν. Έπειτα βάζετε 
είς τήν φωτιάν μίαν μεγάλην κατσαρόλαν μέ νερό καί μέσα είς αυτήν βάζετε 
το καζανάκι με τήν κρέμαν διά νά δέση καί κατόπιν σερβίρετε.

« · *
* NEON ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ *

ΤΤ[ΡΟ, ένός μηνός ήνοιξε τάς πύλας του είς τό Παρίσι ένα νέον Γαλλι- 
i* κόν ^θέατρον. Τό θέατρον είς τήν Γαλλίαν εΰρίσκεται είς κατά
πτωση’· έχει χάσει πρό πολλού τήν άποστολήν του, τήν δόξαν καί 
τήν λάμψιν τού παρελθόντος. Ό καλλιτεχνικός δμιλος, ποΰ ϊδρυσεν 
αύτό τό νέον θεατράκι, ήρχισε πολύ διαφορετικά. Άφοΰ διεκήρυξε τήν 
περιφρόνησή- του πρός κάθε άπόπειραν, σκοπούσαν διά τοΰ πλούτου 
καί τής μυθώδους πολυτελείας τών θεατρικών κτιρίων νά γελάση τό 
κοινόν καί νά παραμερίση τήν Φιλολογίαν καί τήν Τέχνην, προέβη είς 
τό έργον του μέ δλως.αντιθέτους βάσεις. Κάθε σκέψις κερδοσκοπίας 
έτέθη κατά μέρος. Μιά άπόφασις έπιμονής διά τήν άνύψωσιν τής Γαλ
λικής σκηνής άπετέλεσε τόν μόνον σκοπόν τής καλλιτεχνικής έπιχειρή- 
σεως. Ό,τι υπάρχει σήμερον έν Γαλλίρ θεατρικόν, τό έθεώςιησαν ώς 
μή ύπάρχον. Έζήτησαν τήν πραγματοποίηση- του πόθου των, ούχί είς 

άπομίμησιν, άλλ' είς τό νέον, τό υγιές, τό άπλοΰν, τό άλη- 
θές.Τά πρώτα κεφάλαια των έπρόσεξαν νά είνε όχι υλικά, 
άλλ’ ηθικά, καλλιτεχνικά. Υπομονή, μέθοδος, έκλογή άμε- 
ροληπτος, βαθεϊα μελέτη, άγάπη πρός τό ώραΐον καί σύμ
φωνον πρός τόν σκοπόν τοΰ θεάτρου, είνε αί βάσεις τής 
ιδέας των. ’Αποβλέπουν νά καταρτίσουν όχι θεατάς, άλλά 
πελατείαν θεατών, τακτικούς ύποστηρικτάς τοΰ θεάτρου 
των, τούς οποίους νά συγκρατοΰν δι’ δλων τών ατομικών 
θυσιών καί τών μέσων τής καλλιτεχνίας. Διεκήρυξαν δτι 
τό θέατρον τους θά είνε άνοικτόν είς πάντα θέλοντα νά 
εξυπηρετήσω τούς δραματικούς σκοπούς των καί ποθοΰντα 
νά συντέλεση είς τήν άνακαίνισιν τής θεατρικής έπιχειρή- 
σεως έν Ι'αλλίφ. Αί σκέψεις καί ή τακτική τών Ιδρυτών 
του νέου Γαλλικού θεάτρου, πρέπει νά μελετηθώσιν άπό 
τους σκεπτομένους νά συμβάλουν είς τήν αναγέννηση· καί 
συστηματοποίησιντοΰ Νεωτέρου Ελληνικού Θεάτρου.

δωματίου, δπου

φωνήν τής κό- 
του.

ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΑΙ Σ Τ I Γ Μ A I
(ΔΙΗΓΗΜΑ )

Το ώρολόγιον τής εκκλησίας τοΰ χωρίου έ,σήμανε τήν έ'κτην πρωινήν 
ώραν. Ό σιδηροδρομικός υπάλληλος Ριβάρ άνεπήδησεν έκ τής κλί

νης του καί ένεδύθη βιαστικά διά νά μεταβή είς τήν υπηρεσίαν του.
Άφότου προσελήφθη είς τήν Εταιρίαν, τόν έτοποθέτησαν είς τόν 

μικρόν σταθμόν τοΰ Ώμπερβοά, έπί τής γραμμής τής Βανδώμης, οπού 
ήτο ένταυτφ είσιτηριοπιόλης καί κλειδοΰχος. Μολονότι δέν είχε πολλήν 
έργασίαν, διότι είς τό ^ωρίον του καί τά περίχωρα οί έπιβάται ήσαν 
σπάνιοι, ή ευθύνη του όμως ήτο μεγίστη.

Τήν μεσημβρίαν διήρχετο μέ Ιλιγγιώδη ταχύτητα τό έξπρές τών 
Παρισίων. Ήφειλε νά σπεύδρ είς άπόστασιν εκατοντάδων μέτρων καί 
νά ειδοποιό τήν έμπορικήν αμαξοστοιχίαν, ήτις προηγείτο τής ταχείας 
κατά έν τέταρτον τής ώρας. “Επειτα, μή ύπάρχοντος άλλου τραίνου 
μέχρι τής δευτέρας ώρας, ήτο έλεύθερος νά έπιστρέψη είς τό σπίτι του, 
είς τό άλλο άκρον τοΰ χωρίου, διά νά προγευματίσω μέ τήν ησυχίαν του. 
Πολλάκις έπαινεθείς ύπό τών προϊσταμένων του διά τήν ιίκρίβειαν καί 
τόν ζήλον του έπρόκειτο νά προαχθή, άλλά πάντοτε ήρνεϊτο.Άπό φύσεως 
ολιγαρκής καί χωρίς φιλοδοξίας ήγάπα τό χωρίον του καί τό σπίτι του.

Πρό έξ έτών είχε νυμφευθή αίαν νέαν Νορμανδήν, άρτιας σωματικής 
διαπλάσεως, πρός τήν όποιαν η Εταιρία είχεν ύποσχεθή ώς γαμήλιον 
δώρον τήν θέσιν τής γραμμοφύλακος, δταν ή κατέχουσα τήν θεσιν 
αύτήν ήθελεν άποχωρήσει τής υπηρεσίας. Μέ τόν συνδυασμόν αύτόν ή 
νεαρά μήτηρ είχεν δλον τον καιρόν ν’ άναθρέη-η τήν μικράν Μαγδαλη
νήν, ήτις έγεννήθη εν έτος μετά τόν γάμον των. Ό Ριβάρ έξ άλλου ύπε- 
λόγιζεν δτι. μέ τό πο- 
σόν δπερ θά έκέρδι- 
ζεν έκ τής έργασίας 
αύτής ή σύζυγός του 
ήδύνατο νά άποταμι- 
εύση μικράν προίκα 
διά τό τέκνον των.

. . . Άφοΰ έπιε τόν 
πρωινόν καφφέ, ήτο 
έτοιμος νά έξέλθω, 
δταν άπό τήν γωνίαν 
τοΰ , ’ .
ήτο τό κρεββατάκι 
τής μικρός, ήκουσε 
τήν ..... ..
ρης— Μπαμπά, νά έλ
θω νά σέ πάρω, νά 
γυρίσομε μαζή;

Ό Ριβάρ έτρεξε 
πρός τήν Μαγδαλη
νήν, τής οποίας τό 
ξανθό κεφαλάκι μέ 
τά γαλανά μάτια πρι- 
σμένα άκόμη άπό τόν 
ύπνον έχρύσωνε τό 
προσκεφάλαιον, έκυ
ψε καί τήν ήσπάσθη.

— Σοΰ είπα, πουλά
κι μου, δτι δέν θέλω 
νά βγαίνης μόνη σου, 
χωρίς τήν μαμά σου.

—Ά μπαμπά, μή
σέ μέλλει· θά προσέχω... -----,,.... , , _ , ν , ,

Ό Ριβάρ δέν είχε τό θάρρος νά τής άρνηθή τήν μεγάλην αύτήν ευχα
ρίστηση- καί έδέχθη.

— Καλά, σύμφωνοι... έλα νά μέ πάρής ...
—”Ω! μπαμπά μου, άνέκραξεν ή μικρά, σφίγκουσα τόν λαιμόν τοΰ 

πατρός της μέ τούς μικροσκοπικούς της βραχίονας, πώς σέ άγαπώ! ...
Τότε δ Ριβάρ, άπευθυνόμενος πρός τήν σύζυγόν του, τής έπανέλαβε 

τήν σύστασιν:
— Πρόσεξε μή τήν άφήσης νά βγή άπ’έδώ προτού γίνη μεσημέρι 

καί τέταρτον, ακόυσες; , , , , -
— Πώς είσαι έτσι μαί.ακός, καϋμένε· άπήντησεν έκείνη γελώσα. Ο,τι 

σοΰ πή τό παραδέχεσαι!...
Μέ άόριστον χειρονομίαν διέγραψεν δλην τήν αγάπην πρός τήν κόρην του.

— Τί νά κάνω;...
"Οταν έπρόκειτο νά έξέλθω δ Ριβάρ έστράφη καί πάλιν :
— Μαγδαληνή, αν συνάντησης κανένα αμάξι, παραμέρισε· καί μή παί- 

ζης μέ τά σκυλλιά!.. Νά καθίσ^ς ήσυχα καί νά μέ περιμέτ-ης...
— Καλά, μπαμπά...
Πολλάκις ή μικρά μετέβαινε πρός συνάντηση· τοΰ _ πατρός της και 
έπανήρχοντο μαζή άπό τό σκιερό μονοπάτι διά μέσου τών αγρών 
κρατούμενοι άπό τάς χεΐρας, ένφ μέ τήν * παιδικήν της αφελή 
περιέργειαν τόν ήρώτα διαρκώς διά πάν δ,τι έβλεπε πέριξ αύτής. 
Είς τό παιδί αύτό είχεν άφιερώσει δλην τήν ζωήν του. Τόσον τό έλά- 

τρευε, ώστε ή άγάπη του ένεϊχε κάτι τό θλιβερόν, τό διαρκώς άνήσυχον. 
Έφοβεϊτο μή τοΰ συμβή κανέν δυστύχημα, καί έτρεμε χωρίς νά είξεύρη 
διατί, μήπως έπιστρέψη καί δέν τήν εύρΐ). "Ολα φόβοι μάτφιοι, άγωνίαι 
άδικαιολόγητοι, αί όποϊαι παρήρχοντο χωρίς νά έκλείψουν εντελώς.

Ό Ριβάρ έν τούτοις έξεπλήρου μηχανικώς^ τήν καθημερινήν υπη
ρεσίαν του. Είχε καθαρίσει τούς φανούς καί έπρόκειτο νά διευθετήσω 
τήν αίθουσαν τής αναμονής, δταν είς τήν εκκλησίαν ήχησεν η ένδε- 
κάτη καί ήμίσεια. Καθ’ έκάστην, τήν στιγμήν αύτήν άνελάμβανε τήν 
υπηρεσίαν τοΰ κλειδούχου. Άφήκε τό σάρωθρόν του καί διηυθύνθη είς 
τήν καμπίνα του πρός συνάντηση- τής έμπορικής αμαξοστοιχίας. Πράγ-

Η ΖΟΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.— Μετά τήν άπόλνοιν τών έφέδρων ήρααόΟηοαν αί τάξεις καί τήν προτέραν ζωήν 
τής κινήαεως, τής σπονδής, τοϋ όργασμον καί τοΰ πυρετόν διεδέχβη ή γαληνη της τρεχουσης υπηρεσίας.

Έλα, μπαμπάκα μου ... Πές μου- νά έλθω ;

μάτι μετ' ολίγα λεπτά, τό τραϊνον έπροχώρει βραδέως καί είσήλθε είς 
τήν παρακειμένην γραμμήν άναμένον τήν διέλευση· τής ταχείας.

Μετ’ ολίγον άπό γειτονικόν κωδωνοστάσιον ήκούσθησαν οί δώδεκα 
κτύποι τής μεσημβρίας καί τήν στιγμήν έκείνην έσημειώθη ή διάβασις 
τής νπ αριθμόν 113 έξπρές. Έπί πέντε λεπτά παρέμεινε σιωπηλός.

—· Ά. αύτό, έψιθύρισεν ό υπάλληλος φιλοσοφικώς, γιατί άργεϊ σήμερα;
Τοΰ ήτο άδύνατον νά έγκαταλείψη τήν θέσιν του καί νά μάθη τήν 

αιτίαν τής βραδύτητος άπό τό γραφεΐον τών πληροφοριών τοΰ σταθ- 
μοΰ, διότι άπό στιγμής είς στιγρήν άνεμένετο ή αμαξοστοιχία.

Παρήλθεν έν τέταρτον τής ώρας καί τοΰ έφάνη αιών ολόκληρος.
Έπί τέλους άνήλθεν έπί τίνος υψώματος καί έπεσκόπησε τόν δρίζοντα.

Αίφνης, μεταξύ τών βράχων άναμέσον τών όποιων διήρχετο ή σιδη
ροδρομική γραμμή, έπεφάνη σταχτόχρους όγκος, ένφ συγχρόνως ηλε
κτρικός κωδωνισμός ειδοποιεί τόν κλειδοΰχον νά διπλασιάση τήν προ
σοχήν του. Τό τραϊνον 113 διήρχετο μέ ταχύτητα 60 χιλιομέτρων.

Τήν στιγμήν έκείνην ό Ριβάρ έβαλε φρικώδη κραυγήν. Παρετήρησε 
τήν μικρόν Μαγδαληνήν, ήτις έπροχώρει ήσύχως πρός αύτόν, κρατούσα 
ανθοδέσμην καί βαδίζουσα έπί τής γραμμής, γελώσα δέ θορυβωδώς.

Άφοΰ άνέμεινεν έπί πολύ τόν πατέρα της είς τόν σταθμόν, έκάθησε 
είς έν θρανίον τής αιθούσης, δπως τής είχεν είπή. Άλλ’ ή παιδική υπο
μονή της έξηντλήθη ταχέως.

— Μά ποΰ είναι ό μπαμπάς; Είπε παρατηρούσα είς δλα τά πέριξ. 
Άς κόψω μερικά αγριολούλουδα νά τοΰ τά διόσω. Δέν θά μέ μαλώση. 
γιατί τοΰ άρέσουν πολύ.

Άλλ’ άπό τούς άγρούς είχεν ίδή αίφνης τόν πατέρα της, άνελθόντα έπί 
τοΰ υψώματος καί μέ άνέκφραστον χαράν έτρεξε πρός συνάντησή- του, 
βαίνουσα έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής διά νά τόν ιμθάση ταχύτε-νά τόν φ·θά<η] ταχύτε

ροι·, χωρίς νά εννο
ήσω τόν κίνδυνον ποΰ 
διέτρεχεν.
Β Ό δυστυχής Ριβάρ 
κατελήφθη ύπό φρι- 
κιαστικής άγωνίας.

Ή κόρη του ήτο 
χαμένη ! Νά τήν φω
νάξω ;... Ήτο πολύ 
μακράν· άδύνατον νά 
τόν άκούση ! Νά τήν 
είδοποιήσγ) μέ χειρο
νομίαν ;... θά τήν 
έθετεν είς φοβερόν 
αμηχανίαν ...

Νά σταματήση τό 
έξπρές. Πώς ; Καϊ άν 
ύποτεθή δτι ό μηχα
νικός ήθελεν άντιλη- 
φθή τά άπελπιστικά 
σημεία του καί έκ- 
κενώσπ τόν άτμόν, 
πάλιν θά ήτο πολύ 
άργά!...

Τό μόνον μέσον 
ποΰ τοΰ έμενε ήτο... 
νά διευθύνω τήν νπ’ 
άριθ. 113 έξπρές έπί 
τής γραμμής δπου 
είχε σταματήσει ή 
εμπορική άμαξοστοι 
χία ... καί αύτό ήτο 
είς τήν διάθεσίν του...

Έάν άπεφάσιζε νά άλλάξη τήν διεύθυνση- τής γραμμής διά τών σιδη
ρών ράβδων ... ή κόρη του θά έσώζετο...

Ή άλλη δμως; ... Ή εμπορική αμαξοστοιχία, ή οποία άνέμενεν έκεϊ; 
θά έπήρχετο έκ τής συγκρούσεως άνυπολόγιστος, τρομερά κατα- 

στροφή- φρικώδης εκατόμβη πληγωμένων καί νεκρών ...
Ψυχρός ίδρώς έρρευσεν κατά μήκος τών παρειών του._
Έπί τέλους τί τόν έμελλε διά τήν σωτηρίαν δλων αύτών τών άγνω

στων, ήρκει νά γλυτώσΐ] τό παιδί του !... Τό Σύμπαν ολόκληρον δέν 
είχε καμμίαν αξίαν άπέναντι αύτής τής, ξανθής κεφαλής είς τήν 
οποίαν συνεκεντροΰτο όλη ή εύτυχία του καί όλη ή χαρά του .. .Άλλ' άμέ- 
σως ή έπιτακτική φωνή τής συνειδήσεώς του έκάλυψε τήν κραυγήν τής 
πατρικής του καρδίας. , , ,

"Οχι! Δέν είχε τό δικαίωμα νά πράξη ούτω!..’Ώφειλε την ζωήν του 
είς τούς ταξειδιωτας, οί όποιοι τφ είχαν έ|«πιστευθή τήν ίδικήν των! .. 
Δέν ήδύνατο νά τούς άρνηθή καί έτι πλειότερον άκόμη . . . δ,τι δήποτε 
ήθελε τοΰ ζητηθή.

Τό έξπρές έπλησίαζε. ' , ,
"Ελαβε ηρωικήν στάσιν καί έκράτησεν άνοικτην τΐ)ν γραμμήν. 
Τό τραϊνον διήλθεν ώς άστραπή καί παρέσυρε τήν μικρόν ... 
Έξηντλη μένος ό Ριβάρ άπελιθώθη έκεϊ, (ίουγκρίζων θλιβερώς, ώς 

θανασίμως πληγωμένον ζώον, καί δέν είχε τό θάρρος νά άναλογισθή 
τήν φρικώδη πραγματικότητα, δταν μία γλυκεία φωνή έψιθύρισε 
πλησίον του.

— Μπαμπά!... Άχ! πώς έφοβήθηκα !...
Ό Ριβάρ ήνοιξε τούς οφθαλμούς ... Ήτο θΰμα νοσηρός οπτασίας;. - . 

Μήπως παρεφρόνησεν ;... Έπετελέσθη λοιπόν τό θαύμα τό όποιον δέν 
είχε κάν τολμήση νά έπικαλεσθή παρά τοΰ θεοΰΤό παιδίον ήτο 
ζωντανόν... καί εις τό αχανές ό καπνός τοΰ έξπρές άνήρχετο πρός τόν 
κυανοΰν ορίζοντα, δπου έξηφανίζετο ώς λευκόν νέφος...,

'Όταν ή ατμομηχανή έξερευγομένη πΰρ |ΐέ βροντώδη ρόχθον είχε 
πλησιάσει τό άνύποπτον πλάσμα, ό φόβος τό ήνάγκασε νά κύψή καί 
συσπειρούμενον νά έξαπλωθή έπί τής γραμμής, ένφ τό τραϊνον διήλθεν 
άνωθεν τοΰ σώματός του, χωρίς καθόλου νά τό θίξη !...

(Έκ τοϋ Γαλλικού)
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* Η ΓΟΥΝΑ *

Ό Βασιλεύς τής Γαλλίας Κάρολος Η’ φέραΐν 
μΛοά άπό Λούτρ (Ένυδρίδα).

Αλλοτε, είς παλαιός έποχάς, ή γοΰνα, τά 
γουναρικά έν γένει ήσαν εξαιρετικόν στο
λίδι. μία πολυτέλεια τήν όποιαν όλίγαι γυναί

κες ήδύναντο ν’αποκτήσουν. Υπήρξαν μάλιστα 
χρονικαί περίοδοι, καθ’ ας καί νόμοι αυστηροί 

άπηγόρευον τήν χρήσιν γουναρικών είς τάς λαϊκάς τάξεις. Σή
μερον τά γουναρικά έγένοντο κτήμα όλου τοΰ κόσμου καί 
όλα τά ζώα προσφέρουν τό τριχωτόν δέρμα των είς τούς 
άνθρώπους, άναλόγως τού βαλαντίου έκάστου, εργοστάσια δέ 
κολοσσιαία κατεργάζονται τά διάφορα γουναρικά, τά οποία ή 
μόδα επέβαλε καί είς τήν τελευταίαν έργάτιδα καί τήν κοινο- 
τέραν υπηρέτριαν.

Η σημερινή έξέλιξις τής μόδας είς τήν γυναικείαν άμφίεσιν. 
οί άγνωστοι μέχρι τής χθές.χρωματισμοί τών υφασμάτων ήνάγ- 
κασαν καί τούς κατασκευαστάς τών 
παλαιών γουναρικών, ν’ άνακαλύψουν 
νέα, νά τά χρωματίζουν καί νά παρα
κολουθούν καί αύτοί τάς ιδιοτροπίας 
τής μόδας. «Είς τό τάδε φόρεμα πηγαί
νει αύτή ή γοΰνα». 'Όλα τά ζώα έγιναν

τής μόδας, ή γυναίκα ήμπορεϊ νά έκλέξη δ,τι 
τής στέκει είς τό χρώμα της, είς τό φόρεμα της, 
είς τό μέρος δπου πρόκειται νά μεταβή. Τά 
πολύτιμα γουναρικά έν τούτοις, ή Ζιμπελίν, ή 
Έρμίνη,, ή ’Λργυρόχρους Άλώπηξ, θά χρησιμεύ
ουν ώς ή μόνη άπόδειξις τής τάξεως καί τής κα
λαισθησίας τής γυναικός τοΰ καλοΰ κόσμου. Τά 
σχήματα είναι έκτάκτως ποικίλα- κοντά διά τόν 
περίπατον, περιλαίμια μικρά καί μεγάλα καθώς 
καί μακρά έπανωφόρια, τά οποία άλλοτε έσυ- 
νείθιζον αί κυρίαι τής αύλής. Άπό τήν εκλογήν 
τής γούνας άναλόγως τής ώρας τής ήμέρας δια- 
κρίνεται ή γυναίκα τοΰ κόσμου. "Οπως έχει τό 
πρωινόν και τό εσπερινόν της φόρεμα, τής χρειά
ζεται καί ανάλογος γοΰνα: Αλεπού ή Σκούγξ 
τό πρωΐ, Ζιμπελίν ή Σενσιλλά τό άπόγευμα, Έρ- 
μίνη τό βράδυ, καί ποδήρες επανωφοριού, τό 
όποιον καλύπτει μέ χάριν ολόκληρον τό σώμα 
της, όταν εξέρχεται έφ’ άμάξης ή μεταβαίνει 
είς τό θέατρον. *

Ή γοΰνα είναι τό φυσικόν ένδυμα «ορισμέ
νων ζώων, τήν όποιαν άφαιρεϊ ό άνθρωπος διά 
νά κατασκεάση ίδικόν του ένδυμα, προφυλάκτι- 
κόν κατά τοΰ ψύχους καί τής υγρασίας. Ή χρή
σις τοΰ δέρματος τών ζώων ώς προφυλακτικοΰ 
καί ώς στολίσματος, χρονολογείται άπό τών 
αρχαιότατων εποχών. Είναι γνωστή ή παράστασις τοΰ Ήρακλέους 
φέροντος.τό δέρμα τοΰ Δέοντος τής Νεμέας. Οί ιστορικοί αναφέρουν 
μακρά κ’ επικίνδυνα ταξείδια πρός άνεύρεσιν γουναρικών είς τάς 
βορείους χώρας τής Εύρώπης., Οί αρχαίοι πρόγονοι ημών έγνώριζον τά 
γουναρικά καί διετέλουν είς εμπορικός σχέσεις διά τών Φοινίκων μέ 
τολμηρούς προμηθευτάς τών Σκανδιναυικών χωρών. Οί Πέρσαι έθεώ- 
ρουν τά γουναρικά ώς αντικείμενα πολυτελείας.

Από τοΰ έκτου αίώνος, άπό τών καταχτήσεων τών Γότθων καί τών 
Φράγκων, έπί τής βασιλείας τοΰ ’Ιουστινιανού, ή χρήσις τών γουναρι
κών μετεδόθη είς τήν ’Ιταλίαν καί κατόπιν είς δλην τήν Εύρώπην. Οί 
βάρβαροι, συμμορφούμενοι πρός τήν Ρωμαϊκήν πολυτέλειαν, διετήρη- 
σαν τάς μηλωτάς, μολονότι ή θερμοκρασία τών λατινικών χωρών ήτο 
ήπιωτέρα, καί άντικατέστησαν τά χονδρά δέρματα, τά όποια έφόρουν, 
μέ ελαφρότερα υφάσματα τής ’Ιταλίας, άλλά ώς έπίδειξιν πλούτου 
(ετεχειρίζοντο σπάνια καί πο-
ύτιμα γουναρικά.
Κατά τά τελευταία έτη τής 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τά 
γουναρικά κατήντησαν σπά
νιον είδος, τό όποιον οί έμπο
ροι έπρομηθεύοντο άπό τήν 
βόρειον Ρωσσίαν, τήν Σιβη
ρίαν καί τάς Σκανδιναυικάς 
’/.ώρας.

’Ιδιαιτέρως όμως γνωστόν 
είδος ήτοή’Ερμίνη τήν όποιαν 
συγγραφείς τινες, αρχαιότα
τοι, αναφέρουν, ώς προερχο- 
μένην έξ ’Αρμενίας.

Ή χρήσις τών γουναρικών 
έγενικεύθη ένΓαλλίρ μέ τούς 
πρώτους βασιλείς. Ό Καρο- 
λομάγνος, τοΰ όποιου ή αύλή 
διεκρίνετο έπί μεγάλη πολυ
τελείς, έσυνείθιζε κατά τόν 
χειμώνα νά φορή πολύτιμον 
μηλωτήν. Τά ενδύματα του 
ήσαν έσωτερικώς άπό δέρμα 
έρμίνης, άλώπεκος καί άλλων 
σπανίων ζώων. "Ολη ή Γαλ
λική άριστοκρατία τής έποχής 
έκείνης έφόρει πολυτιμότατα 
γουναρικά μυθώδους άξίας. ΆφοΟ ύποστοϋν τά δέρματα δλην τήν κατεργασίαν τής άπολνμάνσεως, ταριχεύσεως κλπ. 

περιέρχονται είς χεΐρας κορασίδων διά νά ονρραφονν και γίνουν έπανωφόρια.

"Οταν κατά τό 10116 οί Σταυροφόροι είσέβαλον είς τά Αΰτοκρατο- 
ρικά ανάκτορα τοΰ Βυζαντίου, ή άξεστος ανατροφή των έσκανδαλισε 
τήν εύγενή αυλήν τοΰ Βυζαντίου, άλλά ή αφθονία τών πολυτίμων γου
ναρικών, τά όποια έφόρουν οί Χριστιανοί πρίγκηπες τής Δύσεως, κατέ- 
πληξε τούς Βυζαντινούς. Είναι γεγονός ότι ό Γοδεφρουά δέ Μπουγιόν 
έφόρει πολύτιμα γουναρικά άξίας άνω τών 200,000 φράγκων!

Λί άπ’ ευθείας σχέσεις τής Εύρώπης μέ τήν ’Ασίαν μετά τάς Σταυ
ροφορίας, ώς πρώτον άποτέλεσμα έσχον αφθονίαν γουναρικών είς 
τάς Γαλλικάς άγοράς. Τόση δέ μανία είχε καταλάβει τούς Ευρωπαίους 
εις αγοράν γουναρικών, ώστε κατήντησε νά υπάρχουν περισσότεροι 
τεχνϊται γουναρικών άπ’ δλα τά άλλα επαγγέλματα. Όσοι ένεκεν 
άνεχείας δέν ήδύναντο ν’ άγοράσουν τάς πολυτελείς μηλωτάς τής· 
’Αρμενίας καί τής Σιβηρίας, ήρκοΰντο είς τά δέρματα τών λαγωών 
καί τών γάτων. Τόσον δέ είχον καταστή τής πρώτης άνάγκης ώστε, 
καί τά ενδύματα ακόμη, τά όποια διένεμον είς τούς πτωχούς ήσαν 
κεκοσιιημένα μέ γουναρικά. Δέν ήρκοΰντο πλέον νά φορούν τό τρίχωμα 
των ζώων έσωτερικώς, άλλ’ έκόσμουν τά έπανωφόρια είς τάς περιχει- 

ρίδάς, τό περιλαίμιου καί τό ποδήρες περίβλημα.
Πολλοί Γάλλοι βασιλείς είχον απαγόρευση 

αυστηρότατα τήν χρήσιυ μηλωτών είς τόν λαόν 
έν τούτοις, είναι γνωστόν ότι, διά νά κατασκευά
σουν δύο ενδυμασίας τοΰ βασιλέως Ίωάννου, 
έν έτει 1291, κατηυάλωσαυ 670 κοιλίας.

'Ο Δούξ τοΰ Μπερύ, υίός τοΰ βασιλέως τού
του, ήγόρασε 10 χιλιάδες κοιλίας διά νά κατα- 
οκευάση πέντε έπανωφόρια καί ύπενδύτας. Ό 
Δούξ τοΰ Όρλεάν, άνεψιός τοΰ ίδιου βασιλέως, 
κατηνάλωσε 2,090 δέρματα ζώων μικροσκοπι- 
κών φαιού χρώματος, έκαστον τών οποίων 
έστοίχιζε άνω τών 100 φράγκων. Έπί Λουδοβί
κου ΙΑ’ αί κυρίαι αντικατέστησαν τά γουναρικά 
μέ υφάσματα μεταξωτά καί βελούδινα.

Ό δέκατος έκτος αιών έπανέφερε τήν μόδαν 
τών γουναρικών. Έπί τής βασιλείας Ερρίκου 
Γ' κατά τό 1650 εμφανίζεται κατά πρώτον τό 
manchon άπό σατέν ή βελοΰδο μέ εσωτερικόν 
περίβλημα άπό γούνα. Κατά τήν εποχήν τού 
Λουδοβίκου ΙΔ' τό manchon μετεχειρίζοντο 
άνδρες καί γυναίκες. Κατά τό 1692 ή ιδιοτροπία 
τής μόδας έγενίκευσε τήν χρήσιν τών manchon 
μέ γοΰνα. έντός τών όποιων είσήγον τά σκυλλά- 
κια, τά όποια αί κυρίαι τοΰ κόσμου έφερον παν
τού μαζί των. Έκτοτε ή μόδα τών γουναρικών 
είχε κατακτήσει άμφότερα τά φύλα μέχρι τής 
έποχής τού Μεγάλου Ναπολέοντος, δστις άνέ- 
κοψεν ολίγον τήν μανίαν, ήτις είχε καταλάβει 
τούς Γάλλους, σπαταλώντας μυθώδη ποσά είς 
τά γουναρικά, μολονότι ή Αΰτοκράτειρα καί αί 
άδελφαί του έδαπάνων μεγάλα ποσά κρυφίως είς 
ποικίλα είδη γουναρικών.

Κατά τήν δευτέραν αυτοκρατορίαν ένεφανίσθη τό μπουρνούζι, χρη
σιμοποιούμενου διά τούς χορούς καί τάς τελείάς. 'Ολόκληρος ή Ευρώπη 
άπεδέχθη τήν πρακτικήν καί χαριτωμένην αυτήν μόδαν. Τό μπουρ
νούζι κατασκευάζεται κυρίως άπό Έρμίνην καί Ζιμπελίν.

Είς τήν εποχήν τοΰ Directoire αί κυρίαι τοΰ έλαφροΰ κόσμου καί 
αί καλλιτέχνιδες έφόρουν κόθορνον, τό άρχαϊον 'Ελληνικόν υπόδημα.

«
Τά ζώα, τό δέρμα τών οποίων χρησιμοποιείται πρός παραγωγήν 

τών μηλωτών καί όλων τών άλλων ειδών, τά όποια κατ’ άρχάς μέν 
μεταχειρίζονται οί άνθρωποι πρός θέρμανσιν τοΰ σώματος, μετέπειτα 
δέ έξειλίχθησαν είς περιβλήματα πολυτελείας καί έπιδείξεως μάλλον 
παρά ώς θερμαντικά φορέματα, είναι πολλά. Τά κυριώτερα όμως τού
των, καί τά γνωστότερα είναι ή Λουτρ τής θαλάσσης, ή παρ’ ήμϊν λεγο- 

μένη Ένυδρίς, ήτις έχει μή
κος άπό τής ρινός μέχρι τής 
ουράς 1 μ. 60 καί βάρος 35-40 
κιλογράμμων, ουράν βραχεϊαν 
(30 έκατ. τοΰ μέτρου), πλα
τείαν, κωνικήν καί πολύ πυ- 
κνήν.Ό λαιμός της είνε παχύς 
καί βραχύς- είς τό άνω χείλος 
έχει παχεϊς μύστακας, οι δέ 
οφθαλμοί είναι διαφανείς καί 
πολύ μεγάλοι. Οί δάκτυλοι 
τών ποδών είνε ηνωμένοι διά 
παχείας μεμβράνης.
Ή Ένυδρίς είνε χαριτωμένου 

καί εύθυμον ζώον- εύρίσκε- 
ται δέ εις τάς νήσους καί τά 
παράλια τοΰ ’Ωκεανού μεταξύ 
τής ’Ασίας καί τής Βορείου 
’Αμερικής, άλλ’ ένεκα τής με
γάλης καταδιώξεως ήν ύπέ- 
στησαν τά ζώα ταΰτα, ήλατ- 
τώθη πολύ ό αριθμός των 
καί μόλις συναντρ τις αύτά 
είς τά παράλια τής ’Ιαπωνίας. 

Τά Petis-gris, ό λεγόμενος 
Σκίουρος, είναι τά θελκτικά 
σαρκοβόρα τών δασών μας. 
Πηδούν άπό κλάδου είς κλά
δου, πετοΰν μάλλον, άναρρι-

καί 
τάς

Ή Ένυδρίς (Λουτρ).

Ο στακτόχρους Σκίουρος.

Ή κοινή Ένυδρίς.

χώνται είς τά ύψη τών δένδρων καί στιλπνώνουν τό τρίχωμά των μέ 
τήν γλώσσαν. Τό θέρος κατέρχονται είς τήν πεδιάδα καί καταστρέφουν 
τάς άμυγδαλέας καί τάς καστανέας.

Ό κοινός Σκίουρος εύρίσκεται είς δλην τήν Εύρώπην, είς τήν 'Ισπα
νίαν καί είς τήν Ελλάδα, εις τήν Γαλλίαν είς τήν Γερμανίαν είς τήν 
Σιβηρίαν καί είς τήν Λαπωνίαν. Τό δέρμα του μεταβάλλεται άναλόγως 
τών κλιμάτων καί τών εποχών. Τό μήκος του είναι 25 έκατ. τοΰ μέτρου 
καί τό ύψος του 10 έκατ. Ή ούρά του έχει τό αύτό μήκος τού σώματος. 
Ή κεφαλή του είναι στακτόχρους, ό δέ λαιμός, τό στήθος καί ή κοιλία, 
λευκή. Οί Σκίουροι ώς έπί τό πλεϊστον είνε μαύροι. Τό όνομα τοΰ Petis- 
gris άναφέρεται είς τήν γοΰναν, ήτις γίνεται άπό τήν πλάτην τοΰ ζιίιου.

Ή Κυανή Άλώπηξ. Τά σαρκοβόρα ταΰτα ώς έπί τό πλεϊστον κατοι- 
κοΰσι τό μεσημβρινόν ημισφαίριου. Μο
λονότι ομοιάζουν πολύ πρός τήν κοινήν 
άλώπεκα, ή ’Ερυθρά Άλώπηξ, ή άλώ- 
πηξ τών πολικών θαλασσών διαφέρει 
αίσθητώς. Είναι βραχύσωμος- μόλις 1 
μέτρου. Τό τρίχωμά της μεταβάλ/χται 
άναί.όγως τών έποχών είναι πολύ πυ
κνόν. Διαμένει ώς έπί τό πλεϊστον ύπό 
τήν γήν καί ύπό τάς πέτρας.

Ή Άρχυρόχρους Άλώπηξ. Ή γοΰνα 
τοΰ θαυμάσιου τούτου ζφου. τό όποιον 
κατοικεί είς τήν Βόρειον Άιιερικήν 
καί τήν Σιβηρίαν, είναι περιζήτητος. 
Πωλείται μέχρι 15,000 φρ. όταν είνε 
ωραία καί χωρίς ελάττωμα. Οί Όστιάκ, 
χωρικοί τών μερών έκείνων, λανθά
νουν τάς μαύρας άλώπεκας πολύ μι- 
κράς άκόμη καί τάς τρέφουν μέ τό 
γάλα τών γυναικών των, καί όταν 
μεγαλώσουν ολίγον, τούς θραύουν 
τόν ένα πόδα διά ν’ αδυνατίσουν

διότι, φαίνεται, ότι 
τό δέρμα τών άδυνά- 
των είναι ώραιότε- 
ρον. Λέγεται ότι με
ταξύ τών δώρων τά 
όποια ή Μ. Αικα
τερίνη τής Ρωσσίας 
προσέφερεν είς τόν 
Σουλτάνον κατά τό 
1776 υπήρχε μηλωτή 
άπό Μαύρην Άλώπε- 
κα άξίας 300,000 φρ.

Ή Ίκτ'ις (La Mar- 
tre). Τά ζφα ταΰτα

εύρίσκονται έν Ευρώπη, Άσίφ καί Αμερική είς τάς βορείους χώρας. 
Είναι σαρκοβόρα μήκους 50 έκατ. τοΰ μέτρου καί ύψους 25 έκατ. ΊΙ 
ουρά των έχει μήκος 30 ί 33 έκατ. Άναλόγως τής χώρας καί τοΰ κλί
ματος, όπου κατοικεί, διαφέρει τό χρώμα τοΰ τριχώματός του, τό 
μήκος, τό πάχος καί ή ποιότης τής γούνας, τής όποιας ή άξια είναι 
μεγάλη, διότι χρησιμεύει πρός κατασκευήν πολύ θερμών μανσόν. Μέ 
τάς ούράς κατασκευάζουν περιλαίμια, γαρνιρίσ|ΐατα φορεμάτων καί 
μηλωτάς. ΊΙ Martre τοΰ Καναδά είναι λεπτότερα καί άκριβωτέρα 
άπ’ όλα τά άλλα μέρη. Τήν ονομάζουν δέ Ζιμπελίνα τής Αμερικής.

Ή Ζιμπελίν (Νυφίτσα τών Ινδιών). 'Ομοιάζει πολύ μέ τήν Martre 
τής Εύρώπης, διότι έχει τό αύτό άνάστημα.Έχει σώμα μακρότερον, ένφ 
ή ουρά δέν υπερβαίνει τά 22 έκατ. τοΰ μέτρου. Τό τρίχωμα τής Ζιμπε
λίν, μαλακόν καί στιλπνόν, εχει μεγαλητέραν αξίαν, δταν τό χρώμα του 
είναι βαθύ. Τό δέρμα αύτών πωλείται άπό 250 έως 2500 φρ. τό τε|ΐάχιον. 
Χρησιμοποιείται δέ είς τάς μεγάλος εύρωπαϊκάς πρωτευούσας ώς γαρ- 
νιτοΰραι καί γοΰναι 
κυριών ώς καί διά 
μεγάλα έπανωφόρια. 
Φόρεμα μήκ. 1.30 μ. 
πωλείται άπό 30.000 
μέχρι 200,000 φράγ
κων. Είς τήν Κάμ- 
τσατκα τής Σιβηρίας 
ύπήρχον τόσα πολλά 
Σαμούρια (Zibeline), 
κατά τήν εποχήν τής 
κατακτήσεως τής χώ
ρας ταύτης, ώστε οί 
κάτοικοι παρέδιδον 
εύκολώτατα γούνας 
άπό σαμούρι πρός 
πληρωμήν τών φό
ρων. Μάλιστα περιέ- 
παιζον τούς κοζά

Ot Πάνθηρες.

κους, οί οποίοι τούς 
έδιδον ένα μαχαιρίδιά 
μίαν άπ’ αύταϊς τής 
γούνες. Τιόρα όμως τά 
σαμούρια εύφίσκονται 
μόνον είς τά ορεινά 
δάση τής Β. Ρωσσίας. 
Ή Δευκοϊκτίς (l’Her- 
mine) ανήκει είς τό 
γένος τών ’Ικτιδών 
(κουνάβι) Είναι 
τοΰτο μία άπό

πολλάς ποικιλίας τής Νυφίτσας πρός 
τήν όποιαν ομοιάζει πολύ. ΊΙ Λευκοϊ- 
κτίς έχει μήκος 35 περίπου έκατ. μέγρι 
τής ουράς, ήτις δέν είναι μεγαλητέρα 
τών 15 έκατ. καί έχει είς πάσαν επο
χή'1 ώραϊον μαΰρον χρώμα. Τό ζώον 

τοΰτο κατά τό θέρος είναι καστανού 
χρώματος, μέ τήν κάτω σιαγόνα λευκήν, 
τόν δέ χειμώνα τό τρίχωμά του γίνεται 
κατάλευκον. "Οταν τό τρίχωμά της είναι 
κίτρινον, σημαίνει ότι τό ζφον έχει γη- 
ράσει ήδη καί δέν έχει μεγάλην άξίαν, 
διότι ή Λευκοϊκτίς ζητείται κυρίως διά 
τό πάλλευκον χρώμα της μέ τό άκρον 
τής ουράς κατάμαυρον.

Έκ τών 80 χιλιάδων εξόριστων τής 
Σιβηρίας, 15 χιλιάδες περίπου χρησιμο
ποιούνται διά τό κυνήγιον τής Λευκοϊ- 
κτίδος καί τού Σαμουριού, κυνήγιον έπι- 
πονώτατον καί πλήρες κινδύνων είς τάς

άπροσπελάστους παγωμένος έρημους τής Σιβηρίας.
Τό Vison (Ίκτΐς τή; ‘Αμερικής). Είναι ζφον άνήκον είς τό είδος 

τών Σαμουρίων (Martres) καί τών Ένυδρίδων (Lontres) ζών μάλλον έντός 
τού ΰδατος καί κατοικούν είς τάς δχθας τών τελμάτων καί τής θαλάσ
σης. 'Ομοιάζουν μάλλον πρός τά κουνάβια. Τό τρίχωμα τού ζώου τού
του μεταχειρίζονται διά τήν κατασκευήν περιλαίμιων, γαρνιτούρας καί 
τά ώραιότερα δέρματά των διά μεγάλα έπανωφόρια. Είναι χρώματος 
βαθέως κίτρινου. _

Ό '~Ασπάλαξ~(Τΰφλοπόντικον) La Taupe, είναι καί τούτο, μικρόν 
ζφον, τό οποίον παρέχει τό τρίχωμά του είς τόν άνθρωπον, όπως τό 
Caracul (είδος Αυγγδ) καί τό Κουνάβι (Le Putois). Τό τρίχωμα τού 
Άσπάλακος έχει τήν γλυκύτητα τού βελούδου. "Αλλοτε αί άριστοκράτι- 
δες κυρίαι έξύριζον τάς δφρΰς, διά νά τάς αντικαταστήσουν μέ μικρούς 
θυσάνους τριχών Άσπάλακος, διότι ήτο πολύ ευχάριστου και θελκτικόν 
τήν δψιν.

To Skungs είναι τό δέρμα τής Mouffefte. Άπ’ όλα τά ζώα τής 
Δημιουργίας, ή Mouffette είναι τό περιεργότερον, διότι κάτωθεν τής 
ούράς φέρει άσκούς πλήρεις βρωμερού υγρού, τό όποιον χύνει διαρ
κώς. Είναι ζφον τής ’Αμερικής, τό τρίχωμά του είναι μακρόν, μαλα
κόν, στιλπνόν, καί χρώματος βαθέως καστανού.

Τό Skungs, ένεκα τού φυσικού του μαύρου χρώματος είναι έν 
μεγάλη χρήσει.

Έπίσης οί ΙΙάν&ηρες έχουν θαυμάσιου τρίχωμα καί χρησιμοποιούν
ται εις τήν κατασκευήν φορεμάτων, μανσόν καί ταπήτων.

Οί Chinchilla είναι ζώα μέ πυκνήν ουράν, τών όποιων τό σώμα 
καλύπτεται άπό λεπτοτάτην γούναν. Είναι 5 έως 6 ειδών καί κατοικούν 
τό πλεϊστον είς τήν ’Αμερικήν έπί ύψηλοτάτων ρρέων. Έκ τού δέρμα
τός των κατασκευάζονται μανσόν, καπέλλα καί ολόκληρα έπανωφόρια.

Γίνονται δ’ ευκόλως 
------------------------------------------ ------- ------------- -χ κατοικίδια ζώα.

« « «
— Τί περίεργα δντα 

' ποΰ είνε α! γυναίκες '. 
Αϋτοκτονοδν ευκόλως 
δταν ίγκαταλειφβούν 

1 άπότούςέραστάςτων, 
| άλλά ποτέ δέν σκέ

πτονται τοιοΰτόν τι
U εάν άποβάνη δ νόμι- 

1 μος σύζυγός των.
— Τί περίεργος πού 

είνε δ κόσμος! Εδρί- 
. σκει κανείς εϋκολώ- 
ί τέρα δανεικά διά νά 
I πιή σαμπάνια, παρά 

διά νά άγοράση ψωμί 
νά φάνε τά παιδιά του.
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ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΤΑ παιγνιόχαρτα ήσαν βεβαίως άγνωστα είς τούς προγόνους μας. Ή 
Ιστορία δέν αναφέρει πώς έδοκίμαζον τήν τύχην των οί άρχαϊοι 

Έλληνες. ’Εάν δμως εζη είς τήν έποχήν μας ό ’Αριστοφάνης, δστις μας 
άφήκε δριμυτάτην σάτυραν τών γυναικών τής ίδικής του εποχής είς 
τρία κλασσικά έργα του, θά εύρισκε άφθονον δλην νά σατυρίση, όχι μόνον 
τήν σύγχρονον μόδαν τής άμφιέσεως είς δλας αύτής τάς έκφάνσεις, 
άλλά κυρίως τήν μανίαν, ήτις κατέλαβε τάς γυναίκας άπό τοϋ ΙΖ' αίώ- 
νος μέχρι σήμερον μέ 
τάσεις επικινδύνους διά 
τήν ύγείαν καί τήν καλ
λονήν τοΰ ιόραίου φύ
λου καί τήν τσέπην τών 
συζύγων κλπ.

Δύο παιγνίδια έκυριάρ- 
χησαν τό πνεύμα τών 
γυναικών πρό τριών αιώ
νων έν Εύρώπη, ή μπού
γιών καί ή πασσέτα ή 
όρθότερον μπασσέτα. 
Κατόπιν έπεκράτησεν ό 
λανσκενές καί ό φαραώ, 
τά όποια διεδέχθησαν δ 
μπακαράς, τό πόκερ καί 
τό μπριτζ. Αί γυναίκες, 
αί όποϊαι άπό φύσεως 
άρέσκονται είς τά απρό
οπτα, έσταμάτησαν είς 
τά δύο κατ’έξοχή ν πλήρη 
συγκινητικών μεταπτώ
σεων καί ανέκφραστων 
έκπλήξεων παιγνίδια· 
τόν μπακαράν καί τό πόκερ. Καί τά δύο αύτά είμποροΰν νά κρατήσουν 
τούς θηλυκούς παίκτας έπί ημέρας πέριξ τής πράσινης ή τής πεντα
γώνου τραπέζης. Δέν πρόκειται περί τής άπληστείας τοΰ κέρδους, τοΰ 
ταπεινοΰ κέρδους, τό όποιον είναι τό έλατήριον παντός χαρτοπαίκτου. 
Αί γυναίκες παίζουν μάλλον διά τήν άπόλαυσιν τήν μέθην τής νίκης. 
Είναι άληθώς άξιου ιδιαιτέρας παρατηρήσεως δτι, διά μέσου τών αίώ-

ΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΙΔΕΣ. — Κατά τήν έποχήν τοΰ Διευθυντηρίου έν Γαλλία τό χαρτοπαίγνιον ήκμαζεν, 
αί δέ γυναίκες έπρωτοστάτουν παίζουσαι μετά λύοοης.

---------- ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ .
ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΗ ΙΔΕΑ

Μίαν τών ήμερών ή Πριγκίπισσα ’Αλίκη έκάλεσε παρ' Έαυτή τάς κυρίας 
καί δεσποινίδας, αϊτινες κατά τόν πόλεμον Τήν έβοήβησαν καί άφοΰ τάς 
ηύχαρίστησε διά τήν συνδρομήν ήν παρέσχον Αύτή, έδώρησεν αύταίς είς 
άνάμνησιν άνά μίαν περίκομψον καρφίδα χρυσήν μέ λευκόν έμαΐγι πλαι- 
σιούμενον άπό βαθυκύανον γραμμήν, φέρον δέ χρυσάς τάς λέξεις: «Μακε
δονία - "Ηπειρος 1912-1913» καί άνωθεν 
στέμμα. Α! κυρίαι, αϊτινες έτυχον τής ΰψη- 
λής αύτής τιμής είνε: 'Η κυρία Άρριίττα 
Τομπάζη, ή κυρία Βιργινία Χαριλάου, ή 
κυρία Κ. Μελά, ή κυρία Μπέμπη καί αί 
δεσποινίδες "Γπατία Τομπάζη, Ίουλ. Τισσα- 
μενοΰ, Νικολοπούλου καί Διαμαντοπούλου.«
ΕΥΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Οί αξιωματικοί τής Β’ Μεραρχίας, μόλις 
έπανήλθον είς τήν πρωτεύουσαν έξέβραμον 
έν σώματι είς Δεκέλειαν καί γονυπετήσαν- 
τες άπέθεσαν είς τόν τάφον τοϋ Μάρτυ- 
ρος - Βασιλέως άνθη καί φύλλα, τά όποια 
εϊχον συλλέξει οί γενναίοι πολεμισταί επάνω 
είς τά στενά τής Κρέσνας, έκεί ποΰ έπο- 
λεμοΰσαν εκδικούμενοι τόν θάνατον τοϋ 
νεωτέρου Κόδρου. «
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΩΡΑΙΑ

Καί οί άνδρες τής Β’ Μεραρχίας μέσα είς 
τής μάχης τόν ορυμαγδόν έσχον ευτυχή 
έμπνευσιν. Έκεί επάνω εις τό Πέτσοβον 
έκοψαν μίαν έλάτην, έπελέκησαν καλά τόν 
κορμόν της καί έκαμαν έξ αύτοΰ κοντόν διά 
τήν σημαίαν τοϋ 1ου Πεζικού Συντάγματος.«
ΑΠΟ ΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ

"Οσον πέρυσι, λόγφ τοΰ πολέμου, ήτο 
νέκρα είς τόν κόσμον, τόσον εφέτος παρα
τηρείται, ένωρίτατα μάλιστα, κίνησις.

Ό Νοέμβριος ήτο πλουσιότατος είς 
έσπερίδας, χορουδάκια, συναυλίας, διαλέ
ξεις καί συγκεντρώσεις. Τά σκήπτρα είχεν 
ή έπί τοΰ «Άβέρωφ» δεξίωσις πρός τιμήν 
τών ξένων στόλων καί ή έν τώ μεγάρφ τής 
Αγγλικής Πρεσβείας δεξίωσις, ήν έτίμη- 
σαν οί Βασιλείς καί οί Πρίγκιπες.

Έρχεται έπειτα ή έσπερίς τής Τουρκικής 
Πρεσβείας, είς ήν διεκρίθησαν ή Νεζήπ βέη, 

ΤΑ ΑΤΥΧΗ_ ΘΥΜΑΤΑ. — Ή Μοίρα, σκορπισμένα έδώ καί έκεί είς 
τα πεδία τών μαχών τά τέσσερα αύτά συμπαθητικά παληκάρια 
τά έστέρησε, ένφ έπολεμοΰσαν τοϋ ένός άκρου των καί δταν, Ακρω
τηριασμένα πλέον, έβνήκαν άπό τά νοσοκομεία τά ώδήγησεν έπί 
τό αύτό καί οί τέσσαρες ύμοιοπαθεϊς έθρήνησαν τά πάθημά των. 
Ό Ιος έξ άριστερών Θεοδ. Γ. Δραγώνας έκ Καλαμών, έγγονος τοϋ 
Δημ. Δραγώνου, Ακολούθου τοϋ Γρηγορίου τοΰ Ε', δεκανεύς τοϋ 
3ου 'Ιππικού Συντάγματος, έτραυματίσθη δίς. Πρώτον κατά τήν 
μάχην τής Μπιγλίστας είς τόν 'Ελληνοτουρκικόν πόλεμον καί δεύ
τερον είς τήν άνω Τζουμαγιάν, ό 2ος Χρ. Φλασκής εϋζωνος τοϋ 9ου 
Τάγματος έτραυματίσθη είς Λαχανά, δ 3ος θ. Κριεκούκης τοϋ ϊον 
Εύζ. Τάγματος έτραυματίσύη είς Κιλκίς καί ό 4ος Χρ. Α. Σούρμπας 
δεκανεύς τοϋ 7ου πεζικού Συντάγματος, έτραυματίσύη είς Κιλκίς.

νων δέν μετεβλήθηααν ούτε τά παιγνίδια, ούτε τά αισθήματα καβόλου. 
Είς τήν παρατιθεμένην εικόνα βλέπομεν τούς αυτούς γυναικείους τύπους 
παίζοντας μπασσέταν κατάτά τέλι] τοϋΙΖ' αΐώνος, άκριβώς δπως σήμε
ρον είναι αφωσιωμέναι είςτό μπριτζ ή τό πόκερ, μέ τούς απέξω συμβου
λεύοντας ή συνεννοούμενους. Καί τότε ή αστυνομία έπενέβαινε, αγρίως 
μάλιστα εναντίον τών γυναικών.

Τό παιγνίδιον τής Μαρίας Άντωανέτας παρέμεινε ιστορικόν. Διά τό 
’Φαραύι ■ είχε προσκαλέσει επίτηδες τραπεζίτας έκ ΙΙαρισίων είς τάς 
Βερσαλλίας. Εις μίαν νύκτα έκέρδισεν 7000 λουδοβίκεια ήτοι 140,000 

λίβρας, δηλαδή περί τάς 
300 χιλιάδας φράγκων. 

Οί ηθικολόγοι λέγουγ 
ότι τό χαρτοπαίγνιου 
άσχημίζει τάς γυναίκας. 
Μή τούς πιστεύετε... Τό 
χαρτοπαίγιον δέν άσχη- 
μίζει καθόλου τάς γυ
ναίκας. Τάς γελοιοποιεί, 
άφαιρεϊ τό προσωπείου 
τους! Τάς είδοποιοΰμεν 
μέ τόν πανηγυρικότερον 
τρόπον. Καί είναι φυσι- 
κώτατον, διότι αί γυναί
κες παίζουν μέ πάθος 
καί λησμονούν είς τό 
παιγνίδι των τό Σόμπαν 
καί τό... πρόσωπον των 
Ό ζωγράφος Lorrain 
άφήκε φρικώδεις εικό
νας προσώπων έηιιμμυ- 
θιωμένων, τά όποια 
διαρκοϋντος τοϋ χαρτο
παιγνίου άπεκαλύφθη- 

ώραία γυναίκα παύει νά σαν ε’ις τήγ φυσικήν των κατάστασιν! Μία _.ν—
θελγη είς τό παιγνίδι, δλα τά ένστικτά της έξεγείρονται, άφυπνίζονται. 
Είναι όρμητικωτέρα, παθαίνεται άπείρως περισσότερον, ένφ ό άνήρ 
είναι συνήθως ήρεμώτερος, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι, ένφ δρκίζεται 
οτι δέν θά πατήση πλέον είς τό χαρτοπαίγνιου, ένφ ορκίζεται επικαλού
μενος θεούς καί δαίμονας, είναι σχεδόν βέβαιον δτι θά έπανέλθη. . .

ή κυρία Πανβ, ή κυρία I. Γρυπάρη, ή Λαίδη Έλιοττ, ή κυρία Δέ Στύρλερ, 
ή κυρία Β. Δούσμανη, ή κυρία Κ. Δεμερτζή, ή κυρία Λόου, ή κυρία Σακορ- 
ράφου, ή κυρία Μέρλιν, ή κυρία Α. Σλήμαν, ή κυρία Πεσμαζόγλου, ή κυρία 
Μπένση, ή κυρία Ν. Ροίδου, ή κυρία Σ. Λάμπρου, ή κυρία Σημυριώτη, αί 
δεσποινίδες Άγ. Πάλλη καί Πεσμαζόγλου κ.λ. Έθαυμάσθησαν τής κομήσ- 

σης Μποσβάρι, πρεσβευτοΰ τής Ιταλίας τά 
κοσμήματα. Μεταξύ άλλων έφερε καί βαρύ
τιμον περιδέραιον έκ μαργαριτών. Αξιωμα
τικός τής Αγγλικής αποστολής μετ’ Άγ- 
γλίδος τοΰ διπλωματικού σώματος έχόρευσε 
τό Ούάν-Στέπ. Παρέστη καί δ Έσσάτ Πασ- 
σάς έν μεγάλη στολή, μετά τοΰ ΰπασπιστοΰ 
του Φουάτ βέη.

Έπίσης τήν 28 Νοεμβρίου έδόθη έσπε
ρίς παρά τφ κυρίφ καί τή κυρία Έμ. Μπε- 
νάκη, μέ έκατόν πεντήκοντα προσκλήσεις. 
Ή έκλεκτοτέρα κοινωνία συνεκεντρώθη είς 
τό θαυμάσιον μέγαρον τής λεωφόρου Κων
σταντίνου, τήν δέ έσπερίδα έποίκιλε καί τό 
άσμα τής_κ.αλλιτέχνιδος Σπεράντσας Καλό. 

Τήν 27 Νοεμβρίου είς τό φουαγέ τοΰ 
Β. θεάτρου διάλεξις τών κ. κ. Πολέμη καί 
Λιδωρίκη, είς ήν παρέστη ή Α. Μ. δ Βασι
λεύς, ή Α. Γ. ή βασιλόπαις Ελένη, i Δ'.ά- 
δοχος, ό πρίγκηψ Άνδρέας καί δ βασιλό
παις Αλέξανδρος. Διεκρίθησαν α! κυρίαι 
Ζαρίφη, Σ. Στάϊκου, Μ. Μεταξά, Α. Δημη- 
τρακοπούλου, Μάτσα, Α. Ρούκη, Α. Χατζη
κυριάκου, Α. Σλήμαν, Μάτεση, Καλαμάρη, 
Χαλκοκονδύλη, ΙΙετμεζά κ.λ.

Τήν 28 Νοεμβρίου εις τό Λύκειον τών 
Έλληνίδων έπέρασαν ένα ώραΐο απόγευμα. 
Γύρω άπό κομψά καί κατάφορτα άπό άνθη 
τραπεζάκια, ένφ άρχιζε τό μυροβόλον τσάι 
εϊχον συγκεντρωθεί αί κυρίαι τής καλής 
τάξεως, μεταξύ τών δποίων διεκρίνοντο αί 
κυρία: Τριανταφυλλάκου, Ρούκη, Κρεστε- 
νίτου, Καλλιφρονά, Τσιριμώκου, Σκέντερ, 
Δοσίου, Ρεδιάδου, Λοπρέστη, Βασιλείδου, 
Άλεξανδρή, Χριστοδούλου, Καλογερή, Ρου- 
σοπούλου, Ρούφου καί αί δεσποινίδες Κον
τού, Τριανταφυλλάκου, Ίσηγόνη, Παναγο- 
πούλου κ.λ.π. Τήν ώραίαν συγκέντρωσιν 
κατέθελξεν ή Δεσποινίς Πρωΐου μέ μίαν 
βάλς τοΰ Σωπέν καί τήν Ραψωδίαν τοΰ 
Λίστ. Έπίσης ή κυρία Μωραϊτίνη έπαιξε 
τό σκέρτσο τοΰ Σωπέν. Καί τέλος έπηκο- 

λούθησε χορός καί πάλιν άλλη άπόλαυσις τής Δος Παπαγεωργακοπούλου 
καί ή τής Μαζούρκας τοΰ Βενιάφσκη άπό τόν κ. Γ. Κέπετζην.

«
ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΟΛΟΙ

Ό Αγγλικός στόλος, ποΰ άνεπαΰθη όλίγας ημέρας είς τά Φαληρικά 
νερά, συνίστατο άπό έξ μεγάλα σκάφη, ντρέτνοτς, δώδεκα θωρακισμένα 
εΰδρομα καί δέκα άντιτορπιλλικά ύπό τήν άνωτέραν άρχηγείαν τοΰ ναυ
άρχου Μύλν καί τών άντιναυάρχων Κόλβις, Τρόαμπορντζ, Μάντεν καί 
Κούντμαου.

Ό Γαλλικός στόλος ΰπό τόν άντιναύαρχον Μπουέ Ντέ Λαπεϋρέρ συνί
στατο έκ δύο μοιρών, ών ή μέν μία περιελάμβανε τά ήμιντρέτνοτς «Βολ- 
ταΐρος», «Κοντορσέ καί «Νταντόν» ή δέ άλλη ύπό τόν ύποναύαρχον κ. 
Γκοσσέ περιελάμβανε τά θωρηκτά «Μιραμπώ», «Ντυντερό» καί «Βερνιό-. 
Τόν στόλον συνεπλήρουν καί έπτά άντιτορπιλλικά ανοικτής θαλάσσης.

«
ΓΚΡΕΚ Η ΕΛΛΕΝ

Νέα πάλιν άνακίνησις τοΰ αιωνίου ζητήματος. Ποία λέξις πρέπει νά 
καθιερωθή είς τήν Γαλλίαν διά τήν εθνολογικήν μας παράστασιν. Τό Hel
lene ή τό Grec, μέ τό όποιον χαρακτηρίζουν τούς κλέπτοντας εις τό χαρ- 
τοπαίγνιον οί Γάλλοι; Καί έπικαλοΰνται τόν Αριστοτέλη λέγοντα ότι, οί 
Γραικοί ώκουν έν Ήπείρφ παρά τήν Δωδώνην, μετά δέ τόν έπί Δευκαλίω
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νος κατακλυσμόν ώνομάσθησαν "Ελληνες. Έξηκριβώθη άκόμη δτι έκ τοΰ 
Άριστοτελείου-«Γραικός» παρήχθη τό Λατινικόν «Γκρέτσι» καί «Γκρέ- 
τσια», ΰπάρχει δέ καί μυθολογικός ήρως Γραικός, υιός τοΰ Διός καί τής 
Πανδώρας. Τά δνόματα Έλλην καί Ελλάς έπεκράτησαν βραδύτερου, έπί 
πλέον δέ κατά τούς Χριστιανικούς χρόνους τό Έλλην είχε μεταπέσει είς 
τήν σημασίαν τοΰ Ειδωλολάτρης, διά τοΰτο οί Χριστιανοί κάτοικοι τής 
Ελλάδος μετωνομάσθησαν πάλιν Γραικοί, ύπήρχον δέ τότε οι Ρωμαίοι, οί 
Γραικοί, ο’. Έλληνες καί οί Έλλαδικοί οί κάτοικοι τής κυρίως Ελλάδος 
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Τό συμπέρασμα είναι δτι δυνάμεθα νά προτιμώμεν τό Hellene καί Hel- 
lade ώς κομψότερα (sic) άφοΰ τά μεταχειρίζονται καί οί Γάλλοι ποιηταί, 
άλλά πρέπει νά παραμείνη δ Ιστορικός, δ προϊστορικός δρος «Γραικός», 
μέ τόν όποιον εννοούνται δλοι οί έν διασπορφ Έλληνες ...

«
Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Έγύριζε ή δευτέρα μεραρχία. Έκεϊ είς τήν Αγίαν Τριάδα έβλεπε τήν 
παρέλασιν μία γυναικούλα του λαοϋ μ’ ένα άγοράκι. Ήτον κατηφής που 
δέν έβλεπε τόν άνδρα της.

Έξαφνα τινάζεται δλη. Τόν άνεγνώρισε, άξύριστον, σκονισμένον. Φεύγει 
έκείνος άπό τήν γραμμήν, έναγκαλίζονται, δακρύουν καί στρέφεται ή μη
τέρα πρός τό παιδί της.

— Γονάτισε μωρέ ! Γονάτισε 1 Ό μπαμπάς σου.
Καί χωρίς νά καταλάβη δ μικρός καλά - καλά έγονάτισε καί έφίλησε τό 

χέρι τοΰ πατέρα του.

Η ΝΕΑ ΔΙΩΡΥΞ

Ή μεγάλη διώρυξ τοΰ Παναμά, ή δποία έξακολουθει νά έκβαθύνεται 
διαρκώς, άποτελεί έν άπό τά μεγαλείτερα θαύματα τής συγχρόνου μηχα
νικής. "Εχει μήκος πενήντα μιλίων, ούδαμοΰ δέ τό βάθος της έλαττοΰται 
πλέον τών 41 ποδών ή είνε τό πλάτος της μικρότερον τών 300 ποδών. 
Διά τήν άνόρυξίν της έχρησιμοποιήθη στρατιά 40,000 έργατών καί έδαπα- 

νήθησαν 63,000,000 λιρών στερλινών (1 δισεκατομμύριο·? καί 625 έκατομ- 
μύρια φράγκων).

Τά επίσημα εγκαίνια τής διώρυγος θά γίνουν τήν 1 Ιανουάριου 1915. 
Ή μεγάλη αύτή διώρυξ έλαττοϊ τό άπό Λονδίνου εις Βαγκούβερ (Βρεττα- 
νικής Κολομβίας) διάστημα κατά 6 χιλιάδας μίλια.

e
ΔΟΞΑ ΤΩι ΘΕΩι

Άθορύβως, μυστικά - μυστικά, γίνεται μία εργασία εις τήν ανθοκομίαν, 
καί έδώ τώρα, ποΰ, δταν θά παρουσιασθοΰν τά άποτελέσματά της, θά μεί
νουν δλοι κατάπληκτοι.

Ή εποχή ποΰ τό κοινότερον γεράνι έθεωρεΐτο έν Άθήναις κάτι τι σπά
νιον καί ήγνοεΐτο δ τρόπος τοϋ πολλαπλασιασμού του δέν άπέχει πολύ 
άφ’ ήμών καί ζή άκόμη δ πατριάρχης κ. Κ. Κοκκινάκης, δ έκ Κωνσταν
τινουπόλεως μετακληθείς καί διδάξας πάντα ταΰτα.

Τώρα, τό σύνθημα τής νέας εργασίας δίδοντας τοΰ έξ Εύρώπης μετα- 
κληθέντος κ. Σανιτά. καί συγκεντροΰντος περί έαυτόν τούς καλητέρους 
ίδικούς μας, εις άνθοκήπια καί σχολεία καί φυτώρια ήρχισε μία καλλιέρ
γεια συστηματική, ή όποια γρήγωρα, πλήν τής μεταρρυθμίσεως τών δημο
σίων κήπων, θά μάς παρουσιάση εκπλήξεις.

Ώς άπαρχήν πρέπει νά θεωρήσωμεν εκείνο τό κηπάριον τής Βουλής, τό 
θαυμάσιον είς σχέδιον, ποικιλίαν, ρυθμόν, προοπτικήν καί πλούτον. Καί 
άληθώς ή μπανάνες καί τά χρυσάνθεμα καί ή ντάλιες, ποΰ μάς παρουσία

σαν έκεί έκαλλιεργήθησαν έδώ, συστηματικά, κατά τούς κανόνας τής έπι- 
στήμης. Καί ή καλλιέργεια αύτή είνε ίβική μας, Ελληνική, καί τά έπι- 
τευχθέντα άποτελέσματα είς χρώματα κ.λ. είνε καί αύτά τόσον ίδικά μας, 
ώστε κατά προσφυεστάτην έμπνευσιν, εις τά νέα είδη, μέ τά όποια ή καλ
λιέργεια αύτή έπλούτησε τάς συλλογάς, δίδονται τώρα ονόματα δχι ξενικά, 
άλλά όνόματα Ελληνικά πρός τιμήν καί εις μνήμην. Οΰτω δέν θά έχωμεν 
ρενονκύλ Πρένς Γκαλίτσιν καί Άνεμόν Όνορίν Ζομπέρ, άλλά θά έχωμεν 
χρυσάνθεμον Βασιλεύς Κωνσταντίνος, Βασίλισσα Σοφία, Κανάρης, Μπενά- 
κης, Δούσμανης καί οΰτω καθεξής. Περί χρυσανθέμων μάλιστα προκειμέ- 
νου, γνωρίζομεν δτι περί τά 60 είδη, ών 15-16 πρώτης τάξεως θά ξεφουρνίση 
ή δημοσία ύπηρεσία κατά Μάρτιον, καί θά διανείμη δωρεάν πρός καλλιέρ
γειαν. Ένα έκατομμύριον εύγε είνε όλίγα είς τούς πρωτεργάτας.

«
Άπό μίαν ένδιαφέρουσαν συνεδρίασιν τής Βουλής:
Ένας δυστυχής άφοΰ, ϊδρωσεν, έλαχάνιασεν, έσπρωξεν, παρεκάλεσε καί 

κατώρθωσε τέλος νά εϋρη μίαν θεσούλαν εις τά λαϊκά θεωρεία, είπεν έξαφνα:
— Άν μπορούσα νά μπώ στή Βουλή θά ΰπέβαλα κ’ έγώ ένα νομοσχέ- 

διον, νά βγαίνουν βουλευταί καί αί γυναίκες!
— Γιατί, άγαπητέ, είσαι τόσον ... φιλοσουφραζέττης:
— Διότι είνε δ μόνος τρόπος νά βρούμε καί μεϊς οί δνδρες θέσιν εις τά 

θεωρεία τής Βουλής. Νά πάνε ή γυναίκες κάτω είς τά εδώλια!

ί
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΒΙΣΤΩΝ

Γελούν καί ή πέτρες άκόμη τοϋ Παρισιού άπό τήν άνοικτήν έπιστολήν, 
πού άπηύθυνεν δ ζωγράφος Λαμπνέ πρός τόν ύπουργόν τών Ωραίων 
Τεχνών κ. Μπεράρ περί τής νέας ζωγραφικής σχολής τών Κυ6ιστών(;)

«Κύριε ΰπουργέ, επιστρέφω άπό τήν έκθεσιν τής ζωγραφικής. Είμαι 
καλοανατεθραμμένος άνθρωπος καί δυσκολεύομαι νά άναπαραστήσω τί είδα 
μέσα εις αύτήν τήν υπόνομον. Έμάζεψαν δλα τά χονδροειδέστερα, τά 
άηδιαστικώτερα προϊόντα τής Τέχνης. Τί νά εΐπώ διά τήν εισβολήν αύτήν
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άπό τά τέσσαρα πέρατα τοΰ Κόσμου δλων αύτών τών κακοήθων προϊόντων 
τής παλέττας καϊ τοϋ πινέλου; θά προτιμούσα νά ήκουα εϊς τά πεζοβρό- 
μια τού Παρισιού τά βήματα τών Γερμανών έπιδρομέων, παρά νά πληγώ
νεται ή καλαισθησία μου άπό τά ανεκδιήγητα αύτά μαλλιοτραδήγματα 
επάνω εϊς τούς πίνακας τών Κυβιστών. Κατά τής Γερμανικής εισβολής 
μπορούμε ν' άντιτάξωμεν τόν γενναϊον στρατόν μας, κατά τών καλλιτε
χνικών δμως αηδιών δέν δυνάμεθα νά βασισθώμεν εις τόν υπουργόν τών 
'!2ραίων Τεχνών, διότι ύποστηρίζει καϊ προστατεύει αυτούς τούς βανδάλους». 
Ή επιστολή τελειώνει ώς έξής:

«Κύριε υπουργέ, σάς έγραψα καί πέρυσι περί τού θέματος αυτού’ δέν 
μ’ άκούσατε. θά έλθη καϊ γιά σάς ή ώρα τής τιμωρίας. Κάθε βράδυ, δταν 
δ κώδων τού Άγιου Σουλπικίου σημαίνη τό μεσονύκτιον, θά περικυκλώ
νουν τό κρεββάτι σας δλες αύταΐς ή κίτρινες, πράσινες, γαλάζιες καϊ κόκ
κινες γυναίκες, τά πλάσματα τών Κυβιστών, θά παρουσιάζωνται καί άλλες 
μόνο πετσί καί κόκαλο καϊ άλλες πνιγμένες άπό τό πάχος, δλες δημιουρ- 
γημένες κατά τούς κανόνας τής Νέας Τέχνης καί δλες θά μαλλιοτραβιούν- 
ται ποιά νά πρωτοπέση είς τάς άγκάλας σας. Φαντασθήτε τί εφιάλτης!»

«
Δύο Μενιδιάτισες φορτωμένες άπό ένα τορβά γεμάτο κυδώνια, ρόδια καί 

καρύδια,—φρούτα τής έποχής — κατηυθύνθησαν εϊς τά ανάκτορα τού Βασι- 
λέως καϊ «ζήτησαν νά εΐσέλθουν άπό τήν κυρίαν είσοδον.

— Τί θέλετε; ήρώτησεν δ σκοπός.
— θέλομε νά δώσουμε τά πεσκέσια τής βαφτισιμιας τών 

παιδιών μας, τής Βασιλοπούλας.
Ό σκοπός ειδοποίησε καταλλήλως τό ύπασπιστήριον καί 

αί δύο χωρικά·, έξεφορτώνοντο μετ' ολίγον τά πεσκέσια 
των διά τήν Πριγκήπισσαν Αικατερίνην, τήν αναδεξιμιόν 
τού Στρατού καί τού Στόλου. Έπειτα γελασταί καί ευχα
ριστημένοι έφυγαν άφού παρήγγειλαν:

— Καί πολλά προσκυνίσματα!
«

ΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΜΑΣ

Ή Εικονογραφημένη» εφέτος επιχειρεί δυο αποστολές 
χάριν τών συμφερόντοιν αυτής, μιαν άνα την Αίγυπτον καί 
μίαν άνά τήν Νότιον Ρωαοίαν, Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν. Ή 
πρώτη άνετέΟη εις τόν Αιευθυντήν τοΰ Λογιστηρίου αυτής 
κ.Άχ. Κ. Πετρόπουλον, ή δέ άλλη είς τόν περιοδεύοντα συνερ
γάτην της κ. Χαρ. Παυλάνιην, άμφοτέρους εξουσιοδοτημένους 
νά έγγράφονν νέους συνδρομητές, ενεργήσουν εισπράξεις κ.λ.

ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ

()'. Βούλγαροι κομιτατζήδες εϊς τήν Θράκην, έπαναλαβόν- 
τες τάς κερδοσκοπικός των επιχειρήσεις καί έπιπίπτοντες 
κατά τών Ελληνικών χωρίων, τά όποια ερημώνουν, εΰρή- 
καν ένα θαυμάσιον τρόπον εισπράξεως διά συναλλαγμάτων.

Εϊς εκείνους, περϊ τών όποιων πείθονται δτι δέν έχουν 
πρόχειρα χρήματα, άλλά δύνανται νά έξοικονομήσουν έντός 
όλίγων ήμερών, επιβάλλουν νά τούς δώσουν τά παιδιά των 
ώς όμήρους. Κρατούντες αύτά τά ζωντανά συναλλάγματα 
οί κομιτατζήδες είνε βέβαιοι δτι, θά πληρωθούν πολύ πρό 
τής λήξεως τής προθεσμίας.

Τό σύστημα έφηρμόσθη τελευταίως εις τήν Άγαθούπο- 
λιν, δπου τέσσαρα παιδιά οικογενειών Ελλήνων άπήχθησαν 
ύπό κομιτατζήδων διά νά έξασφαλίσουν τήν πληρωμήν 
πεντακοσίων λιρών. 'Εννοείται δτι οί δυστυχισμένοι γονείς, 
άγωνιώντες διά τά παιδιά των, έσπευσαν έντός δύο ήμερών 
νά εδρουν τά χρήματα διά νά τά απαλλάξουν άπό τούς 
διαφόρους τρομερούς κινδύνους τής συντροφιάς μέ τούς 
αχρείους τοκογλύφους τής άνθρωπίνης σαρκός.

«
Είς τό Σχολεϊον.
— Όνόμασέ μου εσύ έκεϊ κάτω ένα έκ τών μεγαλητέ- 

ρων άνδρών τοϋ κόσμου δλοκλήρου.
— Έσεϊς, κύριε δάσκαλε.
— Βλάκα! Δέν εννοώ έκ τής νεωτέρας ιστορίας.

« 

ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΑΜΟΙ

Άλλη έπίθεσις πάλιν κατά τής άγαμίας ή μάλλον κατά 
τών άνυπάνδρων, διότι μόνον τούς άνδρας άφορα τό νέον 
εξαναγκαστικόν μέτρον. Είς τό δημοτικόν συμβούλιου τής 
Λυών ύπεβλήθη πρότασις περϊ επιβολής διπλού φόρου εϊς 
τούς αγάμους δημότας. Έκαστος άνύπανδρος πολίτης θά πληρώνη 10 
φράγκα έτησίως καί 30 τοϊς έκατόν έπί τού μηνιαίου έσοδήματός του.

Είνε περίεργον δμως διατϊ όλος δ κόσμος άσχολείται μέ τούς 
άνδρας μόνον, ένφ είνε καί στατιστικώς βεβαιωμένον δτι έμμο- 
νώτεροι δπαδοϊ τών κατά τού γάμου ιδεών συναντώνται παν- 
ταχού αί γυναίκες. Έπί 100 άνδρών πόσοι καθ' δλην των τήν 
ζωήν δέν ήγάπησαν γυναίκα καϊ δέν άπεκρούσθησαν ύπό τών 
έκλεκτών τής καρδίας των. Τό άντίθετον ακριβώς θ' άποδείξη 
ή έρευνα, δσον άφορφ τάς γυναίκας. Έπί 100 γεροντοκορών 
ίσως αϊ 5 μόνον δέ-ν έζητήθησαν είς γάμον ένεκα διαφόρων

λόγων. Έδώ λοιπόν έγκειται ή ρίζα τού κακού, άν δντως ή Πολιτεία 
θέλει νά τό διορθώση. «
Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΓΙΑΣ
Ή «Εικονογραφημένη» σεμνύνε- 
ται διότι τής παρουσιάζεται ή 
εύκαιρία αύτή,— τό δεύτερον ήδη 
— διά νά δημοσίευση τήν εικόνα 
καλού φίλου της, τοΰ κ. Ίαιάννου 
Σαγιά, δικηγόρου. Γεμάτος άπό 
ένθουσιασμόν κατετάγη ώς έΟε- 
λοντής μέ τόν βαθμόν τού λοχίου, 
μόλις ήρχισεν ή έπιστράτευαις καί 
έσπευσεν έξω, λαμβάνει μέρος είς 
δλην τήν έκΟτρατείαν, προάγεται 
έν'Ηπείρω έπί τοϋ πεδίου τών μα
χών είς έπιλοχίαν, τραυματίζεται 
έπϊ τοΰ υψώματος 60ό τήν 19 'Ιου
νίου 1913 καί προάγεται έπ’άνδρα- 
γαθίφ είς άνΟυπασπιοτήν, χωρίς 
τόσους μήνας τώρα νά Ανάκτηση 

τήν Ζ,ρήσιν τής δεξιάς χειρός.

τοίχους καϊ τής πόρτες μέ τό αύτό χρώμα καϊ έπειτα άπεμόνωσαν έντός 
τοΰ πρασίνου ένα μανιακόν, καϊ αμέσως έβελτιώθη ή κατάστασίς του. Ένας 
άλλος μανιακός, κλεισθείς εϊς τό κυανόχρουν δωμάτιον, άνέκτησε μετά 
μιας ημέρας πάροδον δλην τήν πνευματικήν του γαλήνην. Τό κόκκινο 
χρώμα, ώς έξηκριβώθη, θεραπεύει τήν συνηθεστέραν έκδήλωσιν τής τρέλ- 
λας, τήν μελαγχολίαν δηλαδή, τήν συνοδευομένην άπό τάσιν πρός αύτο- 
χειρίαν καί άπό άρνησιν τροφής. .

— Τόν γνωρίζεις τόν διευθυντήν τής Τραπέζης Π; $3·
— Τόν γνωρίζω.
— Τί σκέπτεσαι περϊ αύτοΰ;
— Ά, νά σοΰ εϊπώ, φίλε μου. Τόσα πολλά λεπτά δέν έχω διά νά 

ήμπορώ νά έκφρασθώ δημοσίφ περϊ αύτοΰ.
« '

ΤΑ ΠΕΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΟΥ RU

Ό μέγας εφευρέτης Έδισσων έρωτηθείς άν έτοιμάζη νά φέρη είς φώς 
καμμίαν νέαν έφεύρεσιν είπεν δτι, ουδέποτε πλέον θά έργασθή πρός τοιού- 
τον σκοπόν. «Δέν ύπάρχει, άνεφώνησε, δυστυχέστερος άνθρωπος άπό τόν 
έφευρέτην, έστω καϊ άν έχη άποκτήση άφθονα χρήματα καϊ βραβεία. Αί 

εφευρέσεις μου, α! όποϊαι φθάνουσι τόν αριθμόν τών χιλίων, 
μοϊ έστοίχισαν έκατοντάδας μηνύσεων».Ό Έδισσων προσέ- 
θηκεν δτι, όσάκις τφ άπένέμετο βραβεϊον διά μίαν έφεύ- 
ρεσίν του. παρουσιάζετε συνήθως έν άγνωστον πρόσωπον 
και τοΰ διημφισβήτει ταύτην ϊσχυριζόμενον δτι, τήν είχε 
προηγουμένως έπινοήσει. Εις τυχοδιώκτης είχε κατασκευά
σει έν μηχάνημα δμοιον πρός άλλο τό όποιον είχεν εφεύ
ρει δ Έδισσων. Διά ν' άποδείξη δέ δτι είχε προηγηθή τοΰ 
Έδισσων εϊς τήν έφεύρεσιν ταύτην τό είχε κρύψει έντός 
τής Τήί διά νά σκωριάση καί έπομένως ν’ άποδείξη δτι ή 
ίδική του ήτο παλαιοτέρα τής τοΰ μεγάλου εφευρέτου. 
’Επίσης έπί 40 έτη εύρίσκεται είς δίκην μέ ένα εμπορικόν 
οίκον διαμφισβητοΰντα αύτφ τήν αμοιβήν τήν όποιαν χρη
σιμοποιεί οΰτος. Εϊς τήν Γερμανίαν δέ άπώλεσε τό δικαίωμα 
τοΰ νά βραβευθή διά τήν έφεύρεσιν ένός τηλεφώνου δΓ άν- 
θρακος άπό γραφικόν λάθος, τό όποιον έκαμεν είς εν έγγρα
φόν του. Έν έτερον γραφεΐον ήρνήθη νά τόν άμείψη διά 
μίαν άνακάλυψίν του, ϊσχυρισθέν δτι αύτη ύφίστατο έν 
Αϊγύπτφ πρό 2000 έτών π.Χ.!! Έν τέλει δ Έδισσων είπεν 
δτι, λόγφ τών άνακαλύψεών του αναγκάζεται νά προβαίνη 
εϊς μηνύσεις κατά τών άπομιμουμένων καί οϊκειοποιουμέ- 
νων ταύτας, αί όποϊαι τφ καθιστούν τόν βίον δυσάρεστον.

«
Ράπτης καϊ φοιτητής.
— Καί εϊνε γερό αύτό τό πράγμα ποΰ μοΰ συνιστφς γιά 

νά κάμω επανωφόρι;
— Γερό, λέει: Δέν θά μοΰ έχης πληρώση τήν τελευταία 

δόσι καί αύτό θά βαστάη άκόμη.
f

θ' ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ

Ή Ραδιοτηλεγραφία θά είσαχθή καί εις τά τραίνα. Έγέ
νοντο έν Αμερική διά πρώτην φοράν έπί τής σιδηροδρομι
κής γραμμής τού Λάκ-Βουάλ πειράματα νέου μηχανήμα
τος. Τά πειράματα ήσαν δύο. Ύπετέθη δτι δ μηχανικός 
τοΰ τραίνου κατελήφθη ύπό άσθενείας καϊ έπρεπε νά εϊδο- 
ποιηθή δ πλησιέστερος σταθμός διά τοΰ ραδιοτηλεγραφικού 
μηχανήματος, δπως τόν άντικαταστήση. Άλλως θά έπήρ- 
χετο καθυστέρησις τού τραίνου. Εστάλη άπό τοϋ τραίνου 
ραδιοτηλεγράφημα είς τόν πλησιέστερον σταθμόν, δστις 
έφρόντισε νά εύρη άλλον μηχανικόν καϊ τοιουτοτρόπως τό 
τραϊνον δέν έχασεν ούτε λεπτόν. 'Επίσης διά ραδιοτηλε
γραφήματος είδοποιήθη άλλος σταθμός καϊ ήτοίμασεν άλλο 
βαγόνιον, καθόσον ή άμαξοστοιχία, ή έρχομένη πρός αύτόν, 
ήτο πλήρης επιβατών. Ή Αμερικανική έταιρία ή έκτελέ- 
σασα τά πειράματα ταΰτα εϊνε ένθουσιασμένη, καθόσον 
έκτος τής άποφυγής τών έπιβραδύνσεων θά έξασφαλισθή 
καϊ ή ζωή τών έπιβατών άπό διαφόρους συγκρούσεις, προ- 
ερχομένας έκ διαφόρων λαθών, τών όποιων τ’ άποτελέ- 
σματα δύνανται νά προληφθοΰν διά ραδιοτηλεγραφημάτων.

* 

ΚΑΤΩίΤΑ ΠΟΥΡΜΠΟΥΑΡ

Τό Δημοτικόν Συμβούλιον τής πόλεως Άγ. Λουδοβίκος 
τής ’Αμερικής δΓ άποφάσεως του κατήργηαε τά εϊς τούς δπηρέτας καφε
νείων, ξενοδοχείων κτλ. διδόμενα φιλοδωρήματα, καί επέβαλε πρόστιμον 
300 φρ. εϊς τόν δίδοντα καϊ λαμβάνοντα φιλοδωρήματα.

Τό διοικητικόν συμβούλιον τοΰ σωματείου τών ύπηρετών έπεδοκίμασε 
τήν άπόφασιν θεωρήσαν δτι, μάλλον συμφέρον είνε είς αύτούς νά δρισθή 
μία ώρισμένη καί ικανοποιητική μισθοδοσία, παρά άντί μισθού νά αναμέ
νουν τά φιλοδωρήματα τών πελατών. Έκ τής δημοσιευθείσης δέ στατιστι
κής περί τών χορηγουμένων ποσών διά φιλοδωρήματα ύπελογίσθη δτι, εϊς 
τό Παρίσι έπϊ πληθυσμού 3,500,000 κατοίκων, τούς όποιους έχει, δίδονται 
καθ' έκάστην εϊς τούς διαφόρους ύπηρέτας 280,000 φράγκα, έπομένως κατά 
μήνα 9,400,000 καϊ κατ’ έτος 100,600,000 φράγκα..Μία χώρα δέ έχουσα 
πληθυσμόν 35,600,000 ύπολογϊζεται δτι θά δαπανφ διά φιλοδωρήματα 
372,300.000 φράγκα.

Είς ένα φρενοκομεϊον τής Εύρώπης έκαμαν περιεργότατα πειράματα, 
διά νά ίδούν ποίαν έπίδρασιν έξασκοΰν είς τούς παράφρονας τά διάφορα 
χρώματα. Έβαψαν λοιπόν τρία δωμάτια μέ τρία χρώματα. Τό ένα πράσι
νον, τό άλλο μπλέ καϊ τό άλλο κόκκινον. Έχρωμάτισαν καί τούς ξυλίνους

— Είνε άλήθεια δτι εϊς τήν χθεσινήν τραγωδίαν έκλαψαν πολύ οί θεαταί;
— Πάρα πολύ μάλιστα
— Κα: διά ποίαν σκηνήν;
—Έκείνην ποΰ ήγόραζαν τά εισιτήρια τής παραστάσεως.

'Εν ΆΦήναις, Τυπογραφείου «Εστία» Κ. ΜάΧονερ καί Ν. Καργαδούρη — 9701.


