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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ******
* * * * * ΑΠΟ 3 ΜΗΝΑΣ

τής Ελλάδος μέ τήν άλλην Εΰρώπην. Μετ’ ολίγον δέν Οά είνε ή'Ελλάς 
ή νήσος τών Φαιάκων διά τούς Ευρωπαίους. Καί τήν θύραν τήν 
όποιαν μάς είχον κλείσει οί Τούρκοι, τήν ανοίξαμε μέ τό σπαθί μας, 
κατά τήν έπιτυχή έκφρασιν συναδέλφου.

Αι πρώτοι ήμεροι τοϋ ’Ιανουάριου ευρίσκουν 
τόν Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος ταξει- 

δεύοντα είς τάς πρωτευούσας τών Μεγάλων 
Δυνάμεων. Άπό τήν 'Ρώμην, δπου παρέμεινεν όλίγας ημέρας 
διαπραγματευόμενος μέ τούς πολιτικούς καί διπλωμάτας ’Ιτα
λούς καί πρό πάντων μέ τόν κ. Σάν - Τζουλιάνο τήν διευθέτη
ση' τοΰ 'Ηπειρωτι
κού καί Νησιωτικού______________________ _______

1 ζητήματος, μετέβη / 
α είς Παρισίους δπου 
Β τού έγένετο θερμο
ί! τάτη υποδοχή. Εις 
[1 Παρισίους διεπρα- 
'1 γματεύθη ό κ. Βενι- 
■ ζέλος καί τήν έκδο- 
|Λ σιν τού Εθνικού 

δανείου, τό όποιον 
ώρίσθη είς τό πο- 

σόν τών 500 έκατομμυρίων 
φράγκων έκ τών όποιων 
ώς πριίιιη δόσις Οά δοθούν 
μόνον τά 250 έκατομμύρια. 
Έξ αύτών πάλιν τά 175 
έκατομμύρια θά καλυφθούν 
είς τήν Παρισινήν χρημα
ταγοράν, τά δέ υπόλοιπα είς 
τό Λονδϊνον καί τήν Ελ
λάδα. Άλλ’ ας άφήσωμεν 
έν τφ μεταξύ τόν κ. Πρω
θυπουργόν ταξειδεύοντα είς 
τό Λονδϊνον καί άς έπισκο- 
πήσωμεν άλλα ζητήματα 
τών παρελθόντων μηνών.

«

«
Οί Τούρκοι απειλούν έξοδον τοϋ στόλου των. Διά τό περίεργον τοϋ 

πράγματος αί Άθηναϊκαί έφημερίδες ανέγραψαν τήν εϊδησιν καί οί 
έφημεριδοπώλαι τήν διελάλησαν. Άλλά κανείς δέν συνβκινήθη πλέον, 
δπως ήδύνατο νά συγκινηβή άλλοτε. Ποιος στόλος, είπαν, θά βγή άπό 
τά Δαρδρανέλια; ’Εκείνος τόν όποιον έκαμε κόσκινον ό Ελληνικός είς .

τάς δύο ενδόξους ναυμαχίας;
Δέν περνούν πλέον αί 

παλαιοί Τουρκικοί μέθοδοι 
καί ματαίως οί ενδιαφερό
μενοι θέτουν είς κυκλοφο
ρίαν τοιαύτας φήμας. Οί 
"Ελληνες εφησυχάζουν καί 
έπαγρυπνούν καί είς πάσαν 
παρόμοιας φύσεως εϊδησιν 
λέγουν είρωνικώε. επειδή 
είχαμε καί καρναβάλι: Σάς 
έγνωρίσαμε, σάς έγνωρί- 
σαμε!

ρουμανικής φιλίας, τής οποίας ώς έπισφράγι- 
σις ήλθεν ή εϊδησις τών αρραβώνων τής Λ.Β.Υ. 
τού Διαδόχου τής Ελλάδος Γεωργίου, μετά τής 
Πριγκιπίσσης, θυγατρός τοϋ Διαδόχου τής Ρου
μανίας, Έλισσάβετ.

Ήτο καί αύτό, βλέπετε, μία ψυχρολουσία διά 
τούς παύμένους τούς συμπατριώτας τοΰ Δάνεφ 
καί τοΰ Σεφκέτ-πασοά.

«
Ή εϊδησις τών προσεχών αρραβώνων τοΰ 

Διαδόχου τής Ελλάδος μετά τής Πριγκιπίσσης 
Έλισσάβετ τής 'Ρουμανίας έγένετο δεκτή μετά 
μεγάλου ένθουσιασμοΰ καί είς τήν 'Ρουμανίαν 
καί είς τήν 'Ελλάδα.

Είς άμφοτέρας έπίσης τάς Δυναστείας ύπήρ- 
χεν ή έπιθυμία, δπως γίνη τό ουνοικέσιον τοΰτο. 
Άλλά μόνον οί πολιτικοί λόγοι δέν ήρκουν 
καί ή συγκατάθεσις τών νεονύμφων. Συνεπείρ

Ή Αγγλική πρότασις, διά 
τής όποιας παραχωροΰνται 
είς τήν 'Ελλάδα δλαι αί 
νήσοι, αί κατεχόμεναι ύπ' 
αυτής, έκτος τής Τενέδου 
καί τής Ίμβρου, έσκόρπισεν 
υστερισμόν είς τόν Τουρκι
κόν Τύπον, μεταξύ δέ άλ
λων καί ή «Τανίν» έγραψε 
τά έξής φαιδρότατα:

— .ΊΙ Μυτιλήνη καί ή 
Χίος δέν ήμπορούν νά δο
θούν είς τήν Ελλάδα. Μόνον 
νά σκεφθή κανείς δτι, δταν 
θ’ άνάπτωνται πυραί είς τάς 
κορυφάς τών νήσων αύτών, 
θά δίδονται συμβολικά σή
ματα είς τήν άπέναντι παρα
λίαν, τρομάζει.

Ή δέ «Τερτζουμάν 
προσθέτει:

— Ό Άβέρωφ» είνε ή 
μόνη Ελληνική ναυτική μο
νός άξια λόγου σήμερον. 
Άλλά δέν ήμπορεί ν'άνθέ- 
ξη είς τό «'Ρεσαδιέ» μας. 
Μία βολή τοΰ «'Ρεσαδιέ» 
καί πάρ’ τον κάτω τόν

Γ. Διοικητής τής Ηπείρου, έκλήθη πάραυτα καί έδέχθη νά σχημα- 
τίση τήν Κυβέρνηση· τής Αυτονομίας.

Έκτοτε ή θέσις τού 'Ηπειρωτικού ζητήματος ήλλαξεν οϋσιωδώς. 
Διαπραγματεύσεις ήρχισαν νά διεξάγωνται άπ’ εύθείας μεταξύ αυτο
νόμου Κυβερνήσεως καί Αλβανίας, αί όποϊαι δμως εϊς ούδέν πρός τό 
παρόν κατέληξαν θετικόν αποτέλεσμα.

'Οπωσδήποτε οί Ήπειρώται είναι αποφασισμένοι ν’ άποθάνουν καλ
λίτεροι’. παρά νά παραδοθούν είς τούς Αλβανούς.

Άς έλπίσωμεν δτι, θ' αποκτήσουν διά τής ηρωικής των άντιστάσεως 
δ,τι τούς άφήρησεν ή αμαρτωλός Διπλωματία.

«
Ό Πρίγκηψ Νικόλαος είς συνέντευξή’ του πρός δημοσιογράφον ώμί- 

λησε διά τό ζήτημα τού ’Εθνικού Θεάτρου.
Ό Πρίγκηψ έτόνισε τά προσκόμματα, τά όποϊα συναντά διά τήν 

ϊδρυσιν τού Θεάτρου καί άνέφερε πρώτον τάς διχονοίας μεταξύ τών 
συγγραφέων, τούς όποιους προσπαθεί ή Λ. Υ. νά φερη είς συνεννόησιν.

— Αλλέως, είπεν, είνε άδύνατον νά γίνη τίποτε. Όλοι πρέπει νά 
τεθούν ύπό τήν σημαίαν τής ιδέας τοϋ Θεάτρου.

—Διά τήν ϊδρυσιν τοϋ Εθνικού Θεάτρου, είπεν, δτι θ’άποσυρθή 
πρώτον τό κληροδότημα τού Κοργιαλένιου, τό όποιον δμως δέν είνε 
τόσον μεγάλο, δσον υποτίθεται. Άποφέρει ποσόν 15.000 δρ. έτησίως. 
Δεύτερον 0ά ζητήσωμεν μίαν έπιχορήγησιν άπό τήν Κυβέρνηση·, τήν 

όποιαν ελπίζω νά μάς δώση ό κ. Βενιζέλος. 
Πάντως αυτή πρέπει νά είνε πλέον τών 100.000 
δραχμών έτησίως.

Τό Θέατρον θά είνε θερινόν, τόν δέ χειμώνα 
θά δίδωνται παραστάσεις είς τό ·Βασιλικόν·. 
Όσον αφορά τήν διεύθυνση· τού Θεάτρου είπε: 

—Τό Θέατρον θά τό διευθύνω έγώ, έφ'δσον 
δύναμαι. Ή δέ Κυβέρνησις θά έχη οικονομικόν 
άντιπρόσωπον, καθ’ δσον θά πρόκειται περί 
ιδρύματος λαμβάνοντος έπιχορήγησιν Κυβερ
νητικήν.

Εννοούν τιάρα οί άναγνώσται μας ποίαν άνα- 
οτάτωσιν έφεραν είς τούς φιλολογικούς κύκλους 
αί ανακοινώσεις αύται τού Πρίγκηπος-Καλλιτέ
χνου. Κάθε λόγιος άνέπτυξε καί τήν γνώμην του. 
Έτσι έκαμε τήν δι’ ύφηγεσίαν, ή τήν θέσιν 
τοϋ Διευθυντού ή Γραμματέως τού Θεάτρου, 
αίνέσιμον διατριβήν του.

Ό στρατηγός Έντού άνεκλήθη είς τήν Γαλ
λίαν διά ν’ άντικαταστοθή ύπό άλλου στρατη
γού. ΊΙ ύπηοεοία τής Πατρίδος του έχει άνάγ- 
κην αύτοΰ, άλλά μάς έστέρησεν ένός στρατιώτου 
λατρευτού, τό όνομα τού όποιου συνεδέθη 
τόσον ατενώς μέ τά μεγάλα γεγονότα τών τελευ
ταίων έτών.

δι’ αυτό. Έχρειάζετο . . ...
τούτου έγεινε τό ταξείδιόν τής A. Β. Ύψηλότητος καί έπήλθεν ή 
γνωριμία τών 'Υψηλοτήτων Των.

Οί Πριγκηπικοί άρραβώνες, κατά πάσαν πιθανότητα, θά τελεσθούν 
έπισήμως είς τήν ’Ρουμανικήν πρωτεύουσαν, δπου θά ύπάγη έκ νέου 
προσεχώς ό Διάδοχος, συνοδευόμενος τήν φοράν αύτήν ύπό τού Βασι- 
λέως Πατρός Του. Ό καϋμένος δ Βόρις τής 
Βουλγαρίας, έφαγε τήν χυλόπηταν.

«
Είς τήν Αμερικήν διενεργεϊται, ύπό εύρεϊαν 

κλίμακα, έρανος ύπέρ τών παθόντων έκ τών 
δύο πολέμων Βουλγάρων. Αί εκκλήσεις απευ
θύνονται δχι μόνον πρός τούς μετανάστας Βουλ
γάρους, άλλά καί πρός τούς Αμερικανούς, πρός 
τούς οποίους ή Βασίλισσα Έλεονώρα άπευθύ- 
νει κυρίως τάς έκκλήσεις της.

Ό Αμερικανικός δμως λαός αποδέχεται 
μετ’ ένδεικτικής δυσφορίας τάς προσπάθειας 
ταύτας τών Βουλγάρων, οί όποιοι υποκρίνονται 
τόν ρόλον τών αθώων θυμάτων.

Πού κατήντησαν οί τσαμένοι πρφην Πρώσ- 
σοι τής Ανατολής.. .

«
Διά τάς βουλευτικός έκλογάς τής Τουρκίας, 

ιό Τουρκικόν Κομιτάτον άπεφάσισε νάπαράσχη 
17 βουλευτικός έδρας είς τούς'Έλληνας, τάς έξής:

Κωνσταντινουπόλεως 3, Σμύρνης 2, Μαγνη
σίας 1, 'Ραιδεστού 1, Μέτρων 1, Τραπεζούντος 
2, Καρά-Χισάρ Σαρκή 1, Άμισσοΰ 1, Καλλιπό- 
λεως 1, Κιουμ-χανέ (Αργυρουπόλεως) 1, Καραοή 
1, Νικομήδειας 1. Ύπεσχέθη, μετά πολλά, νά 
δώση καί τάς 2 άμφισβητουμένας έδρας Ιίρούσ- 
σης καί Άδριανουπόλεως. Ήρνήθη δμως απο
λύτως τήν ζητηθεισαν ύπό τού Πατριαρχείου 
έτέραν έδραν τών Σαράντα 'Εκκλησιών.

Σύνταγμα σού λέει ό άλλος.
«

Ί” αποτελέσματα τοΰ ταξειδιου τού κ. Βενι- 
ζέλου δύνανται νά συνοψισθοΰν είς τά έξής:

Ό "Ελλην Πρωθυπουργός επέτυχε τήν ταύ- 
τόχρονον λύσιν τοϋ Νησιωτικού καί Ηπειρωτι
κού, διά τής στρογγυλοποιήσεως τών συνόρω·.· 
ταύτης. Διεπιστώθη ή στενωτάτη προσέγγισις

«
"Ωστε τό Τουρκικόν δά

νειον δέν κατορθοϋται νά 
έκδοθή. Ό δυστυχής Τζα- 
βήτ ματαίως έπί δλοκλή- 
ρους μήνας ξοδεύει τα λόγια 
του διά νά πείση τούς έν 
Παρισίοις κύκλους δτι, δέν 
τό θέλουν διά τήν πραγ
ματοποίηση’ τοϋ μεγάλου 
στρατιωτικού καί ναυτικού 
προγράμματος των.

Έν δσφ, τοϋ απαντούν, 
ξηρώς, ή Τουρκία δέν εν
νοεί νά ήσυχάση, μήν περι
μένετε δάνειον. Καί πώς 
ήμποροϋν νά έγγυηθοΰν τέ
τοιο πράγμα, έν φ μέ τήν 
πρώτην ευκαιρίαν ή όποια 
τούς έδόθη, έσπευσαν νά 
αγοράσουν τό 'Ρίον Ίανέϊ- 
ρον; Όλα τά είχεν ή Ζαφει- 
ρίτσα, βλέπετε, καί μόνον ό 
φερετζές τής έλειπε, τόν 
απέκτησαν δέ καί αυτόν τήν 
στιγμήν, καθ’ ήν αί χανού- 
μισσαι άρχίζουν νά σουφρα- 
ζεττίζουν καί νά νά μήν 
θέλουν πλέον τόν φερετζέν.

Καί οί Τραπεζϊται τών 
Παρισίων τούς προσθέτουν: 

Σάς δίδομεν, έάν θέ
λετε, τό δάνειον, τό όποιον 
μάς ζητείτε, ύπό τόν δρον 
νά πληρωθούν άπ' ευθείας 
οί καθυστερούμενοι μισθοί 
τών υπαλλήλων σας.

Οίος έξευτελισμός!
*

Οί Τούρκοι άπελπισθέν- 
τες διά τήν Μυτιλήνην καί 
Χίον, ζητούν τήν άπ'ευθείας 
συνεννόησιν έπί τού ζητή
ματος μετά τής Ελλάδος. 

ΙΙροέτειναν καί ανταλλα
γήν αύτών μετά τών Δωδε
κανήσων, τάς όποιας, είρή- 
σθω έν παρόδιο, δέν έχουν 
άκόμη καί Κύριος οίδε, πότε 
θά τάς έχουν.

Ό απελπισμένος άπό τά 
μαλλιά του πιάνεται.

«
Ό Πρωθυπουργός . 

τής Ελλάδος μετά τό
ταξείδιόν του άνά τάς Ευρωπαϊκός πρωτευούσας μετέβη λάJ
είς Βουκουρέστιον, δπου συγχρόνως έφθασε καί ό Διά- (JR
δοχος τοΰ 'Ελληνικού Θρόνου Γεώργιος.

Ή ταύτόχρονος αύτη μετάβασις τών αντιπροσώπων 
τού Στέμματος καί τής Κυβερνήσεως είς τήν Ί’ουμα- 
νικήν πρωτεύουσαν είχε μεγίστην σημασίαν, κατά τήν 
στιγμήν κατά τήν όποιαν τόσος έγένετο λόγος περί 
τής Τούρκο - Βουλγαρικής συνεννοήσεως. I

Αποτέλεσμα τής μεταβάσεως τοΰ κ. Πρωθυπουργού
καί τοΰ Διαδόχου είς τήν 'Ρουμανικήν πρωτεύουσαν “ιη
ήτο ή σύμπηξις έπί έδραιοτέρας βάσεως τής Έλληνο- ( ci

Η A. Β. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

καί πάρ’ 
«Άβέρωφ».

Οί καϋμένοι οί Τούρ
κοι !... Φούρνους μέ καρβέ
λια βλέπουν στον ύπνο των.

«
Κατά τήν έκ δευτέρου 

διάβασιν τού κ. Πρωθυ
πουργού έκ Παρισίων ύπε- 
γράφη έπί παρουσίρ του 
μεταξύ τοΰ πρεσβευτοΰ κ. 
'Ρωμανού καί τών αντιπρο
σώπων τής Εταιρείας Μπα- 
τινιόλ σύμβασις περί κατα
σκευής γραμμής, ήτις θά ένώνη τόν σιδηρόδρομον Πειραιώς-Λαρίσσης 
πρός τούς Ανατολικούς σιδηροδρόμους, ούτως ώστε ή Ελλάς νά συγ- 
κοινωνήση άπ’ ευθείας μετά τής Δυτικής Εΰριόπης.

Ή έκτασις τής γραμμής είνε 91 χιλιομέτρων, άπό τοΰ Παπαπουλίου 
μέχρι Τοψίν.

Ή χάραξις θ’ άρχίση αμέσως, διότι ώρίσθη δτι, ή έκμετάλλευσις 
τής νέας γραμμής πρέπει νά καταστή δυνατή έντός 18 τό πολύ μηνών.

Ό χρονικός υπολογισμός τοϋ ταξειδιου έχει ώς εξής: Παρίσιοι - Νύσσα 
{Σερβίας) ώραι 45'3Γ. Νύσσα-Σκόπια, ώραι 3.12’. Σκόπια - Πειραιεύς 
ώραι 45'31'. "Ητοι έν δλφ ώραι 61.50’.

Χαιρετίζομεν μετ' ενθουσιασμού τήν σιδηροδρομικήν αυτήν ένωσιν

Η Α. 8. Υ. Ο ΓΤΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«
Τό Παρίσι είνε άνάστατον πάλι. Μία υπουρ

γίνα έφόνευσεν ένα διαπρεπή δημοσιογράφον. 
Ή κυρία Καγιώ, σύζυγος τού 'Υπουργού τών 
Οικονομικών, έπήγεν είς τά γραφεία τού ·Φι- 
γαρώ- καί έζήτησε νά ίδή τόν διευθυντήν της 
κ. Καλμέτ. Είς τήν έμφάνιοίν του έπυροβόλησε 
πεντάκις καί τόν έφόνευσεν.

Ό Καλμέτ, τόν όποιον θρηνεί είλικρινώς 
δλος ό Γαλλικός Τύπος, είχεν άνοιξη πολεμι

Ρουμανίας, Ελλάδος 
καί Σερβίας. Συνετέλεσεν έπίσης καί είς τήν έκδήλωσιν τής φιλίας τής 
Ρωσσίας πρός τήν 'Ελλάδα. Είς κανένα Πρωθυπουργόν ξένου κράτους 
δέν έγένετο ποτέ είς τήν Ρωσσίαν θερμοτέρα καί έπισημοτέρα υποδοχή.

Εύχηθώμεν δπως αί έλπίδες μας μη διαψευσθοϋν!

«

κήν άγρίαν έναντίον τής πολιτικής τοΰ κ. Καγιό» καί κατηγοροΰσεν 
δτι, αύτός καί ό πρώην πρωθυπουργός κ. Μονίς έφυγάδευσαν τόν 
τραπεζίτην 'Ροσέτ, δ όποιος παρέλιιβε μαζί του περί τά 75 ολό
κληρα έκατομμύρια.

Ή κ. Καγιώ έφοβήθη, λέγουν, μήπως ό διευθυντής τοΰ «Φιγαρώ» 
δημοσιεύση έπιστολάς της καί άπεφάσισε νά τόν σκοτώση.

'Ωραία δικαιολογία μά ... τόν Δία!
Ή Βασίλισσα τής 'Ρουμανίας είπε διά τόν Βήδ, τόν 'Ηγεμόνα τής 

Αλβανίας, δστις τυγχάνει νά είνε ανεψιός της:
— «Ό ανεψιός μου είναι πρό παντός άνθρωπος σοβαρός καί στρατιω

τικός. "Ωστε άφ’ ένός θά είνε ένεργητικός, άφ’ έτέρου δέ διά πολιτικής 
ύγειοΰς θάζητήση νά προσελκύση τήν συμπάθειαν δλων τών Αλβανών. 
"Οσον άφορά τήν ανεψιάν μου, τήν Πριγκήπισσαν Βήδ, είνε πρότυ
πον συζύγου καί μητρός. Είνε πολύ μορφωμένη καί ένεργητική'. Είνε 
συγγραφεύς, ζωγράφος, περιπαθής μουσικός, άλλά ράπτει συγχρόνως 
καί κεντφ· Θά γίνη παράδειγμα διά τάς ’Αλβανίδας».

Φοβούμεθα δμως δτι ή Γκέγκησσες δέν είνε άκόμη είς θέσιν νά δια
κρίνουν τά προτερήματα καί τά ταλέντα τής Βασιλίσσης των.

«
Μόλις άνεκοινώθη έπισήμως είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνηση’ ή νότα 

τών Μ. Δυνάμεων, ώς πρός τάς άποφάσεις των διά τό Ηπειρωτικόν 
ζήτημα, διά τών όποιων 160.000 Ελλήνων Ήπειρωτών παραδίδονται 
είς τήν Αλβανίαν, οί Ήπειρώται άπεφάσισαν ν’ άντισταθοϋν μέχρι 
θανάτου.

Αμέσως οί γενναίοι Ίερολοχϊται τής Χειμάρας ύπό τόν γενναϊον 
Σπυρομήλιον άνεπέτασαν τήν σημαίαν τής αύτονόμου Ηπείρου. Τό 
αυτονομικότ· κίνημα δέν ήργησε νά έξαπλωθή καί είς τάς άλλας ’Ηπει
ρωτικός έπαρχίας.

Ό κ. Ζωγράφος, άνήρ πλήρης σθένους καί πολιτικής μορφώσεως, 
διατελέσας καί Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, καθώς καί

«
Τό ηγεμονικόν ζεΰγος τοΰ Βήδ άφίκετο είς Δυρράχιον τήν 22 

Φεβρουάριου. Τούς ύπεδέχθησαν οί πρόξενοι τών Δυνάμεων, τά μέλη 
τοΰ Διεθνούς Ελέγχου καί οί Διοικηταί ιού Διεθνούς Στρατού.

Αντιπρόσωποι τών Αλβανών καί μεγάλη συγκέντρωσις έξ δλων 
τών επαρχιών έσπευσε νά ύποδεχθή τούς Ηγεμόνας. Οί μαθηταί τών 
Ελληνικών καί ’Ιταλικών σχολών παρατεταγμένοι εξητωκραύγαζον. 
Οί ηγεμόνες τής Αλβανίας ώδηγήθησαν κατόπιν είς τά Ανάκτορα.

Οί κάτοικοι τής Σκόδρας είνε πρόθυμοι νά ύποβάλουν τά σέβη,ττον 
ώς ύ.ιήκοοι είς τόν νέον 'Ηγεμόνα τής Αλβανίας, ύπό τόν δρον δμως 
δπως, πρωτεύουσα τοϋ Κράτους όρισθή ή πόλις των. Άλλως ύπάρχουν 
φόβοι δτι, ολόκληρος ή βόρειος Αλβανία 
θά χωρισθή ώς ανεξάρτητον τμήμα.

Άς ίδωμεν ποϋ μέλλουν νά καταλήξουν 
αί προσπάθειαι τών Άδριατικών Δυνάμεων 
πρός ϊδρυσιν τοΰ νέου Κράτους.

* * *

Ο ΒΗΔ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
' Η δνό Arn'inti; τοΰ Άδρι'α 
ιή>· Αλβανία οχαοΛοαν 
καααόνα, καί στό βάθος της 
τά οχν.διά τους χώσαν.

Μά νιδαν άξεβίδωτη 
πώς ήταν νά μη σώσρ 

καί τής εδώαανε τό Βήδ 
γιά νά χήνε βιδώορ.

Π1ΕΡΡΟΤΟΣ
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ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ 6)

ΕΙΣ τάς ’Αθήνας εΐχομεν καί κρού
σματα Μαύρης χειρός. ’Ολίγοι 

νεοσσοί, καταβροχθίζοντές φαίνεται 
μέ πολλήν δρ εξιν δλα τάδέσποτα φυλ
λάδια τών διαφόρων Πίνκερτων καί 
Σέρλοκ Χόλμς καί παρακολουθοΰντες 

τούς διαφόρους Φαντομάς άπό τάς ταινίας τών 
κινηματογράφων μας, έφιλοδόξησαν νά μιμηθοΰν 
τά άθλα τών ηρώων των.

Τό πράγμα, καθώς βλέπετε, δέν ήτο δύσκολον. 
Έγραψαν μερικάς έπιστολάς άνωνύμους. Τάς 
έσφράγισαν διά τοΰ συμβόλου τής μαύρης χειρός 
καί τάς άπηύθυναν εις διαφόρους εύϋπολήπτους 
πλουσίους μας. Είς τάς έπιστολάς των ταύτας τούς 
ειδοποιούν δτι, έάν έντός ορισμένης ήμέρας, ώρας 
καί στιγμής, δέν άφήσουν είς τό τάδε μέρος δέκα

ή δεκαπέντε, ή είκοσι — άναλόγως τέλος τής καρτεροψυχίας των 
χιλιάδας δραχμάς, 0’ άποκεφαλισθοΰν.

Εννοείται δτι, όσοι έλαβον τάς έπιστολάς, έσπευσαν νά τάς άνακοι- 
νώσουν είς τήν Αστυνομίαν καί νά τής άναθέσουν τά περαιτέρω. Καί 
τά περαιτέρω ήσαν δτι. συνελήφθησαν δλα τά δάκτυλα — ένα κατόπιν 
του άλλου—τής πολυθρύλητου Μαύρης Χειρός, έντός ελάχιστων ή μερών.

Εκ τών νέων αύτών μερικοί έδικάσθησαν είς ολίγων μηνών φυλάκι
ση*, οί δέ άλλοι έχαρακτηρίσθησαν ώς θύματα καί παρεδόθησαν άβλα- 
βεϊς είς τάς άγκάλας τών οικογενειών των.

Νά τούς ζήσουν!
«

Πολύς θόρυβος γίνεται διά τόν έξωραϊσμόν τής πόλεως τών ’Αθηνών 
καί ελάχιστα έργα.

Άντιθέτως συμβαίνει εις τήν Θεσσαλονίκην. ’Ολίγος θόρυβος καί 
μεγάλη εργασία.

Η ειδική έπιτροπή έπί τοΰ έξωραϊσμοΰ τής Θεσσαλονίκης προέτεινε 
τήν χορηγίαν πιστώσεως έξ οκτακόσιων χιλιάδων δραχμών διά τήν 
ασφαλτόστρωση* τών οδών καί δι’ άλλα δημόσια έργα, τά όποια θά 
έκτελεσθοΰν έντός τοΰ έτους.

Καί έχει ό Θεός διά τό δεύτερον καί τρίτον καί τέταρτον έτος! Είς 
τρόπον ώστε δέν θ’ άργήση ή Μακεδονική Πρωτεύουσα νά μεταβληθή 
είς εύρωπαϊκήν πόλιν καί νά συναγωνισθή μέ τάς ’Αθήνας διά τά 
πρωτεία πλέον τής καθαριότητος.

«
Ό λαός τής Τενέδου, λαβών γνώσιν τής άποφάσεως, δπως ή πατρίς 

των άποδοθή είς τήν Τουρκίαν, έξεχύθη είς αύθόρμητον συλλαλητήριον 
καί συνέταξε ψηφίσματα πρός τόν Πρόεδρον τής Γαλ. Δημοκρατίας, 
πρός τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, τήν έν Λονδίνω Πρεσβευτικήν Συνδιά
σκεψη·, πρός τόν Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος καί τόνΚάίζερ 
Γουλιέλμον Β', διά τών όποιων έκθέτουν τήν απελπισίαν των 
καί ικετεύουν δπως, μή διαπραχθή είς βάρος των τοιοΰτον 
αδίκημα. ’Αλλά ή Διπλωματία έκώφευσε, φεΰ! είς τήν φωνήν 
τών Τενεδίων, δπως κωφεύει καί είς τήν φωνήν τών Δωδε- 
κανησιωτών καί τών Ήπειρωτών.

Τό πρόγραμμα τοΰ κ. Μπενάκη συνοψίζεται: Είς άμέριστον 
φροντίδα καθαριότητος καί έξυγιάνσεως τής πόλεως καί είς 
έξωραϊσμόν κατόπιν αυτής.

Υπόσχεται έπίσης νά συμπεριλάβη εις τάς δημοτικός όδους 
καί άλας τάς έντός καί εκτός τών ’Αθηνών, Λημοσίας οδούς.

Έπίσης υπόσχεται νά μεριμνήοη περί τής βελτιώσεως τών 
δρωντής, διαμονής τών εργατικών κατοικιών καί τής δημι
ουργίας εργατικών συνοικισμών έπί έκτάσεων τοΰ Δημοσίου 
πλησίον τής πόλεως.

Έάν έφαρμοσθή τοιοΰτον πρόγραμμα θά είνε πράγματι 
κοινωφελές καί μεγάλο.

«
Ή στολή τών αξιωματικών μας τοΰ στρατοΰ τής ξηρός, 

κατόπιν επιθυμίας τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, μετεβλήθη άμυ- 
δρότατα.

Αί κυριώτεραι μεταβολαί έπήλθον:
«')■ Εις τήν στολήν εκστρατείας. Τό περιλαίμιον τοΰ χιτώ- 

νος έγινεν δμοιον πρός τό τών στρατιωτών, άφηρέθησαν τά 
χρωματιστά παραρράμματα καί έγιναν μερικαί τροποποιήσεις 
είς τό πηλήκιον.

β'). Είς τήν στολήν ειρήνης προσετέθηοαν πέντε μετάλλινα 
κουμβιά, δπως είνε καί είς τόν χιτώνα εκστρατείας, έτέθησαν 
δέ έπωμίδες μαλακαί, έφ ών θά εύρίσκωνται τά διακριτικά
τοΰ βαθμού. Είς τό περιλαίμιον τής στολής θά σημειοϋται ό αριθμός 
τοΰ συντάγματος.

Καί έτσι έγινε πολύ άπλουστέρα καί συνεπώς πολύ ώραιοτέρα.
«

Τό συμβούλιον τών Δημοσίων Έργων συνεζήτησε τήν ΐδρυσιν Δημο
τικών έν Άθήναις Σφαγείων. Έτονίσθη ή άνάγκη αύτών λόγφ τής 
«ύξήσεως τοΰ πληθυσμού τής πρωτευούσης.

Αί έργασίαι θ’ αρχίσουν έντός εξ μηνών καί θά περατωθοϋν έντελώς 
έντός δύο καί ήμίσεως έτών.

Ούτως έντός τριών έτών αί Άθήναι θά έχουν τά τελειότερα σφαγεία 
τής Εύρώπης. "Ας τό έλπίσωμεν καί αύτό.

Έπί κεφαλής τής έξωραΐσεως τών ’Αθηνών έτέθη ενεργότατα αύτή 
αΰτη ή Βασίλισσα τής 'Ελλάδος Σοφία. Κατά Βασιλικήν Της επιθυμίαν 
έκλήθη ένταΰθα ό διάσημος άρχιτέκτων Μάξων, ό όποιος έδωσε τό 
σχέδιον τής πόλεως τής Νέας Ύόρκης καί τών άλλων μεγάλων πόλεων.

Τά σχέδια τοΰ "Αγγλου άρχιτέκτονος διά τόν έξωραϊσμόν τών ’Αθη
νών είνε καταπληκτικά. Άνέγερσις δημοσίων κτιρίων ωραίων καί έπι- 
βλητικών, χάραξις εύρυτάτων δρόμων, δενδροφύτευοις, άνοιγμα πλα
τειών. έξωράίσμός τών αρχαιολογικών τόπων, πάρκα, περίπτερα καί 
άνοιγμα νέας λεωφόρου, είς τήν οποίαν θά δοθή τό δνομα τής Βασι- 
λίσσης Σοφίας, άπ’ ’Αθηνών μέχρι Φαληρικής ακτής.

Είθε νά έκτελεσθοΰν δλα τά μελετώ μένα αύτά σχέδια, τά οποία είνε 
προορισμένα ν’ αλλάξουν τήν όψιν τών ’Αθηνών καί νά τάς καταστή
σουν άληθώς ευρωπαϊκήν πόλιν. άπό τάς ώραιοτέρας.

«
Αντιπρόσωπος ξένων κεφαλαιούχων, έπισκεφθείς τό Δαφνί καί τήν 

θέσιν Σκαραμαγκά, ή όποια είνε κυριολεκτικώς υπέροχος, υπέβαλε προ
τάσεις περί έκμεταλλεύσεώς των.

Λ! προτάσεις περιλαμβάνουν κατασκευήν διπλής σιδηροδρομικής 
γραμμής δΓ εκδρομείς, άλλά καί φορτηγού. Διότι ή έπιχείρησις προτεί
νει νά περιλάβη καί τήν κατασκευήν σφαγείων έκεΐ.

Μακράν άπό τά σφαγεία θ’ άνεγερθοΰν ξενοδοχεία, θά γίνγ) έξέδρα 
είς τήν θάί.ασσαν, λουτρώνες, κέντρα διασκεδάσεων κτλ.

Μακάριοι έκεϊνοι οί όποιοι θά ζοΰν μετά μίαν ή δύο δεκαετίας. Θά 
ΐδοΰν άσφαλώς θαύματα είς τάς Αθήνας καί τήν Αττικήν.

«
«"Ερχομαι εις στιγμήν καθ’ ήν χιλιάδες φιλοπατρίδων Ελλήνων, 

κατοίκων καί πολιτών τής ’Αμερικής, διαμένουν ένταΰθα έν τή ύπηρε- 
σίρ,τής πατρίδος των. Ό λαός τών Ηνωμένων Πολιτειών άγάλλεται 
διότι οί άνδρες ούτοι έστάθησαν πιστοί είς τήν χώραν των κατά τήν 
κρίσιμον ώραν τής άνάγκης, ένοΰται δέ μετά τής Ύμετέρας Μεγαλειό- 
τητος είς ευλαβές πένθος έπί τών τάφων τόσων ηρώων, οιτινες ευρον 
τήν αιώνιον άνάπαυσιν είς τό Ελληνικόν χώμα».

Είνε ή ωραία προσφώνησις τοΰ νέου ίίρεσβευτοΰ τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών κ. Γεωργίου Ούΐλλιαμς κατά τήν έπίδοσιν τών διαπιστευτη
ρίων του πρός τόν Βασιλέα.

Τί εύγενεϊς λόγοι άντιπροσώπου λαού ύπερηφάνου καί έλευθέρου, 
οΐος ό ’Αμερικανικός!

«
Τό Ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών έκοινοποίησε πρόσκληση* τών 

στρατευσίμων, πρώτον τών Νήσων καί κατόπιν τής Μακεδονίας, τών 
γεννηθέντων κατά τά έτη 1892 καί 1893. Ή Γενική ’Αποθήκη τοΰ Πει
ραιώς άπέστειλεν έγκαίρως τόν κατάλληλον Ιματισμόν καί έξάρτησιν.

Είς 30.000 υπολογίζονται οί μέχρι τοΰδε προσελθόντες νά υπηρετή
σουν στρατεύσιμοι τών δύο ανωτέρω ηλικιών.

Μετ’ ολίγον καί διαδοχικώς θ’ άρχίση καί ή πρόσκλησις τών άλλων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Πρόεδρος τής Προσωρ. Κνβερνήσβως τής "Ηπείρου.—’Αρχηγός τοΰ άπαναοτατικοΰ κινήματος.

ηλικιών δπως, έκγυμνασθοΰν δλαι σιγά - σιγά. Ούτως έντός όλιγίστου χρο
νικού διαστήματος θά έτοιμασθοΰν αί 600.000 λόγχαι, διά τάς οποίας 
ώμίλησεν δ κ. Πρωθυπουργός, έτοιμοι νά ύπερασπισθοΰν τήν Μεγάλην 
Πατρίδα έναντίον παντός έχθροΰ.

Ποτέ δέν ενθυμούνται οί Αθηναίοι νά έωρτάσθησαν αί Άπόκρεω, 
δπως έωρτάσθησαν έφέτος είς τήν Πρωτεύουσαν.

Θέλετε διότι έξέσπασαν άπό τάς τόσας δοκιμασίας καί λύπας των 
τών δύο πολέμων, θέλετε διότι είς τά: Αθήνας έγκατεστάθη, κατά τό 
τελευταΐον χρονικόν διάστημα πολύς ξένος πληθυσμός, θέλετε άκόμη 
διότι συνέβαλεν είς αύτό και ό "Ομιλος τών 'Εορτών, αί έφετειναί Άπό- 
κρέω ήσαν άληθινόν πανδαιμόνιου*. Ή οδός Σταδίου είχε μεταβληθή είς 

μέγα σαλόνι, τό όποιον έδέχετο μασκαρω μένους καί άμασκάρευτους. διά 
νά εύθυμήσουν, ν’ άλληλοπειραχθοΰν, νά τραγουδήσουν, νά χαροΰν.

Αί δημαρχικοί έκλογαί, αί όποΐαι συνέπεσαν τάς αύτάς ήμέρας, συνέ- 
βαλον είς τήν μεγαλειτέραν ζωήρευσιν τών εορτών, αί όποΐαι έμειναν 
πραγματικώς αλησμόνητοι διά τό αύθόρμητον των καί τήν άνυπόκριτον 
ευθυμίαν των.

Ούτε έπεισόδια πλέον, ούτε καμμία άπό τάς συνήθειας τοΰ παρελ
θόντος. Καί έάν κρίνη κανείς άπό αύτάς καί άπό τάς έκλογάς, δύναται 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ.— Είς τό μέσον άκριβώς της τΙκόνος φαίνεται δ άείμνηστος υπέροχος πολίτης I. Βαλαωρίτης, 
ό Διοικητής του τεραστίου οικονομικού ιδρύματος, έποπτεύων είς τήν συμπλήρωση τών λαχνών τών κληρώσεϊον.

άσφαλώς, νά συμπεράνη δτι, οί δύο ένδοξοι πόλεμοι ήλλαξαν καί τήν 
μανταλιτέ τοΰ λαοΰ. Έξευρωπαΐσθη μεν τελείως.

«
Μεταξύ τών* άλλων τά όποια είπεν ό κ. Πρωθυπουργός εις τόν λόγον 

του πρός τόν λαόν, διά τοΰ όποιου ύπέδειξεν δπως, ψηφισθοΰν οί υπο
ψήφιοι δήμαρχοι ’Αθηνών καί Πειραιώς είπε καί τά έξης :

• Τό διά τών πολέμων έπελθόντα άποτελέσματα έπιβάλλουσιν είς 
ημάς νέα καί μεγάλα καί βαρύτατα καθήκοντα.' Έν έκ τών καθηκόν
των τούτων είνε τό νά καταστήσωμεν τάς ’Αθήνας ού μόνον πρωτεύου
σαν αξίαν τής μεγαλυνθείσης 'Ελλάδος, άλλά καί κέντρον έντονωτάτου 
πολιτισμού, άκτινοβολοΰντος καθ’ δλην τήν ’Ανατολήν».

Καί έξηκολούθησε:
«Καί σήμερον δσα έχουν νά γίνουν μετά τούς πολιτικούς θριάμβους, 

δσα έχουν νά συντελεσθοΰν, είνε άκόμη μεγάλα. Ού μόνον ή άνάπτυξις 
καί στερέωσις τών κ.τηΰέντων. άλλά καί ή άνάπτυξις τοΰ πλούτου τής 
Χώρας, άλλά καί ή πρόοδος αύτή; έν τώ πολιτισμφ, άλλά καί ή άνά- 
πτυξις τών Τεχνών, τών Επιστημών, τών Γραμμάτων, τής Βιομηχα
νίας κτλ.». Ποιος άλλος Πρωθυπουργός τής Ελλάδος ώμίλησε ποτέ 
κατά τοιοΰτον τρόπον; β

"Οπως ήτο επόμενον είς τάς ’Αθήνας καί τόν Πειραιά έξελέγησαν 
Δήμαρχοι ιιέ καταπληκτικήν πλειονοψηφίαν, οί Κυβερνητικοί υποψή
φιοι κ. κ. Ε. Μπενάκης καί Παναγιωτόποσλος.

'Ο κ. Μπενάκης έτόνισε συγκεκινημένος δτι, θ’άφιερώση δλας του 
τάς δυνάμεις διά τήν εξυγίανση* τής πόλεως καί τών προαστείων της. 
έξηγήσας δτι, δπως δέν είνε δυνατόν νά υπάρξουν προάστεια άνευ τών 
’Αθηνών, οΰτω δέν δύνανται νά έννοηθή πόλις, ώς αί Άθήναι, μέ άξιώ- 
σεις μεγαλουπόλεως, άνευ προαστείων.

Καί αύτό είνε πολύ σωστό!
ί.

Είς τάς 5 Μαρτίου έγινεν είς δλην τήν Ελλάδα επιβλητικόν μνημό
συνου διά τόν’Εθνομάρτυρα καί άλησμόνητον Βασιλέα Γεώργιον. 
„ "Ενας χρόνος παρήλθεν ήδη άπό ιής έπαράτου εκείνης ήμέρας, καθ ην 
ένας έκφυλος έπυροβοληοεν έναντίον τοΰ ίεροΰ προσώπου τοΰ πολύ- 
φιλήτου Άνακτος καί τόν έφόνευσεν, άλλά ή μνήμη Του παραμένει 
ζωηρά μεταξύ τών υπηκόων Του, οί όποιοι Τόν έλάτρευον, δπως θά 
'J‘T’ai,E‘v0 είς αιώνα τόν __ άπαντα καί έν δσφ ύφίσταται Ελληνικόν 
Εθνος θά ιίνημονεύη τό δνομα τοΰ Κάδρου αύτοΰ τής Νέας Ελλάδος.

«
Η ’Επιτροπή τής Περιθάλψεως τών οικογενειών τών έν πολέμψ 

πεσοντων διωργάνωσε γενικόν έρανον είς δλην τήν Ελλάδα, έπ’ εύκαι- 
<"ΙΙ"ηϊ'ς ®πετε^ου 'IM®t.,K? Τής Άλώσεως τών Τωαννίνων.

Ολαι αί γνωσταί Κυρίαι καί Δεσποινίδες τής πόλεώς μας, έφωδιά- 
σθησαν μέ τούς σχετικούς κουμπαράδες καί σημαιΐτσες καί άπό πολύ 
ενωρίς κατέλαβεν δλας τάς στρατηγικός τοποθεσίας τών ’Αθηνών.

Ό έρανος είχε διοργανωθή μέ τόσην στρατηγικήν τέχνην ώστε, δέν 
ύπήρξεν ’Αθηναίος πλούσιος ή πτωχός, έπίσημος ή Ανεπίσημος, δ 
όποιος νά μή έδωσε τόν οβολόν του. Τ’άποτελέσματα τοΰ Εράνου ήσαν 
αρκετά 'ικανοποιητικά, ιδίως είς τάς ’Αθήνας. Καί κατά δεύτερον λόγον 
είς τήν Θεσσαλονίκην. _

Ό Κραταιός μονάρχης τής Γερμανίας εύρίσκεται κατ’ αύτάς είς τήν 
Κέρκυραν. Ήλθε διά ν’ άναπαυθή έπί τινα χρόνον είς τό Άνάκτορόν 

του τό Μόν Ρεπό .
Ή Βασιλική μας Οικογένεια 

έσπευσε νά μεταβή είς Κέρκυραν 
δπως, χαιρετίση τόν κραταιόν συγ
γενή της.'Ο Πρωθυπουργός έπίσης 
έπήγε νά Τοΰ ύποβάλη τά σέβη του. 

Ό Κάϊζερ περνφ τόν καιρόν του 
έποπτεύων έκεΐ τάς άνασκαφάς, αί 
όποΐαι γίνονται, ή κάμνων διαφό
ρους μακρυνούς περιπάτους. Δέν 
ήθέλησε δέ νά δεχθή καμμίαν επι
τροπήν τών ΤΙπειρωτών, δικαιολο
γηθείς δτι, τό ταξεΐδι του τό έκαμε 
μάλλον διά ν’ άναπαυθή καί δέν 
εννοεί νά δώση είς αύτό κανένα 
επίσημον χαρακτήρα.

Τραγικόν δυστύχημα εβρε τόν 
διοικητήν τής ’Εθνικής μας Τρα
πέζης. Ό Ίω. Βαλαωρίτης μετά 
τών άδελφών κ.κ. ’Εμπειρικού έξέ- 
δραμεν είς Οαλασσίαν εκδρομήν 
μ'ένα κόττερο. Παρά τόν λιμενο
βραχίονα Θεμιστοκλέους τό άτμό- 
πλοιον · Ποσειδών» προσέκρουσεν 
έπ'αύτοΰ καί τό έκοψε είς δύο. Οί 
έπιβάται του ευρέθησαν είς τήν 
θάλασσαν, έκ τών κυμάτων τής 
όποιας διεσώθησαν δλοι, έκτος τοΰ 
Βαλαωρίτου, ό όποιος έπαθε συμ
φόρηση* καί έξέπνευσε μετ’ολίγον 
είς τό Νοσοκομεϊον Πειραιώς. Ό 
αιφνίδιος θάνατος τοΰ Βαλαωρί
του ένέπλησε βαθυτάτης λύπης τό 
Πανελλήνιον. Υιός τοΰ Εθνικού 
μας ποιητοϋ Άριστ. Βαλαωρίτου, 
ένωρίτατακατέλαβεδιαπρεπήθέσιν 
είς τόν τραπεζιτικόν μας κόσμον. 
Ώς Διοικητής τοΰ πρώτου’Εθνικού

Τραπεζιτικού καταστήματος κατώρθωσε νά φανή χρήσιμος είς τούς δύο 
πολέμου:, τούς όποιους διεξήγαγεν ή Ελλάς καί νά θέση είς τήν διάθε
ση* τής Ελληνικής Κυβερνήσεως κολλοσιαΐα ποσά, άνευ τών όποιων Οιί 
ήτο πολύ δύσκολον νά διεξαχθοΰν μετ’έπιτυχίας οί δύο ένδοξοι πόλεμοι.

Τήν κηδείαν του, ή όποια έγινε μέ συνοδείαν άμετρήτων στεφάτων, 
παρηκολούθησεν ό κ. Πρωθυπουργός, αντιπρόσωπος τοΰ Βασιλέως. 
δλοι οί επίσημοι καί πλήθος κόσμου έν βαθείφ συγκινήσει.

«
Εΐχομεν καί μονομαχίαν μεταξύ τού Προέδρου τής Βουλής κ. Ζαβι- 

τσιάνου καί τοΰ πριόην Πρωθυπουργού κ. Θεοτόκη. Τό έπεισόδιον προ- 
εκλήθη, έν όλίγοις, έκ μιας έπιστολής τοΰ κ. Ζαβιτοιάνου, ή όποια έδη- 
μοσιεύθη είς πρωινήν εφημερίδα καί διά τής όποιας έκρίνετο αύστηρώς 
ή πολιτική τοΰ κ. Βενιζέλου.Άλλ’ ή έπιστολή αΰτη έγράφη πρό πολλών 
έτών. Ό κ. Ζαβιτσιάνος τότε ώμίλησε δριμύτατα έναντίον τής πολιτική: 
τού κ. Θεοτόκη. Μερικαί εφημερίδες έδημοσίευσαν δτι, άνεγράφησαν είς 
τά πρακτικά, βαρεΐαι φράσεις είς βάρος τοΰ πρφην Πρωθυπουργού. Ό 
κ. Θεοτόκης προεκάλεσε νέαν συζήτηση* έξ ής προεκλήθη καί ή μονομα
χία. ΤΙ μονομαχία έγινεν είς τό κτήμα τού κ. Σούτσου, άπό άποστάσεως 
25 βημάτων, ευτυχώς άνευ άποτελέσματος, άλλά άνευ καί συμφιλιώσεω. 
τών άντιπάλων. Έπιστρέφομεν, βλέπετε, είς τούς ίπποτικούς χρόνους.

«
ΓΙρώτην φορά έφέτος έωρτάσθη ή ’Εθνική εορτή τής 25 Μαρτίου 

μέ τόν ένθουσιασμόν τόν όποιον άπαιτεΐ ή μεγάλη αυτί) ημέρα. Διότι 
πρό τών ενδόξων πολέμων μας, ό πανηγυρισμός τής 25 Μαρτίου, τής 
έπετείου ήμέρας, τής ’Εθνικής μας 'Ανεξαρτησίας είχε καταντήση 
πλέον πολύ τυπικός. Μετά τόν άτυχή μάλιστα πόλεμον τού 97 ή ήμέρα 
τής Εθνικής Εορτής, άντί νά είνε ήμέρα χαράς καί ενθουσιασμού, 
ήτο ήμέρα τύψεων καί ελέγχου συνειδήσεως. Είνε άδύ- 
νατον κάθε άληθής πατριώτης νά μήν ήσθάνετο άκουσίως 
τήν ημέραν εκείνην κάποιο παράπονου καί νά μή έλεγε μέσα 
του δτι, δέν ε’ίμεθα άξιοι άπόγονοι τών μεγάλων ’Αγωνιστών 
τοΰ 21. Σήμερον δμως, διά πρώτην φοράν, ήσθάνετο ό καθείς 
υπερηφάνειαν δικαιολογημένην άπό τάς περιστάσεις. Οί πανη- 
γυρίζοντες τήν ’Εθνικήν εορτήν ήσαν οί πολεμισταί τοΰ Μπι- 
ζανίου καί τού Σαρανταπόρου, τοΰ Κιλκίς καί τής 'Γζουμαγιάς, 
καί ’Εκείνος τόν 'Οποίον έβγήκαν νά ζητωκραυγάσουν ήτο 
αύτός ό Στρατηλάτης Κωνσταντίνος ό 
IB’ δστις τούς ώδήγησεν είς τήν Δόξαν 
καί τούς ένίσχυσε τήνπεποίθηση* δτιείνε 
άξιοι άπόγονοι δχι μόνον τοΰ Κολοκο- 
τρώνη καί τοΰ Μπότσαρη, άλλά καί τοΰ 
Λεωνίδα καί τών Σαλαμινομάχων. Είθε 
πάντοτε ή ήμέρα τής Εθνικής Εορτής 
νά μα; δίδη άφορμήν παρομοίων αισθη
μάτων καί σκέψεων εΰγενών.
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παρελθόν έτος 1913 είνε τό έτος τής 
πραγ/ιατοποιήσεως τών μεγαλειτέρων 
πόθων τού Ελληνισμού. Τά μεγάλα 
κοσμοϊοτορικά γεγονότα, τά όποια ήρχι- 

σαν τό 1912, συνεχίσθησαν καί τό ακόλουθον 
τελεύτησαν έτος. Ή πριότη τον 1913 ενρε τους 
Συμμάχους διαπραγματευομένους είς τό .Ιον- 
δΐνον τήν Ειρήνην με τήν Τουρκίαν. "Ο στρατός 
μας έμάχετο έξωθι τών "Ιωαννίνων. τήν ό δέ 
Ίανουρίου έγινεν ή παρά τήν Λήμνον αλησμό
νητος ναυμαχία, άπό τήν οποίαν έκρίθη ή τελικέ] 
ι περοχέ] τού Ελληνικού Στόλον. Ή Τουρκία 
τότε, άπολέσασα πάσαν ελπίδα, συγκατετέθη νά 
παραχώρηση τήν "Αδριανούπολιν είς τούς συμ
μάχους καί νά έμπιστευθή τήν τύχην τών νήσο»· 
είς τάς Δυνάμεις.

Τότε δμως έξερόάγη επαναστατικόν κίνημα είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν και ή Κυβέρνησις Κια- 
μήλ άνετράπη, έφονεύθη 
δέ καί ό αρχιστράτηγος 
Ναζήμ. Οί Νεότουρκοι, 
οί οποίοι άνήλθον έκ νέου 
είς τήν Κυβέρνησιν, έκη- 
ρύχθησαν υπέρ τής έπα- 
ναλήψεως τών ίχθροπρα- 

αί όποιαι δέν ήργησαν ν" Αρχίσουν

Ο ΝΕΟΣ ΛΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

έναντίον τώ»· Βουλγάρων."Εν τώ μεταξύ 
αύτώ άνήλθεν είς τόν <λίκουμενικόν θρό
νον ώς διάδοχος τοΰ "Ιατακείμ τοΰ Γ ό 
πολύς Μητροπολίτης Χαλκηδόνας Γερ
μανός ό Ε'.

Τά μόνα σημεία, τά όποια κατεϊχον 
οί Τούρκοι τότε, ήσαν τά Ιωάννινα, η 
Σκόδρα και ή " Αδριανούπολις. Οί Νεό- 
τουρκοι, βλέποντες την αδυναμίαν των, 
έζήτησαν πάλιν τήν μεσολάβησιν τών 
Δυνάμεων. Τήν 19 Φεβρουάριον προέ- 
βησαν αύται. είς διάβημα παρά τοις 
Συμμάχοις πρός έπανάληφιν τών δια
πραγματεύσεων. Δύο ημέρας όμως Αρ
γότεροι τά"Ιωάννινα έπιπταν, ό δε στρα
τηλάτης Διάδοχος Κωνσταντίνος είσήρ- 
χετο είς τήν ατνειρευμένην πάλιν νικητής 
καί τροπαιοΰχος.

Τήν χαράν τής μεγάλης αυτής νίκης 
έκάλυφεν ή δολοφονία τον αειμνήστου 
Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α', δστις ε'πε- 
σεν ώς άπλοΰς στρατιώτης θύμα τοΰ 
καθήκοντος πρός τήν Πατρίδα Του. Τό ”Εθνος έκλαυσεν είλι- 
κρινώς τόν Εθνομάρτυρα Βασιλέα Του, αλλά έχαιρέτησε μετ Αλα
λαγμών χαράς τήν άνοδον είς τόν θρόνον τοΰ Τουρκοφάγου 
Στρατηλάτου ίιαδόχου Κωνσταντίνου.

Τήν 2 Μαρτίου ό Ελληνικός Στόλος κατέλαβε τήν Σάμον.
Τήν ΙΘ "Απριλίου έπεσεν ή Σκόδρα, ολίγον δε βραδύτερου 

καί ή "Αδριανούπολις, χάρις είς τήν συνδρομήν τών γενναίων 
Σέρβων.ΤΙ Τουρκία τότε άπαυδήσασα επανέλαβε τάς διαπραγ
ματεύσεις είς τό Αονδϊνον, αί όποιαι κατέληξαν είς τήν υπογρα
φήν τής Ειρήνης τήν 10 Μαρτίου. Jia τής Λονδινείου συνθήκης 
ή Τουρκία έγκατέλειπεν υπέρ τών Συμμάχων νικητών δλας τάς 
Ευρωπαϊκός της κτήσεις, εκτός τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
μικρός λωρίδας τής Θράκης, άρχομένης άπό Μήδειας και τελευ- 
τώσης είς Αίνον. "Εκ παραλλήλου δμως ή διπλωματία είργά- 
ζετο είς Λρνδϊνον διά τήν ίδρυσιν τοΰ "Αλβανικού κράτους είς 
βάρος τής "Ελλάδος, τής Σερβίας καί τοΰ Μαυροβούνιου, τό 
όποιον ΰπεγρεώθη νά έκκενώση τήν Σκόδραν.

Έν τώ μεταξύ ετίθετο έπί. τάπητος τό ζήτημα τής διανομής. 
"II άπληστος Βουλγαρία έζήτει τήν μερίδα τον λέοντος. Εύτυ- 

τυχώτς ό κίνδυνος συνέσφιξε τάς σχέσεις τών Σέρβων καί τών 
Ελλήνων, είς τό πλευράν τών όποιων έτέθησαν και οί Μαυρο
βούνιο!. Οί κατά τόν Μάϊον παρά τό ΙΙαγγαϊον αίφνηδιασμοί 
τών Βουλγάρων κατά τών "Ελλήνων έσημείωσαν τά προεόρτια

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΑΙ Ο

τοΰ δευτέρου πολέμου. Οί Βούλγαροι δέν έδέχθησαν τήν πρόσ
κληση· τοΰ Τσάρου, δπως κανονίσουν φιλικώς τ" άναη υέντα ζητή
ματα μεταξύ τών Συμμάχων. Είς τήν Σόφιαν έπεκράτησαν οί 
σωβινισταί υπό τόν Ιάνεφ, οί όποιοι έλαβον είς χεϊρας καί τήν 
κυβέρνησιν. Οΰτω τήν 17 "Ιουνίου ό Βουλγαρικός στρατός, 
άνευ κηρύξεως επισήμου πολέμου, ήρξατο γενικώς αίφνηδια- 
στικής έπιθέσεως καθ" δλον τό μέτωπον τοΰ "Ελληνικού καί 
Σέρβικου στρατού. Τήν αυτήν ημέραν έζωγρεϊτο ή Βουλγαρικέ] 
φρουρά τής Θεσσαλονίκης. Ό Στρατηλάτης Κωνσταντίνος, ώς 
Βασιλεύς πλέον, έτέθη έπί κεφαλής τοΰ ανδρείου στρατού Του. 
και έπέπεσεν ώς λέων εναντίον τών φοβερών έχθρώτν. "II μάχη 
τού Κιλκίς καί τοΰ Άλμπάνκιοϊ τήν 21 "Ιουνίου απέδειξε τήν 
μεγάλην δύναμιν τών Ελλήνων και έγραφε τήν πλέον χρυσήν 
σελίδα τής "Ελληνικής "Ιστορίας. Μετ ολίγον ό "Ελληνικός 
στρατός, Ακατάσχετος καί τροπαιοΰχος. κατελάμβανεν άλληλο- 
διαδόχως τον Λαχανάν, τήν Νιγρίταν, τήν Γευγελήν, τήν Joi’· 
ράνην καί τήν Στρώμνιτσαν, κατόπιν αιματηρότατων καί νικη
φόρων μαχών. "Έπειτα τήν κατάληφιν τοΰ Νευροκοπίου υπό 

τοΰ στρατού μας ήκολούθησεν ή άλωσις 
τού Ιεμίρ -"Ισάρ καί τών στενών τής 
Κρέσνας, ή μάχη τού Σεμετλή καί τής 
Τζουμαγιας καί ή υποχώτρησις τών 
Βουλγάρων είς τό Βουλγαρικόν έδα
φος. "Ο υποχωρώ»· Βουλγαρικός στρα
τός έπλήρωσε φρίκης τήν Μακεδονίαν, 
πυρπολήσας ολοκλήρους πόλεις καί φο- 
νεύσας ολοκλήρους πληθυσμούς.

"Ο Σέρβικός Στρατός έξ άλλου προή- 
λαυνε νικηφόρας, ό "Ρουμανικός στρα
τός είσέβαλλεν είς τό Βουλγαρικόν έδα
φος καί έφθανε μέχρι τών τειχών τής 
Σόφιας, ό δέ Τουρκικός άνακατελάμβα- 
νεν δλην σχεδόν τήν Θράκην μετά τής 
" Αδριανουπόλεως, εκτός τών παραλίων, 
τά όποια κατείχοντο υπό τοΰ "Ελληνι
κού Στόλου.

Καταπεπονημένοι οί Βούλγαροι έξε- 
λιπάρησαν τότε τήν μεσολάβησιν τών 
Μεγάλο»· Δυνάμεων. Τήν 17 "Ιουλίου 
ύπεγράφη έν Βουκουρεστίφ ή Ανακωχή, 
τήν 23 δε "Ιουλίου ή Ειρήνη, διά τής 
οποίας έτίθετο τέρμα είς τήν τόσην 
αιματοχυσίαν.

Διά τής Συνθήκης τούτης τοΰ Βου- 
κουρεστιου ή "Ελλάς έδιπλασιάζετο. Τά 
δρια αυτής περιέκλειον ολόκληρον τήν 
"Ανατολικήν Μακεδονίαν και έξηπλοΰντο 
μέχρι τοΰ Νέστου. "Ενώ ή Βουλγαρία, 

λαβοΰσα μέρος μόνον μικρόν τής Μακεδονίας, τό αγονότερον, 
εϊδεν άποσπώμενον ολόκληρον τμήμα έκ τής χώρας της καί 
προσαρτιόμενον είς τήν" Ρουμανίαν, τήν δέ Τουρκίαν έπανακτώ- 
σαν τήν "Αδριανούπολιν και τό μεγαλείτερον μέρος τής Θράκης.

«
Κατά τό λήξαν έτος 1913 διωρίσθη είς τό Έθν. ΙΙανεπιστή- 

μιον νέος καθηγητής τής Λατινικής όκ. Κακριδής." Ετελέσθησαν 
οί εξής διαγωνισμοί: 1) Τής "Εταιρείας το»· 
θεατρ. Συγγραφέων, πρός συγγραφήν μονο- 
πράκτου θεατρικού έργου. "Εβραβεύθησαν -1. 
2) Τού"Αβερωφείου δραματικού τοΰ "Ωδείου: 
"Εβραβεύθη ό Νικηφόρος Φωκάς τού . 
βελεγγίου. 3) Τής Γλωσσικής " 
βεύθησαν 14 μονογραφία! 
τών "Ωφέλιμα»· Βιβλίων·» 
γήματος: "Εβραβεύθησαν 
επίσης ό Κόντειος γλωσσικός αγών, ό Σγούτειος 
νόμος υπό τοΰ Πανεπιστημίου, καί <5 <5laya>- 
νισμός διά ποιήματα τοΰ στρατιώτου ύπό τοΰ 
" Υπουργείου τώ»· Στρατιωτικών.

Καλλιτεχνικοί έκθέσεις έγειναν τρεις: Τής 
κυρίας Φλώρα, τοΰ κ. Φερεκύδη καί τοΰ κ. Μπό

V.

κατσιάμπη. Έκ τών καλλιτεχνίαν μας ό κ. Χατζής 
είργάσθη ολόκληρον θαλασσογροφίαν, άναπαριστώ- 
σαν τέρ· ένδοξον ναυμαχίαν, οί. δέ κ.κ.’Ροϊλός,Στρα
τηγός, Κογεβίνας καί "Ρωμαίδης είς. πολεμικούς 
πίνακας. "Ο κ. "Ιωαννίδης έφιλοτέχνησε τήν προσω
πογραφίαν τού αειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου καί 
τοΰ Βότση, ό κ. Μαθιόπουλος τοΰ Βασιλέως Κων
σταντίνου, ό κ. θωμόπουλος τόν Πόλεμον κ.τ.λ.

"Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος κατά τήν έν ΙΊαρι- 
σίοις διέλευσίν Του έπεσκέφθη είς τό ατελιέ του τόν 
διάσημου Έλληνα γλύπτην κ. Κ. Δημητριάδην τόν 
όποιον και έπαρασημοφόρησεν.

"Ο άποθανών Κολοσούκας άφησε μέγα κληροδότημα διά τήν 
ί'δρυσιν Μεγάρου Καλώ»' Τεχνών είς τόν Πειραιά.

Νέα έργα είς τό θέατρου έδόθησαν: Τό ”Ασπρο καί Μαύρο» 
τού κ. Μελά. ι"Ο κ. θαλερός» τού Φτέρη. 
« Ο κρυφός πόθος» καί Τό πληγωμένο 
χελιδόνι» τον κ. Αιδωρίκη. «Τό Ζευγά- 
ρωμα» τοΰ κ. Ξενοπούλου. «"II Βουλ- 
γάρα» καί «ή Καρδερίνα τού κ. Δημη- 
τρακοπούλου. «"Ο Σπαραγμός» τού κ. 
Τσοκοπούλου. Τό ’Αγριολούλουδο» τοΰ 
Βερνουδάκη. «Γιάνα» Παύλου Ρ. Τό 
Μελένικο» κ. Δεπάστα. «Τό Λαχεΐον τού 
Στόλου » Μιχαλοπούλου. «Νεαπολίτικο 
σούσουρο», «Στενά τής Κρέσνας», Μετα- 
ξουργιώτικο ταβατούρι» τού κ. Λάιου. 
«Βουλγαροκτόνοι» κ. θωμά. «Εθελον
τής» κ. Περεσιάδου. Κουραμπιέδες», 
«Τά Εύζωνάκια μας» κ. Κοπακάκη. «ΤΙ 
Avis Καραμπίνα» κ. Καραβία. «Π Έλ- 
ληνοποΰλα τών Γιαννιτσών» κ. Κούρτη. 
«Κωνσταντίνος ό Βουλγαροκτόνος» τοΰ 
κ. Γαλανού. «"Αθηναϊκά Σκίτσα» κ. Γεωρ- 
γοπούλου. «"Ο Πατατίας στον πόλεμο», 
«Σεϊτάν ασκέρι» κ. Μουστάκα, τάιΠανα- 
θήναια», τό «Πανόραμα» καί τό «Καρνέ», 
όπερέτται, «Ή "Ωραία Βλαχόπουλα» τού 
κ. Μαστρεκίνη καί τό «Άποκρηάτικο 
"Ονειρο» τής Δ°< Λαμπίρη.

Συνανλίαι έδόθησαν : "Ελπίδας Καλο- 
γεροπούλου, Νίνας Φωκά, "Ηλέκτρας ΙΙα- 
παγεωργακοπούλον, Ευτυχίας Καμπανά- 
κη, Δ. Δούνη καί Σαΐφερ, δύο τής έιρχή- 
στρας τοΰ ’ Ωδείου "Αθηνών, δύο τοΰ 
"Ωδείου Λόττνερ καί μία τής "Αθηναϊκής 
Μανδολινάτας.

”Αλλα μουσικά γεγονότα: Ό κ. Καλο
μοίρης έμελοποίησε τούς «"Ιάμβους καί. 
"Αναπαίστους» τοΰ κ. ΙΙαλαμά, ό έν Πα- 
ρισίοις κ. Μάριος Βάρβογλης έκαμε μελό
δραμα τήν «"Αγίαν Βαρβάραν», λυρικόν 
δράμα τού κ. Σκίπη.

Διαλέξεις: Ή ϊδρυθεισα "Εταιρεία τώ»· 
Διαλέξεα»· ένεφανίσθη μέ 1β κονφερανσιέ 
είς τό Φουαγιέ τοΰ Βασιλικού: Τόν Μη
τροπολίτην Κιτίου, τούς κ. κ. Λιδωρίκην, Πολέμην, Φραντζήν, 
Σ6ορώ»·ον, Άνδρεάδην, Δαμβέργην, Νιρβάναν, "Αννινον. Δελη- 
κατερίνην, Δημητρακόπουλον, Καμπούρογλου, Δαραλέξην, Τσο- 
κόπουλον καί τάς κ. κ. Δημητρακοπούλου καί Κατσίγρα. Είς 
τόν Παρνασσόν έδίδαξαν οί κ. κ. Λάμπρος, "Αδαμάντιου, Ζέγ- 
γελης, "Αποστολίδης, Χόνδρος, καθώς καί οί κ. κ. Σοττηριάδης, 
Παπαχατζής καί οί"Επίσκοποι Καβάλλας καί Καλαβρύτων, είς 
τό Λύκειον τών Έλληνίδων ή κ. Αογοθετοπούλου καί είς τήν 
Άρχ. "Εταιρείαν ό κ. Σωτηρίου.

" Απέθανον συγγραφείς καί καλλιτέχναι: "Ο ζωγράφος Λεμ- 
πέσης, οί ήθοποιοί ΓΙαντόπουλος καί Λεκατσάς, ό συγγραφεύς 
Ζάννος, οί δημοσιογράφοι Σπανδωνής, Στεφανόπολις, Σαρδέλ- 
λης (Βονκουρεστίου), Βενετσανάκης ("Αμερικής), Καλαμίδας, 
Οικονόμου, οί ποιηται Μαρτζώκης καί Καφοκέφαλος, ή μου
σικός " Αθήνα Σερεμέτη, οί συγγραφείς - ιατροί Καμπούρογλους 
καί Ζαμπακός, ό λαογράφος Κληρονόμος.

Έξεδόθησαν: "Ιστορικά καί τοπωνυμικά χρονικώιν Μορέως 
ύπό Σ. Δραγούμη. Περί "Ιερωσύνης, Παπαδοπούλου. Τό”Αγιον 

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΙΤΩΝ ΜΑΣ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
ΓΟΥΛΙ ΕΛΜΟΣ Α’

"Όρος, Μεταξάκη. Λόγοι καί υπομνήματα, Καρολίδου. Πολε
μικοί Σελίδες, Μελά. "Από τά πεδία τώ»· μαχών, Τσοκοπούλου. 
"Ο "Ελληνοτουρκικός πόλεμος, "Αποστολίδου. "Ιστορία "Ελληνο
τουρκικού πολέμου, Οίκονομοπούλου. Καταστροφή τοΰ Δρά- 
μαλη, Βαρδουνιώτου. "Ομηρικά έπη, Γιοτσαλίτη. Φιλοσοφικοί 
Μελέται, Βορέα. Διαθήκη φιλοσόφου, Βρισιμιτζάκη. "Αρχισυν
τάκτης, Ταγκοπούλου. θεατρικά έργα, Ξενοπούλου. "Ροδόπη, 
Ποριώτου. "Αγνή, Ψυχάρη. Τραγούδια τοΰ I ένους, Ραγιά. Τρό
παια, Στρατήγη." Ανθολογία Γάλλων ποιητώ»·, Σημηριώτη."ΙΙμε- 
ρολόγια: "Ελλάδος, "Εγκυκλοπαιδικόν, τού Σκόκου, "Ανατολικόν, 
Μικρασιατικόν, Λεύκωμα Δωδεκανήσων, Κρητικόν "Πρώτον, τοΰ 
Βρεττοΰ, τό Πανύραμμα τού πολέμου.

Χ'έαι εφημερίδες: «Νέα "Ελλάς», "Έθνος», Σημαία».
Νέα περιοδικά : Πανελλήνιον», «Επιστήμων», «Νέον Φώς». 

«.Υέα Γενεά», «Εργασία», «Ορμή», Ποιητική "Έκδοσις», 
Παιδική Προστασία», Παρθένων κ.τ.λ.

Ηί £ »

Η ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΝ ΑΙΩΝΩΝ
« * * (ΙΣΊΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ) « « «

αν δέν ήμποροϋρεν νά καΟορίσωμεν ποιον 
ρόλον επαιξεν η Δη μοοιογραφία είς τούς

Κινέζους, τών όποιων δ θρυλλούμενος πολιτι
σμός ανάγεται, είς τάς διαφόρους αύτοΰ δια
βαθμίσεις, είς παλαιοτέρους χρόνους, ήμπο- 
ροΰμεν δμως άσφαί ώς νά γνωρίζωμεν σήμερον 
δτι, οί Αιγύπτιοι είχον μαζί μέ τά Χρονικά, 
μέ τά όποια εκαμον γνωστός τάς έπισήμους 
πράξεις είς τούς διοικητάς, καί μερικά φύλλα 
προωρισμένα νά κεντούν τήν περιέργειαν τών 
αργόσχολων. Ό περίφημος πάπυρος τού Του- 
ρίνου, ό όποιος πραγματεύεται τά περί τοΰ 
Βασίλειος Ραμση τοΰ I” άποτελεϊ τήν καλλι- 
τέραν περί τούτου άπόδειξιν.

Τό Λοϋθρον, τό περίφΐ)μον τοΰτο μουσεϊον 
τών Παρισίων, κατέχει είς τάς πλουσιωτάτας 
του συλλογάς παπύρων, πλεϊστα άνεξάρτητα 
φύλλα έπισήμων Χρονικών, διαφόρων εποχών, 
άτινα άντεγράφησαν άργότερον έπί στηλών.

Είς ένα έκ τών έγγράφων αυτών, τό όποιον 
χρονολογείται άπό τών χρόνων τοΰ Τουθμώ- 
νος (1750 π.Χ.) δ Δζά, ώς έκαλεϊτο ό έκτελών 
χρέη πρωθυπουργού καί δ όποιος ώνομάζετο 
Μπεχμάρα, όμιλεϊ περί τών γενικών διαταγών, 
αΐτινες έδόθησαν ύπό τής «’Επισήμου Έφη- 
μερίδος» καί άσχολεϊται περί τών εντολών, αί 
όποιαι έδόθησαν είς τούς «Σάρ». “Αλλοι'πά
πυροι τής έποχής τοΰ Βασιλέως Άπρία μάς 
παρέχουν τάς αύτάς περίπου πληροφορίας.

Ό Ηρόδοτος μάς έδωκεν ήδη άποσπάσματα 
τών «Σατυρικών έφημερίδων» τών συγχρόνων 
τοΰ Φαραώ. Άλλά τό Δημοτικόν Χρονικόν 
τοΰ Λούβρου ήδη μάς πληροφορεί δτι. υπήρχε 
καί Έφημερίς τής Αυλής», ή όποια έξεδίδετο 
μετά τήν εισβολήν τοΰ Ναβουχοδονόσορος είς 
τήν Αίγυπτον καί τήν ανατροπήν τοΰ Άπρία. 

Τόν λίβελλον τούτον, τόν δποϊον οί δυση- 
ρεστημένοι μετέδιδον άπό χειρός είς χεΐρα καί 
είς τόν όποιον άνεγράφοντο όλες ή κουρκου- 
σονριές τών συνοικιών, καί περιεγράφοντο 
έκτεΐ'ώς τά νυκτερινά όργια τοΰ Βασιλέως είς 
τάς δχθας τής λίμνης Μοίριδος, τόν άντήμει- 
βον πλουσίως οί Εβραίοι κολλυβισταί.

Ό φαινομενικός σκοπός τοΰ λιβέλλου αύτοΰ ήτο νά διασκεδάζη τήν 
αριστοκρατικήν τάξιν τών Εταιρών, άλλά ό πραγματικός σκοπός του 
ήτο νά έξερεθίζη τό μίσος τών παλαιών κομμάτων.

Οί φανατικοί, οί όποιοι θ' άπεστρέφοντο βεβαίως τό δργανον αυτό 
τών μεγάλων εταιρών καί τών λοιπών τής Άστάρτης ίερειών, τό στο
λισμένοι’ μέ αίσχράς εικόνας, τό ύπεδέχοντο άπ’ εναντίας μέ μεγάλην 
σπουδήν και μέ μεγαλειτέραν εΰχαρίστησιν, καί δέν έδυσκολεύοντο 
καθόλου νά πληρώσουν τήν υπέρογκου τιμήν τής συνδρομής τοΰ φύλλου.

Ό Λύτοκράτωρ Άδριανόςδέν ήπατάτο,δταν έγραφεν 
δτι, κανείς λαός δέν είχε τό πνεύμα τόσον σατυρικόν, 
δσον δ Αιγυπτιακός καί δτι, άπό τής έποχής εκείνης οί 
Αιγύπτιοι ώμοίαζον καταπληκτικώς πρός τούς Γ αλάτας.

ΙΊερί τών Ελληνικών εφημερίδων δέν έγένετο κανείς 
λόγος. Ό Ελληνικός έν τούτοις λαός άνεγίνωσκεν έφη- 
μερίδας. Αί εφημερίδες τού Μεγάλου Αλεξάνδρου δέν 
ήσαν άλλο ή σχόλια τών γεγονότων τοΰ Βασιλικού 
οίκου τής Μακεδονίας. 'Ιστορικοί έν τούτοις είνε καί 
αί έφη μερίδες τής Βάρδου.

’Επειδή οί Αθηναίοι πολϊται έζοΰσαν δημοσίως, ό 
δέ Δημοσθένης παρίστανεν αυτούς περιερχομένους τήν 
Αγοράν καί έρωτώντας: ·Εϊ τι καινόν έστί» δηλαδή : 
Τί νέα έχουμε; είνε άναμφισβήτητον δτι, ήσαν περίερ
γοι νά μανθάνουν παν δ,τι συνέβαινε γύρω των.

ι
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{Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος)

Τ
ΟΓ ψιλοπάτριδος Μαυριιμιιάτΐ], Απΐ> εθνικής καρόίτ/ς, 
θά έξήρχοντο (φιλιππικοί λόγοι, αν rip· σήμερον εξη, κατά 
των σημερινών ' Ελλήνιον γ άλλο μανών και ξενομανίαν. Εις τήν 
' Επτάνησον ή 'Ελληνική γλώσσα εδιδάσκετο, εφ δσον οί χρόνοι 

εκείνοι επέτρεπον. καί εις δημόσια σχολεία καί δή ιδιωτικά '. 
’'Επτανήσιο άνεη άνησαν πολλοί συγγραφείς γράψαντες τήν 
'Ελληνικήν. Ό Κερκιραϊος Νικόλαος Σοφιανός είναι ό πρώτος 
διαμορφωτής τής νεοελληνικής γλώσσης καί εσκέπτετο διά νά 
λάβουν οι "Ελληνες ίθνοπρεπή εκπαίδευσα·. Καί εξη προ 
τετρακόσια»· ετών. Καί ό κερκυράιος Νικηφόρος (θεοτόκης είναι 
ύ πρώτος, δστις λαμπρως εκήρυττε καί εγραφε τήν καθαρεύουσαν, 
διδ ό Νάθας όρθώς γράφει δτι, ό Θεοτόκης δικαίως δύναται νά 
θεωρηθή ώς ό μόνος μορφωτής τής σήμερον γραφόμενης καί 
νπδ πόντιον εννοούμενης κοινής ημών διαλέκτου

Έκτος τών ανωτέρω έργων τον Μαυρομμάτη εϊνε καί τά εξής: 
Ευρισκόμενος εϊς τήν Ιταλίαν δτε πάντες έκαιον λίβανον 

προ τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος καί ό Μαυρομμάτης έ.δημο- 
σίευσεν ϊταλ.ιστϊ «ΙΙινδαρικάς ο>δάς«, δπως παρακινήση τον 
Μέγαν Γαλάτην νά ίλευθερώσΐ] τήν 'Ελλάδα, υπό τήν επιγρα
φήν: Odi Pindarichc a Napoleone per la librrlii della 
Grecia di N. Mauromati Τότε εδημοσίευσε καί εϊδύλλιον. 
'Ο Νόθας 'ιστορεί δτι, ό Μαυρομμάτης έν Κερκΰρρ. εδημοσίευσε 
τον Πνιγμόν τής Ί>ροσύνης ποίημα, καί τοϋ οποίου Από
σπασμα είναι, ώς λέγεται, τό ώς δημοτικόν άσμα φερόμενον 
περί τοϋ αιματηρού εκείνου επεισοδίου τών άληπασαίκών χρό- 
νων 'Λ."ώτε, γράφει ό Άστόπιος εν Κερκΰρρ. έφάνη ή πρώτη 
'Ελληνική πολιτική έφημερις ’'Ερμής/ καλούμενη, είχεν ώς σύν
θημα καί πρόγραμμα τους στίχους:

Λίτ είμαι παρά τοϋ Ιιός, ώς άλλοτε, σταλμένος, 
έργα δ’ άνθρώπων νά είπώ είμαι διωρισμένος, 

τους όποιους έγραψεν ό Μαυρομμάτης. Μετέφρασεν εις τήν 
Αρχαίαν Ελληνικήν λατινικόν επιτάφιον δημοσιενθ'εν έν τώ 
κερκυραϊκώ Mercurio lettera- 
rio (1806), τό όποιον εϊς τήν 
Απλοελληνικήν μετέφρασεν ό Κερ- 
κυράϊος ιατροφιλόσοφος Ιωάν
νης Δόνας.

Τώ 1811 έδημοσιεΰθη έν Κέρ
κυρα'Ελληνιστί καί Γαλλιστί έρ
γον τοΰ Κερκυραίου λογίου Μ. 
>1. Μελική, τό εΔοκίμιον περί 
πολιτισμού τών Φαιάκων, περί 
τεχνών, γραμμάτων κα! Επιστη
μών Κερκυραίων εις τήν λαμ
πρόν έποχ'ην τής 'Ελλάδος' περί 
πολιτισμού τών Κερκυραίων άπό 
τής έποχής έκείνης αχρι τελευ
τής τής ήδη ληξάσης έκατονταε- 
τηρίδος». Τό κείμενον είναι τό
Γαλλικόν, τό όποιον έγραψεν ό Μελικής. Ό Μαυρομ
μάτης έκαμε τήν γλαφυροτάτην μ.ετάφρασιν εϊς τήν 
'Ελληνικήν, ήτις άνεδημοσιεύθη εϊς τον Έρανιστήν» Κέρ
κυρας (1858) καί ιδιαιτέρως υπό τού "Αλεξάνδρου Τό/ι- 
προι· τώ 1853, χωρίς δμως νά άναφέρηται τδ ονομα τού 
Μαυρομμάτου ιός μεταφραστοΰ, άλλ' ώς έργον τοΰ Με
λική. Σημειωτέοι· δτι, τό έργον τούτο Ανεγνώσθη υπό τοΰ 
Μελική έν τή Ίονίω Ακαδημία 'Ελληνιστί.

Κατά τδ έτος 1813 δ τής'Ιονίου Ακαδημίας 11ρότανις 

Γάλλος σοφός συνταγματάρχης Build rand, είς Λευκάδα μεταβαί- 
νων, αυνελήφθη υπό τού' Αγγλικού στόλου, δστις εϊς τό' Ιόνιον πέλα
γος περιέπλεε καί εστάλη εϊς τήν’Αγγλοκρατουμένην τότε Ζάκυν
θον. Μαθοϋσα τούτο ή Ίόνιος 'Ακαδημία έστειλε πρός τήν έν 
Ζακύνθω 'Ακαδημίαν έπιστολήν, εϊς τήν Αρχαίαν γραφεΐσαν 
Έλληνικί/ν γλώσσαν ύπό τοΰ Μαυρομμάτη, τήν όποιαν οί τακτι
κοί ημών ιώμενώς άναγνώσται θά άνέγνωσαν είς τό σημείωμα, 
τό όποιον έν τή Είκονογραφη/ιέ.νη». 11911'3 αρ. 55), έδημο- 
σιεΰσαμεν ύπό τόν τύλον «Δεκαετής 'Ιστορία τής έν Ζακύνθοι 
έκπαιδεύσεως 1806-1811! .

'Ο Φιλητάς 1 γράφει δτι, τοΰ Μαυρομμάτη έφέροντο έν χει- 
ρογράφοις πολλά καί διάφορα γραμμένα είς τήν άρχαίαν καί 
νεοελληνικήν γλώσσαν, έκ τούτων δέ αναφέρει: «1 Ιροαγώνιον 
διατριβήν περί τών Ελληνικών λόγων* γραμμένην εϊς τήν 
λόγιαν νεωτέραν γλώσσαν, ένθα περί τών γενεών έπραγματεύετο 
τοΰ λόγου, ήτοι τής ιστορίας, τής ευγλωττίας, τής ποιήσεως καί 
τοΰ διαλόγου, περί αληθούς αυτών σκοπού, καθώς καί περί 
τών αρετών καί κακιών τοΰ ύφους. Προσέτι δέ’Ελληνικήν έπι
στολήν πρός Ι'ρηγόριον Μπαλανίδην ύπέρ τού Κοπερνίκειου 
συστήματος.

1 Πρβλ. Σ.δέΒιάζη: «' 11 έκπαίδευσις έν'Επτα- 
νήσιρ· 13'6- 186-1. 'Εν ’ Εθνική' Αγωγή» ’Αθη
νών έτος Ζ'. 11)0-1. - Νεοελληνικής φιλολογίας
παράρτημα.'Ιστορία τον ζητήματος τής Νεοελληνι
κής γλώσσης. Άθήναις 1870 σελ. 130. ’ «Νεοελ
ληνική φιλολογία» σελ. 647. 1 <Τμ Σούτοεια»
'Αθήνας Ι8.-/3 σελ. 8.

'Ο Μαυρομμάτης είς "Αρταν είχε λάβη ώς σύζυγον τήν 
Αδελφήν τοΰ γνωστού έν'Επτανήσω διά τήν δρίϊσιν διαρχοΰντος 
τού ίεροΰ Άγώνος, τού Κωνσταντίνου Γεροστάθη. 'Απέκτησε 
δύο τέκνα, έξ ών δ ' Επαμεινώνδας, ιατρός, μετέβη πρός εξά
σκηση· τής ' Επιστήμης του έν Γαλαξία). Μετά τού ' Υψηλάντου, 
κατά τήν Ελληνικήν'Επανάσταση·, είργάσθη καί διεκρίθη ώς 
Φιλικός. Εϊς δέ τήν οικίαν αύτοΰ, συνενοηθέντες ώς Φιλικοί 
διά νυκτδς άπεφάσισαν νά έπιτεθώσι τήν έπομένην κατά τών 
Τούρκατν τής πόλεως, καί τό κίνημα τούτο ίμο τδ πρόπον γενό- 
μενον είς τάς'Ηγεμονίας τί] 21 Φεβρουάριου 1821’. Κατελθάιν 
έπειτα εϊς τήν 'Ελλάδα διετέλεσεν Αντιπρόσωπος Ξηρομέρου είς 

τήν έν Βραγαν'κι (Άγρινίφ) Συνέλευσιν 
τών ΙΙροκρίτων τής Δυτικής 'Ελλάδος τώ 
1.831 καί εις τήν έν Αϊτωλικώ κατόπιν τώ 
1S293. Ή θυγάτηρ τού Μαυρομμάτη όνό- 
ματι. 'Ελένη συνεζεύχθη μετά τού Μιχαήλ. 
Σικελιανού τοϋ διαπρεπούς Λενκαδίον, τοΰ 
δράσαντος καί έπί Κυβερνήτου.

Ό Ν. Μαυρομμάτης, ένω έξη ευτυχής 
έν Κερκύρα, δπου διά τής δράσειός του ήτο 

τόσον ώφέλιμος, ήναγκάσθη νά 
μεταβή εϊς τήν’Ιταλίαν, τώ 1817, 
πρός θεραπείαν τής λιθιιίσεως. 
Δυστυχώς, τό ίδιον έτος απέθα
ντο' έν Λιβόρντρ, έτών τεσσαρά
κοντα καί. επτά.

Τον θάνατον τοΰ πολυτίμου 
πατριιίιτον φιλολόγου καί φιλο- 
πόνου Διδασκάλου τοΰ Γένους, 
πολλοί έθρήνησαν, έξ ών δια- 
πρέπει ό Νικόλαος Δελβινιώτης, 
δστις έν ΔΙιλάνω τώ 1821) έδη- 
μοσίευσεν έκτενές ποίημα λαμ
πρόν,' Ιταλιστί, φέρον τίτλον; «Αί 
Νέαι Μοΰσαι» Lc Nnove Muse 
«visione·» μετά εισαγωγής τοϋ 
σοφού Μουστοξύδου.

5Π. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

' «Εοανιοτήν οελ. 381). - /. Φάή-
ιιωνος: «Ιστορία; τή; Έ/.ϊ.ην. Έπανα- 
στιιοεω;» τόμ. Α’ σε/.. 126, 33!), 381. 
3 "Οσα Μάμονκα «Τά κατά τήν Αναγέν
νησιν» σ. 23. Χρονικά ΛΙεοολογγιου.

0 ΚΗΠΟΣ ΤΟΝ ΛΟΥΑΟΥΑΙΟΝ
* * « ΑΡΑΒΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ * * ♦

Η' Ανοιξις.

II δυοαεοά άνοιξις he χαιιόγρ/.α καί

Γιά ri/r έττιατροφή τ>/ς // Αϊ'γί/ Εΐάοποίΐ/ΟΕ 
τά πρώτα ραδα ποΐ’ ΐκοιιιοννιο ώς χΟίς 
ακόμη.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.— Μέ μεγάλην χα«άταξιν καί μέ μίαν κατανυκτικήν δοξολογίαν 
ό Βασιλεύς καί ύ Λαός Του έώρτασαν είς τήν Μητρόπολιν τήν πρώνην έπέτειον τής πτώσεως 

τής ’Ηπειρωτικής πρωτευούσης.

όθορί" διε.τρν.-τηοε τον; κάλυκας τών ρόδων, ιΰς Λιά ι·ά έναποθέσ// 
έκεϊ ένα ώριιϊο μυστικό.

Κι' ύ Ζέφυρο; έφύσηξε ιόσυ Ακα/.ός κι' εΰωδιαομένο;.
"Ωοτε μοιάζει φορτωμένος ,;Ύ(; ,;/r ,η.ακι·οή ιή; Αγα.τημένη; μου.
11 δροσιά οια κλαδιά </ τειάνει περιδέραια από ύγρά μαργαριτάρια, τά 

όποια τινάζει ό ζέφυρο; φιλώντά; τα. '
Ίο ρυάκι εϊνε σελίδα β'ι>/·ίον, δπου τά πουλιά έρχονται νά διαβάοονν.
Ό άνεμο; τήν έγραφε καί

τά συννεφάκια έβαλαν τή; 
τελεΐέ; των.

Τά πουλάκια ηλναρονν 
στη ρι-ΙΙτιική του; γλώσσα.

ΊΙ σκιά μπερδεύεται <<>·«- 
μέσα από τά φυλλότματα.

Το νερό περπατει τρα- 
γουδώνιας.

Τά ρόδα έχαμογέλασαν, 
οΐ νάρκισσοι μιοοάνοιζαν τά 
μάτια τοιν.

Ο κήπο; γιορτάζει, πλου
μισμένο; όλο; μέ λουλούδια.

Όλοπόρφυρο;, πράσινο; 
ανοικτό;, χρυσοκίτρινος, κιι- 
τάλευκος.

Τά σύννεφα κλαϊνε, ή 
αστραπή χαμογελρ, τά σύν
νεφα είνε οε πόλεμο.

Ί! βρο·χή έιοιμιίζειαι γιά
'•I Ίι"γιί Τ,Κ κα' κλαδιά 
τρέμουν από τό φόβο των.

Ή άγάπη μου.

"zlr ό πόνο; μου διατρυ
πούσε τήν πέτρα, ή πέτρα 
θα εγνωριζε τά βάσανα.

"Αν ό αέρα; έπαιρνε τόν 
πόνο μου, δεν θά άκουγε 
πεια κανείς ι·ά φυσόι ό αέρας.

\4»· ό πόνο; μου ήταν 
μέο στήν καρδιά τών βου
νών, τά βουνά θά εσοιριιίζοντο κιίτιο, καί οί σκληροί βράχοι θά έλυωναν.

Αν μελετούσα τό Θεό κάθε φορά ποϋ μελετώ τόνομά σου, θά πήγαινα 
στον Παράδεισο.

β
Εί; ενα καμπούρην.

Μ ή νομίζει; ποι; είνε κακό νάνε κανείς καμπούρη;.
'.1.70 ηρ· καμπούρα ή 'ΙΙμισέληνο; παίρνει τά θέλγητρά της.
Ι'πσι παρόμοια καί τό ιόζο, τό τόξο τό φονικώτερο κι' άπό τά βέλη 

κι' άπό τό στόμα τής μαχαϊρας.
Τι βιολί παρόμοια είνε καμπούρικο, τό βιολί ποϋ οί Αρμονικοί του ήχοι 

λικνίζουν τή; νύκτες ιών εορτών μας.
Κ είνε τίτλος πολύτιμος γιά τής καμήλες νά έχουν μεγάλην καμπούραν.
Ο σχοΐνος, άν δέ λυγίζ/ι, είνε χωρίς χάρι καί τό καράβι, αν δεν ήτο γυρτό, 

δεν θά ιιποροϋσε ν' Αιπισταθή στά κύματα.
Ο Θεό; θέλησε νά σέ προίκιση μέ τόσες Αρετές, <">στε σοΰ πρόοθεοε έπί 

πλέον μιά καμπούρα.
Έτσι κα! ιό ειρηνικό βουναλάκι.
Κι οι καί τό κύμα έπάνω άπό τή μεγαλοπρεπή θάλασσα.
Κ ή γυναίκες, ίΐταν σέ βλέπουν, δέν έχουν πειά παρά έ'ναν πόθο:
Πώς νά ίδοϋν τόν άντρα τους μέ μιά καμπούρα σάν τή δικι'/ σου.

Είς τόν θάνατον τοΰ υίοΰ ένός Χαλίφον.

Οί άνθρωποι βαδίζουν πρό; τό Θάνατο σάν τους ίίρματοδρόμους.
Οι καλλίτεροι φθάνουν πειό γλήγωρα.
Ο Θεό; καλεΐ σι ή διαμονή του όσους κρίνει πειά άξιους μεταξύ τών 

πιστών του.
Κ'^ ό Θάινατο; κάνει ιήν εκλογή γιά λογαριασμό του.
Λ όσου; εκλέγει είνε πολύτιμοι λίθοι άπό τους πειό σπανίους.

. Κι' ό άνθρωπος είνε σάν τή σκιά, ή όποια όσο καί νά μηκύνεται οφείλει 
νά έκλειψη.

Ο Θάνατο; θερίζει τά κορμιά γιά τό καλό ιών ιμυχΰτν.
Έράγισες, ώ Θάνατε, τής πειό γερές ιίοπίδε; κ’ εποδοπάιιηοες τά πειό 

ακονισμένα σπαθιά.
Πώς κατώρθωσες, ό> Θάνατε, νά νικήση; ιόν υιόν τοΰ Χαλίφον Ανάμεσα 

τόσων λεγεώνων ποΰ τόν «προστάτευαν;
’Εκιύπησες, ώ Θάνατε, τήν Ουράν ενός μεγαλ,οψύχου.
,|ί>· ήμπόρεσε νά κάμη άλπ.οιώς, παρά νά προσφέρη τήν ι/·υχή του εϊ; 

τον ιιουοαη ιρην τον.
«

Τό φτιασίδι.

"Οταν, τέλος, ιήν ξαναεϊδα, είχε τά δάκτυλά της βαμμένα μέ κινά.
Τή; είπα : Είχες καρδιά νά βάφεσαι, δίαν έγόι ήμουν μακρνά οου ;
Αυτή είνε λοιπόν ή αμοιβή σ’ ένα πιστόν έραοτή ;
Κ' εκείνη απήντησε μέ βαθν αναστεναγμό :
Αχάριστε.' Τήν ημέρα τοΰ χωρισμόν μα; έχυσα ματωμένα δάκρυα ποΰ 

έοφόγγιοα μέ ιά χέρια μου.
Καί ίδές γιατί τά διίκτυλ.ιί μου είνε βαμμένα' βαμμένα Από τό αίμά μου.

«
Επιστολή είς Πριγκηπα.

Έχω εναν κόκκορα ποΰ μιά κόττα έκλο',σσησε Από ιή; πειό σπάνιε;, ίίιαν 
ακόμα ήταν στ’ αυγό του.

Τόν έπεριποιήθηκα οάν παιδί ποϋ βυζαίνει.
Τρώει ώ; ποΰ νά χορτάοη άπό ο,τι έχω, όπως ένα; κηδεμόιν ροκανίζει 

τήν περιοί'οία τοΰ όρφανοΰ.
Είνε τό παιδί μου, είνε ό φίλο; μου, είνε ό σύντροφό; μου.
"Ασπρο; οτό χρώμα, μέ μάτι διαπεραστικό, σάν τά μάτια τής Κασσάνδρας.
Φορεΐ οτό λαιμό του δύο σειρές φτερών παρομοίων μέ διπλό περιδέ

ραιο μαργαριιαριών.
ΚΤ άπό τήν ούριί του 

υψώνεται ολόκληρο /.αμπρί· 
περίπτερο Αλαζονείας.

"Οταν περπατει, λιγύζεται 
μεθυσμένος άπό δύναμι.

Καί χαράζει τό χοιμα ποΰ 
πατεϊ ιιέ τά ίχνη τον ποδιοΰ 
τον, ως σριραγΐδα.

"Εχει στά πόδια του δύο 
κοντάρια, γιά νά προοτα- 
τε'ΊΙ μ' αύτά τό χαρέμι τον.

Καί τά φτερά του ιόν σκε
πάζουν σάν μανδύας γλυκύ- 
τητο; καί μεγαλείου.

"Ολοι οί κοκκόροι τών 
γειτονιών ιόν αναγνιορίζονν 
γιά άηιέντη των καί τόν 
θαυμάζουν.

Καί γιά νά τοΰ δείξουν 
ύπακοί/ Απαντούν ατό τρα
γούδι του, ό ένας κατόπιν 
τοΰ άλλου.

Κίιταξέ ιον άνάμεοα στή; 
πέντε του ιοραΐες καί πα- 
χειές κόττες.

Δέν είνε σάν μονάρχης, 
ποΰ υπηρετούν άσπροι καί 
μαύροι σκλάβοι;

Καί τό λειρί τον δέν είνε 
α αν στέμμα βαοιληά ;

Είνε έξ άλλου καί σοφός 
γνώστης τών ιδρών τής νυ-

κτό; καί τή; ημέρας καί ή Αστρονομικές του γνώσεις είνε πολύ βαθειές.
'Αλλοίμονο. Γιά νά προσφέρω φιλοξενία στους ξένους μου είμαι υποχρεω

μένο; νά τόν σφάξω.
Καί τά κορίτσια μου κλαϊνε καί θρηνούν.
Πρίγκηψ, σώσε τόν κόκκορά μου καί ξαγόρασε τή ζωή του μέ άλλη 

σημαντική προσφορά.
"Ετσι θά κάνης πράξι αγαθή, ποϋ ή ανάμνησί τη; θά μείνη πειό μακρυνή 

καί άπό τήν άνάμνησι γιά τόν κριό τον 'Αβραάμ.

«
Είς τόν ’Αρχηγόν τών Πιστών.

’ Εκοιμήθηκαν έπάνω στής κορφές τόϊν βουνών, φυλαγμένοι άπό γενναίου; 
καί τίποτε δέν μπόρεσε νά τούς προοτατεύοη Από τόν Θάνατο.

Μέσα από τής τιμές, ποϋ τούς περιεοτοίχιζαν στά φρούριά των, ιούς έβγα
λαν καί τούς έκατέβασαν μέσα σέ λάκκο.

"Οταν τούς έθαψαν πειά, ένας διαβάτη; έστάθη καί τού; έφώναξε:
Ποΰ είνε πειά τά στολίδια σας καϊ τά στέμματά σας ;
Καί τά ιερά πρόσωπα, ποΰ έκρύβοντο άπό τά μάτια τοΰ πλήθους, τί ιίπέ- 

γειναν τώρα ;
Καί ό τάφο; άπήηησε γΓ αυτού; : Τά πρόσωπά το»· είνε στρατόπεδο 

μάχης γιά τά σκουλήκια.
Τόσον καιρό αυτοί οι τρανοί τής

γής ήπιαν καί έφαγαν, ώστε τώρα
πειά ήλθεν ή σειρά των νά φαγω
θούν κι αυτοί.

Τόσον καιρόν έθησαόρισαν στον Κό
σμο. Καί τδ/ρα άφησαν τούς θησαυ
ρούς των ατούς εχθρού; το>ν κϊέφυγαν.

Ρώτησε ιόν Χαλίφη : Πότε έσήμανε ή ώρα τοΰ Θανάτου; Ποϋ είνε 
πειά οί λεγεώνες σας, τ’ άρματά σας κ.' οΐ σκλάβοι σας;

Ποΰ είνε ή αποθήκές σας καί τά θησαυροφυλάκιά σας, ιών όποιο»· 
τά κλειδιά έκαμαν νά στενάζουν από τό βάρος των οΐ δυνατοί;
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Ποϋ είνε οί Ιππόται, ποϋ είνε ό στρατός καί τί άπέγειναν όλοι πειά; Ποϋ 
είνε τά σπαθιά καί ποϋ τά όπλα :

Ποΰ λοιπόν είνε ή φρουρά ; Πως δέν έτρεζε νά προστατεύση τόν Χαλίφη 
τήν ώρα ποΰ ζεφυχοϋσε;

Ποϋ είνε οί πολεμισταί; Δέν κατώρθωοαν ν' αποσύρουν άπό έπάνω σου 
τοΰ θανάτου τά βέλ η;

Αλλοίμονο.’ αλλοίμονο.’ Δέν σέ ΰπερήσπισαν λοιπόν; Αλλοίμονο.' αλλοί
μονο .' Σ' έγκατέλειφαν μόνο οτή σκληρή σου Ειμαρμένη ;

Άλλά τόν τάφο σου τουλάχιστον; Πώς συμβαίνει καί δέν τόν επισκέ
πτεται κανείς ;

Τό παλάτι σου είνε ακατοίκητο άπό τή φρίκη, κι’ ή άνάμνηοί σου έοβυσε, 
έξεχάοθη, έχάθηκε.
Κι όσοι σάγαποϋσαν, άσχολοϋνται μονάχα πώς νά μοιράσουν, δ,τι ήταν δικό σου.

Επιτάφιο. ~

’ (J άγαπώμενος είνε παρμένες άπό εκείνους ποϋ τόν αγαπούν οί φύλακες 
δέν μάς φυλάγουν άπό τόν θάνατο.

Πώς μπορείς ν άπολαύσης τή ζωή καί τής ηδονές της, εσύ ποϋ τά λόγια 
σου κί οί στεναγμοί σου είναι 
μετρημένοι. ;

Ό θάνατος δέν διακρίνει, 
ούτε τόν δυνατό γιά τή δύναμί 
του, ούτε τόν σοφό γιά τή 
σοφία του.

Τό παλάτι σου ήτο συχνα- 
σμένο, τιμημένο' δ τάφος σου 
είναι έρημος, χαμένος ανά
μεσα ατούς τάφους.

Τό κράτος της.

Μέθυσε άπό χάρι καί νά
ζια' τό -μπορείς.

Πάρε ο,τι ποθείς' ή ώ/ιορ- 
φιά ο έφόρτωσε δώρα. 
Πρόσταζε, κάμε ο,τι νομίζεις.

Τά θέλγητρά σου σοΰ έδω
σαν τήν ίζουσία έπάνω μου.

".·ίΐ’ θέλης δοκίμασε τήν 
αγάπη μου.

Ποτέ δέν θά κάμω, παρά 
ο,τι ο’ αρέσει.

Έπάνω μου έχεις μεγαλεί- 
τερα δικαιώματα, παρά όσα 
έχω έγώ ό ίδιος, άφοΰ χωρίς 
έσε δέν ή μπορώ νά ζήσω.

"Ολη μου ή δόζα είνε δική 
σου σκλάβα.

Κί όμως δέν είμαι 
άζιος νά σ’ αγαπώ.

Ή ζωή σου ; "Ενα 
παρελθόν, ποΰ δέν είναι 
παρά ένα όνειρο' ένα 
μέλλον, ποΰ δέν είναι 
παρά μία ιδέα.

Τό παιδί ποϋ γεννιέ
ται μέ τό χέρι κλειστό, 
απαιτεί μιά μέρα ν άπο- 
κτήση δικό του ολ.ο τόν 
Κόσμο.

Ό ετοιμοθάνατος μέ 
τό χέρι ανοικτό, είνε 
σάν νά λέγη:

—Βλέπετε; Φεύγω... 
καί δέν πέρνω τίποτε 
μαζύ μου.

Δεν βλέπεις λοιπόν 
ότι, ή Μοίρα συντρίβει 
ο,τι κτίζει, ζαναπέρνει 
ο,τι δίνει, άσκημίζει ο,τι 
έκαμε ωραίο;

'Εκείνος λοιπόν ποΰ 
δέν θέλει νά ίδή κατα
στροφή του, ας φυλάγεται νά δένεται μέ ίί,τι ήμπορεί νά χάση πολύ εύκολα.

Είνε κανείς πλούσιος, όταν έχη όσα χρειάζονται γιά νά ικανοποίηση τής 
ανάγκες του.

Τό περιττό δημιουργεί φτώχια.

«
__ Τό χαμόγελό της.

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ. — Συνεκείφ έπεισοδίου έν τή Βουλή ό Πρόεδρος κ. Κ. Ζαβιτζιάνος άτέστειλε 
μάρτυρας πρός τόν κ. Γ. θεοτόκην ζητών Ικανοποίήσιν. Ή μονομαχία έγινεν είς τον παρά τά 
Σβπόλια κήπον Σούτσου καί τά πιστόλια έγέαισεν ύ μετά τοΰ κ. Κ Κουμουνδούρου μαρτυς 

τού κ. Θεοτόκη κ. Περ. Σοΰτσος, Λοχαγός τοΰ Μηχανικού.

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ.— Γαλήνιος ό κ. Γ. θεοτόκης, όπως πάντοτε, μέ τόν γιακά σηκωμένοι·, πυροβολεί.

ΒΚ. Σ’ έμελετοϋσα, όταν τά βέλη έζεδιηωΰσαν άπό Ιμέ,
καί όταν τά σπαθιά έσταζαν άπό τά αίμά μου. 
Α'αί επτθυμονσα μ'ε θέρμη νά φιλήσω τά σπαθιά, 

"'· γιατί ή λάμφι των μου έθύμιζε το χαμόγελό σου.

β « «
διστάζης νά κόμης ή νά μή κόμης κάτι τί, σκέηιου έάν τήν επαύριον 

θά είσαι ευχαριστημένος ποΰ τό έκαμες.

— Πριν άπογοητευθή κανείς τελείως διά κάποιαν του δυστυχίαν, πρέπει νά 
περιμένη, διότι ίσως νά είνε αΰτη ή αρχή καμμιιίς νέας ευτυχίας.

/

Ο ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ ο ο ο ο ο ο ο 

ο ο ο ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Ό χειμών είς την Ευρώπην. — Ποτέ άλλοτε δέν υπήρξε τόσον 
ψυχρός ό χειμών είς τήν,Εύρώπην, δσον έσημειώθη ούτος τόν παρελ
θόντα μήνα ’Ιανουάριον.Άπό τήν Χριστιανίαν έτηλε- 
γραφήθη δτι, οί κάτοικοι τής Νοτίου Νορβηγίας ύπέ- 
φεραν τάς ήμέρας έκείνας έκ πρωτοφανούς περιόδου ,
υπερβολικού ψύχους. Τ*/

Είς τό εσωτερικόν τής χώρας καί είς τάνατολικά 4
σύνορα ουδέποτε έσημειώθη τόσον χαμηλή θερμοκρασία. Ή μικρά 
πόλις Ροέρος κατέρριψε τό ρεκόρ τοΰ ψύχους μέ πεντήκοντα βαθμών 
θερμοκρασίαν ύπό τό μηδέν. Οί ταξειδιώται αφηγούνται δτι, ή πόλις 
έφαίνετο νεκρά. Κανείς δέν έτολμοΰσε νά έξέλθη τής οικίας του.

Καί έπειτα παραπονούμεθα κ’ εμείς διά χειμώνα μέ θερμοκρασίαν
πάντοτε ύπεράνω τοΰ μηδε
νικού. Τί ντροπή !

«
Τό Ναυτικόν τής Τρι

πλής.—Ό «Ιΐρίγκηψ Ευ
γένιος', τό τρίτον δρέντνωτ 
τής Αυστρίας, Οά είνε τε
λείως έτοιμον μετ’ ολίγον. 
Τοιουτοτρόπως τήν άνοιξιν 
ό Αυστριακός στόλος θά έχη 
δύναμιν μιας μοίρας άπό 
3 δρέντνωτ μέ 36 πυροβόλα 
τών 35 ύφεκ.

'Ολίγον άργότερον ή μοί
ρα τών δρέντνωτ Οάένισχυθή 
και μέ τέταρτον καί τοιου
τοτρόπως περατούταιή έκ- 
τέλεσις τοΰ πριότου ναυτι
κού προγράμματος τής Αύ- 
οτρίας. Κατόπιν Ο’άρχίση ή 
έκτέλεσις τοΰ δευτέρου της 
προγράμματος, δπερ περι
λαμβάνει 2 ύπερδρέντνωτ. 

Έξ άλλου ή ’Ιταλία έκτε- 
λεϊ ήδη δοκιμάς τοΰ δρέν
τνωτ 'Ιουλίου Καίσαρος· 
καί έτσι δσονούπω ή 'Ιταλία 
Οά έχη πλήρη τήν πρώτην 
της μοίραν τών δρέντνωτ, 
άποτελουμένην άπό 3 τοι- 

αύτα δυνάμεως 38 πυ
ροβόλων τών 35. Τό 
δρέντνωτ «Καβούρ» Οά 
είνε έτοιμον άργότε
ρον. Έλπίζεται δέ δτι 
κατά τό 1915 Οά σχη- 
ματισΟή καί ή δεύτερα 
μοίρα τών δρέντνωτ. 
Επομένως μετ'όλίγους 
μήνας ή Τριπλή Συμ- 
μαχία θά έχη είς τήν 
Μεσόγειοί' 6 δρέντνωτ.

β
Ό Πάρσιφαλ είς τήν 

Σκάλαν τοϋ Μιλάνου. 

Θριαμβευτική ήτο ή 
έπιτυχία τοΰ ΓΙάρσι- 
φαί.είς τό θέατρον τής 
Σκάλας τοΰ Μιλάνου. 
Τό άριστούργημα τοΰ 
Βάγνερ ένομίζετο αμ
φίβολον, έάν ήδύνατο 
νά έπιτύχη είς τήν 
Ιταλίαν. Διότι ή μου
σική του είνε έντελώς 
διάφορος τής Ίταλι- 
τοΰ Πάρσιφαλ συνέρ- 

ρευσε πλήθος κόσμου, δ όποιος έφυγε κατενθουσιασμένος. Ό Βάγνερ 
κατέκτησε τό ’Ιταλικόν κοινόν. Καί δχι μόνον ή έντύπωσις ή γενική 
είνε δτι, τό έργον είνε ωραιότατοι·, άλλά δτι είνε εύκολώτατον νά 
τό έννοήση κανείς, ώστε ή εύχαρίστησις τήν όποιαν άπολαμβάνει δέν 
έλαττοΰται έκ τής έντάσεως έκείνης τοΰ πνεύματος, τήν όποιαν διεγεί
ρουν τά άλλα έργα τοΰ Βάγνερ καί πολλών νεωτέρων μουσουργών.

«
Καταχθόνιος κακούργος.—Είς τήν Φραγκφούρτην έδικάσθη είς τό 

Κακουργιοδικεϊον ό Κάρλο Χόμφ. Ό καταχθόνιος αύτός κακούργος 
έδηλητηρίασε τόν πατέρα του, τόν νόθον του υιόν, τήν πρώτην του 
γυναίκα καί τό έξ αυτής τέκνον του καί άπεπειράθη νά δηλητηριάση 
τήν μητέρα του, τήν δευτέραν καί τήν τρίτην του γυναίκα. Πού νομί
ζετε δτι οφείλεται δλη ή σειρά αύτή τών έγκλημάτων του; Άπλούστατα 
είς τό δτι ήσφάλιζε τήν ζωήν τών θυμάτων του καί τά έδηλητηρίαζεν 
έπειτα διά νά πάρη τήν άποζημίωσιν.

κής. Έν τούτοις καί είς τάς δύο παραστάσεις

Άπό τόν θάνατον τής πρώτης του γυναίκας έκέρδισεν 
20 χιλιάδας μάρκων. ΊΙ δευτέρα του γυναίκα, τήν όποιαν 
ήσφάλισεν άντί 30 χιλ. μάρκων άνεκάλυψε τάς προθέσεις 
του καί έζήτησε νά τόν χωρίση. Ό Χόπφ έπήρε τρίτην 
γυναίκα καί τήν ήσφάλισεν άντί, 80 χιλιάδων φράγκων. 
Άλλά καί αύτή άνεκάλυψεν ότι, ό προκομμένος της άπε- 
πειράθη νά τήν δηλητηριάση καί τόν κατήγγειλεν εις τήν 
Εισαγγελίαν. Ή Εισαγγελία δέ τότε άνεκάλυψετ· δλα του 
τά έγκλήματα.

'Ο πληθυσμός τών 'Ηνωμ. Πολιτειών. — Τό 1900 αί 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι είχον 76.977.000 πληθυσμόν. Τό 1902 
άνήλθεν ούτος εις 78.436.000. Τό 1903 είς 79.799.000. Τό 
1904 είς 81.177.000. Τό 1905 είς 82.562.000. Τό 1906 είς 
83.960.0’00. Τό 1907 είς 85.369.000. Τό 1908 είς 86.2S4.000. 
Τό 1909 είς 88.200.000. Τό 1910 είς 89.644.000. Τό 1911 
είς 93.203.000. Τό 1912 εις 95.908.000. Καί τό 1913 είς 
98.037.000.

Τιμωρία είς στακτόν. Ή Ρωσσία έτιμο’ιρησε τόν 
άτακτον μαθητήν της, δηλαδή τό Μαυροβούνιον. Δέν 
τού έστειλεν έφέτος, όπως έκαμε πάντοτε μέχρι τοΰδε, 
τόν ετήσιον μποναμάν διά τόν στρατόν του.

Τό ποσόν τοΰτο τό όποιον άνήρχετο είς ένάμισυ
περίπου έκατομμύριον δεν τοΰ το εστειλεν η Ρωσσια
έπ’ εύκαιρίφ τοΰ νέου έτους, διότι τό Μαυροβούνιον παρήκουσε τάς 
συμβουλάς της καί έκήρυξε πρώτον τόν πόλεμον κατά τής Τουρκίας. 
Λοιπόν δέν έχει φρούτο έφέτος διά τό Μαυροβούνιον.

♦ ♦ *

ΕΠΙΣΤΗMONIΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ Ο Ο Ο Ο Ο

ο ο ο ο ο Ο ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

Ο ιατρός Σεβρέλ, ό όποιος έζησεν 104 χρόνια, δέν έπινε κρασί καί
' δέν έτρωγε ψάρι. Ή κυρία Ροβινώ, ή όποια άπέθανεν είς τό Παρίσι 

είς ήλικίαν 107 έτών, έπινεν άντιθέτως κρασί καλής ποιότητος μάλιστα. 
Ή άντίφασις λοιπόν μεταξύ τών δύο αύτών έκατσντούτηδων, οί όποιοι 
έζοΰσαν είς τήν ιδίαν πόλιν. τό Παρίσι, δέν μάς διδάσκει τίποτε περί 
τής Ζ2’’1οεω5 'I !ι11 τ0® 'ί1ι(ιοι<>ύ οχετικίϋς μέ τήν μακροβιότητα.

Τόν λόγον έχει ό Ενετός Κορνάρος, ό όποιος είς ήλικίαν όγδοήκοντα 
έτών, έδημοσίευσεν «'Οδηγόν περί μακροβιότητος·. Ό Κορνάρος είς τό 
άνθος τής ήλικίαςτου εΰρέθη, ένεκα τής πολυφαγίας, είς κίνδυνον ζωής 
καί είχε καταδικασθή ύπό τών ιατρών, έσώθη δέ μόνον διά τής εγκρά
τειας, τήνδπρίαν έφήρμοσεν έπειτα είς τήν ζωήν του, ζήσας εκατόν έτη 
περίπου. Ό Κορνάρος είχε περιορίση τήν καθημερινήν τροφήν του είς 
110 δράμια περίπου έν τφ συνόλιρ, ψωμί, πάστα, αύγά, κρέας ή ψάρι 
καί είς άλλα τόσα δράμια κρασί.

Τής ολιγοφαγίας οπαδός ήτο καί ό ιατρός τής άρχαιότητος Γαληνός, 
δ όποιος είχε φθάσει είς ήλικίαν 140 έτών, καί ό όποιος έσυνήθιζε 
ν’ άφίνη κατά τό γεύμα ύλίγην «πείναν διά τό δεΐπνον καί είς τό δεϊ- 
πνον όλίγην πείναν διά τήν έπαύριον».

Κατά διαφόρους στατιστικός έπί 46 ατόμων, ποΰ είχον φθάσει είς 
ήλικίαν 102-105 έτών, οί 31 έπινον οινοπνευματώδη ποτά καί, λεπτο- 
μερέστερον οί 24 τά έπινον τακτικώς, οί 6 μετρίως, καί ό ένας ύπερβο- 
λικώς. Μόνον έκ τών 46 οί 15 ήσαν ή καθολοκληρίαν ή σχεδόν νεροπόται.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ. — Φτωχή μάνα! Παρά τόν τάφον τοΰ εφέδρου κλαίει τόν υίόν της, τό μόνον της στήριγμα.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΤΝΟΝ TOV ΜΑΡΤΥΡΟΣ.—Έπάνω είς τόν άπέριττον τάφον τοϋ Μάρτυρος Βμοιλέως, 
είς τό Τατόϊ, εύλαβής προακυνητής ό Σπ. Ματσούκαβ άπο-δέτει δέσμην ώνΰέων.

Ό Νώε Μπεμόν τής Νέας Ύέρσεϋ, είχε ζήσει υπέρ τά 128 έτη καπνί- 
ζων τσιμπούκι άπό ήλικίας 12 έτών, καί κάθε τραβηξιά τήν συνώ- 
δευε μ’ ένα ποτήρι ούΐσκυ. "Ενας άλλος έκατονταετης ό Ούίλιαμ Άνδρύ, 
έπινε κάθε μέρα μίαν φιάλην ούΐσκυ. Καί έλεγεν ότι, ή φιάλη αΰτη ήτο 
δΓ αύτόν τό έλιξίριον τής μακροβιότητος.

Ό αίδεσιμώτατος Δάβις έκ Σταύουτων. ό όποιος έζησεν 105 χρόνια, 
έτρωγε σχεδόν πάντοτε μεγάλα κομμάτια ψωμί, αλειμμένα μέ βούτυρο. 
Τό βούτυρο διώχνει τήν χολήν, έλεγε συχνά. Ό 'Γζών Ούΐλσων έσυνεί- 
θιζε νάτρώγη άπό τής νεαρός του ήλικίας έως τά 119 χρόνια ποΰ έζησε, 
ραπανάκια ψητά. Ό Πάρρ, ό όποιος είρωνεύετο πάντοτε τούς ιατρούς, 
έζησεν 101 χρόνια τρώγων βούτυρο καί σκόρδο. Ό Ερρίκος Ένδερσων 
έζησεν 103 χρόνια τρεφόμενος μέ βραστόν χοιρινόν κρέας. "Αλλοι δέ 
έκατονταετεΐς έπινον λάδι καί έτρωγον μεγάλος ποσότητας μέλι. Ή 
ειδική στατιστική τοΰ Χούμφρεΰ άναφέρει ότι, έπί 64 έκατονταετών, 2 
μόνον έτρωγον ολίγον κρέας, καί όλοι οί άλλοι, έκτος ένός, δστις έκαμνε 
κατάχρησιν, έτρωγον αρκετόν. β

Έξ όσων έξεθέσαμεν, αντιλαμβάνεται ό αναγνώστης δτι, δέν ύπάρχ,ει 
δυστυχώς (ορισμένη μέθοδος διά νά γίνη κανείς εκατοντούτης. Καθώς 
άποδεικνύεται, έάν κανείς έχη δυνατήν κράσιν, αντέχει αΰτη καί είς τάς 
αταξίας τής διαίτης. Άλλά πάντες δέν έχουν ίσχυράν κράσιν. Καί αύτοί 
σχετικώς μέ τήν αντοχήν τοΰ στομάχου των καί τών λοιπών σωματικών 
των δυνάμεων, ας άκολουθήσουν τό σύστημα τής έγκρατείας, καθώς 
έκαμεν ό άσθενής τήν κράσιν καί τόν στόμαχον Ενετός Κορνάρος, ό 
όποιος διά τής έγκρατείας μόνον έγινεν εκατοντούτης. Δέν λέγομεν 
βέβαια δτι, δλοι πρέπει νά τρέφονται μέ, τό ποσόν τών 110 δραμιών 
μόνον, άλλά λαμβάνοντες ώς άρχήν τήν έγκράτειαν τούτου ν’ άκολου
θήσουν τήν οδηγίαν τοΰ Γαληνού, ή όποια λέγει ότι, δέν πρέπει κανείς 
νά τρώγη μέχρι κόρου.

Άλλά μαζί μέ τήν έγκράτειαν χρειάζεται καί σχετική φιλοσοφία διά 
τά έγκόσμια. Διότι δσοι θέλουν νάζήσουν πολύ, πρέπει νά βλέπουν τόν 
κόσμον στωϊκώς δπως έχει, χωρίς συγχύσεις, άλλά πάντοτε μ’εύθυμίαν. 

Είς διαφόρους έποχάς ιατροί 
καί άγύρται ένόμισαν δτι, έφεΰ- 
ρον διάφορα ελιξίρια πρός 
παράτασιν τής ζωής. Σύγχρο
νος ιατρός, διάσημος, ο Μετσνι- 
κιόφ, τοΰ ’Ινστιτούτου Παστέρ, 
διατείνεται ότι υπάρχει τροφή, 
έλιξίριον, άν προτιμάτε, τό 
όποιον άφεύκτως παρατείνει 
τήν ζωήν. Τοΰ ελιξιρίου αύτοΰ 
ό ίδιος Μετσνικώφ κάμνει κα
θημερινώς χρήσιν. Τό φάρμα- 
κον είνε εύχάριστον καί προσι
τόν είς πάντας. . . τό γιαούρτι, 
τό φονεΰον, κατά τόν Μετσνι- 
κώφ, τό μικρόβιον τοΰ γήρατος. 

Αύτά ολα είνε αί γι’ώμαι, μέ 
τάς όποιας τρέφεται σήμερον ό 
κόσμος· ή μάλλον μέ τάς όποιας 
θέλουν νά θρέψουν τόν κόσμον. 
Τό πρόβλημα δμως είνε παλαι- 
ότατον. δσον καί ό Κόσμος. Καί 
όσοι είχαν τό θάρρος ν’ άγω- 
νισθούν διά τήν άνακάλυψιν 
μιάς εύεργετικής λύσεως, άιτε- 
λήφΟησαν πολύ ταχέως δτι, ό 
άγών των δέν είνε παρά κωμι- 
κώτατος ποδοσφαιρικός άγιον, 
κατά τόν όποιον ή παροιμιώ- 
δης μπάλα αντικαθίσταται μέ 
τό κάπνισμα τοΰ Νώε Μπε
μόν, τά ραπανάκια τοΰ Τζών 
Ούΐλσων καί τό γιαούρτι τοΰ 
Μετσνικώφ.
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γ-ρ|ΐ> ·Κράχ έπήλϋε, ένα Κραχ φοθε- 
: '4γ-, ρόν, και παρέσυρε μέ τήν δίνην του 
•V καί αύτόν. Ή Τράπεζα του έσω- 

ριάζβτο είς ερείπια. Δέν έπρεπε άπύ που
θενά νά περιμένη βοήθειαν. Έμπρός του 
έχασκε τό βάραθρον, ε’να βάραθρον άθυσ- 
σαλέον, είς τό βάθος τοΰ όποιου έκρη- 
μνίζετο ή οικογένεια του.

’Αλλοι, άλλοι! Δυστυχισμένη γυναίκα ! 
Δυστυχισμένα παιδιά!

Καθισμένος έμπρός είς τό εγγλέζικο 
γραφείο του, τό κόκκινο, χωσμένος μέσα 
είς τήν μαροκέν πολυθρόνα του, ένφ τό 
καλοριφέρ έχυνε τήν γλυκειά του ζέστη, 
μέ τά πόδια χωσμένα έως τόν αστράγαλο 
είς τό τρίχωμα μιας έξαπλωμένης χιονά
της αρκούδας, είχε τά μάτια απλανή 
έμπρός, μέ σταματημένην τήν σκέψιν καί 
μόνον μέ τό δάκτυλο παρηκολούθει τάς 
πτυχάς τοΰ δέρματος τού κόκκινου τής 
πολυθρόνας μέ τά κοκκάλινα κουμθιά 
τής ταπετσαρίας.

Είχε ξενυκτίσει έκεϊ, χωρίς νά πάρη 
ένα φλυτζάνι γάλα, χωρίς νά δεχθή κα
νένα· ούτε τήν Μάσιγκα. ούτε τόν Σάσσα, 
ούτε τήν "Ολια. Ή γυναίκα του μέ τά 
δυό της παιδιά επάνω είς τό δεύτερον 

πάτωμα, είς τό δωμάτιόν της, έκλαιε, γονατισμένη κοντά είς τό 
κρεββάτι, κάτω άπό ένα Σταυρωμένου άπό ελεφαντόδοντο, ποϋ τούς 
έκύτταζε άπό τό Μαρτυρικόν του Σύιιθολον ιιέ ένα βλέμμα άπειρου 
συμπάθειας.

Αυτός δέν είχε πλέον τίποτε νά σκεφθή. Είχε σκεφθεϊ δλην τήν 
νύκτα. Τό παθητικόν του ύπελογίζετο είς δρ. 1 650.000, ή δέ περιου

σία του όλη άνήρχετο είς 600,000 μετρητά κατατεθειμένα παρά τή 
’Εθνική, είς οχτακόσιας μετοχάς Γεωργικής Πίστεως, άγοραίας άξίας 
600 δραχ. είς μίαν τεράστιον οικοδομήν έπί τής όδοΰ Έρμου άξίας 
250,000 δραχ. είς κοσμήματα τής συζύγου του άξίας 50,000 δραχ. καί 
είς 350,000 δραχ. άξίαν τοΰ μεγάρου, μετά των έξαρτημάτων, επίπλων, 
σταύλων, γκαράζ, αμαξών, ίππων καί ώτό.

Πρό μιας εβδομάδας είχε αγοράσει μέ τόν ξεπεσμόν, προ- 
βλέπων υψωσιν, εξακόσιες Εθνικές, -100 Γεωργικές, καί 1000 
Έντερνασιοννάλ. Άκόμη προχθές ήτον τόσον καλά! Ύπελό- 
γιζε διά τό τέλος τού μηνός ένα κέρδος άπό 200,000 δραχ. 
τουλάχιστον. Άλλ’ έξαφνα ήλθε τό άναθεματισμένο τηλε
γράφημα. Ήτοι· άκόμη έκεϊ έμπρός του επάνω είς ένα 
μικρόν πίνακα έβένινον μέ πλους καρφωμένοι· τό τηλεγρά
φημα τής Βιέννας:

•Βιέννη 12 Δεκεμβρίου.—Έκ Λονδίνου τηλεγραφούσα· όιι, 
συνεπεία τον έν Μαρόκιρ επεισοδίου ό έν ΓΙαριοΐοις Πρεσβευτής 
τής Γερμανίας δίπαρόν Φον Μάγχενσταίν άνεχώρησεν άνακληθείς, 
άπό στιγμής δέ είς στιγμήν αναμένεται ή εναρξις ιών εχθροπρα
ξιών.' U κ. Κανιόν, Πρεσβευτής τής Δημοκρατίας έν Βερολίνο), 
εφθασεν είς ΙΙαριαίους καί έσχε μακράν άκοόαοιν είς τά Ίΐλύσοια .

Τό κατρακύλισμα ήτο φοβερόν. "Οπου πουλήσει-πουλήσει 
χαρτιά. Ή ’Εθνικές έπεσαν είς τό ήμισυ, ή Γεωργικές έπα- 
θαν πανωλεθρίαν, ή Έντερνασιοννάλ δέν έζητούντο. "Επρεπε 
νά πληρώση διαφορές έν δλφ 1,750,000 δρ. έμενε δέ άνοι- 
κτός, καί άν άκόμη προσυπελόγιζε καί τήν οικοδομήν τής 
όδοϋ Έρμου, καί τό Μέγαρον καί τά έπιπλα καί τά αμά
ξια, δλα. δι’ 150,000 δρ. Ή Μάσιγκα τοϋ είχε εισφέρει καί τά 
κοσμήματά της· άκόμη ,Ό-60 χιλιάδας δρ. Τά έδιδε δλα διά 
τήν τιμήν του.

Καί δέν είχε πλέον τίποτε νά σκεφθή.............................

Κατά τάς ένδεκα ό ιδιαίτερος γραμματεύς του, ό Ζάκ, τοΰ 
άνήγγειλε τήν έπίσκεψιντοΰ παρά τφ Χρηματιστηρίφ Κυβερ
νητικού Επιτρόπου καί τοϋ ΙΙροέδρου τής Επιτροπής τοΰ 
Χρηματιστηρίου.

Ήρχοντο διά τήν έκκαθάρισιν. Τά χαρτιά του ήσαν τόσον 
καθαρά καί τόσον έν τάξει, ώστε δέν έχρειάσθη πολλή ώρα 
διά τήν έκκαθάρισιν. Τά έδιδε δλα, καί μετρητά, καί Γεωρ
γικές καί σπήτι καί μέγαρον καί κοσμήματα, δλα, δλα, δλα. 
Έμενε δμως άκόμη άνοικτός δι’ εκατόν χιλιάδας.

— Δέν έχω άτυχώς Κύριοι άλλα· είπε ιιέ δλην τήν ειλι
κρίνειαν. Τά έδωκα δλα· δ,τι είχα κάμει έως τώρα. Μένουν 
εκατόν χιλιάδες άκόμη. θά έργασθώ καί θά τής δώσω 
καί αυτές.

Έκράτησαν σημείωσιν τής περιουσίας αυτής καί έφυγαν. 
Έμπρός του είχε άκόμη τούς τίτλους του, τά χαρτιά του, τά 
ατομικά του βιβλιαράκια, τάς άποδείξεις τών καταθέσεων 
του καί εξαπλωμένος εις τήν πολυθρόναν του, μέ τήν συνεί
δηση· άναπαυμένην δημιουργεί ένα νέον κόσμον, αρχίζοντας 
άπό τό άλφα.

Τό μεσημέρι έσήμανε, άλλά δέν ανέβηκε γιά πρόγευμα.

,"8να νωερ ca)v (ΰο^ών ά(ΰω^έοόαι,(
π- ΙΙρωτότυπον διήγημα ·£

Καί ποιος έκάθησε είς τό πρόγευμα: Μέσα τά άλλοτε όλοζοιντανα 
γραφεία του ήσαν νεκρά. Κάθε ζωή είχε σταματήσει έκεϊ μέσα, άπό 
τήν άποφράδα στιγμήν.

Έξαφνα κάποιος έκτύπησε τήν πόρτα τοΰ γραφείου καί είς τό μισοά- 
νοιγμα έφάνη περίλυπος ό Ζάκ.

— Τί είναι Ζάκ; ήρώτησε, δπως έσυνείθιζε άλλοτε.
Ό πιστός υπάλληλος έπληοίασε, σάν νά είχε νά ανακοίνωση κάτι, 

ποΰ δέν ήθελε νά τό είπή.
— Τί είναι τέλος πάντων; Λέγε !
— Νά· έμεινε κάτι άπό τάς υποχρεώσεις μας...
— Ναί· λοιπόν;
-Ό Κυβερνητικός Επίτροπος τό έβαλε είς τήν κορμπέϊγι.

Χωρίς ν’ άπαντήση, έχαμήλωσε σιγά - σιγά, σάν ένοχος, τό κεφάλι 
καί έδέχθη τό κτύπημα. Δέν τό έπερίμενε αυτό. Τά έθυσίασε δλα. Έδωκε 
τό ψωμί τών παιδιών του, τά κοσμήματα τής γυναίκας του, δλα τά 
έδωκε, μέχρι πεντάρας, χάριν τής τιμής του. Καί νά τώρα τήν ήθελαν 
καί αυτήν. Τόν έστεροΰσαν τοΰ δικαιώματος νά έργασθή διά νά φανή 
τίμιος.

Καί τό ψωμί τών παιδιών του; Τί θά έγίνετο ή οικογένεια του. δταν 
κάποιο εκατοστάρικο, ποΰ εΰρίσκετο μέσα είς τό πορτμονναί του, 
έξητμίζετο ;................................

Καί άπό τό άλλο μέρος τό πρόβλημα τοΰ σπητιοΰ- Ήτον υποχρεω
μένος έπειτα απ’ ύλίγες μέρες νά εγκατάλειψη τό μέγαρον, ποΰ δέν τοΰ 
ανήκε πλέον.

Άσυνειδήτως καί σάν μηχανικώς ήρχισε νά τραβά καί νά ψαχουλεύη 
ένα-ένα τά συρτάρια του γραφείου του. "Ολα γεμάτα άπό σημειώσεις, 
μπορντερώ, σημειωματάρια.

Είς τό βάθος τοΰ δεξιού συρταριού ήτο μία κρύπτη. Άσυνειδήτως 
έπίεσε τό ίλατήριον καί έφάνησαν μέσα δύο φάκελλοι· ένας μεγάλος, 
λευκός, τσακισμένος είς δύο καί ένας επιμήκης κίτρινος.

Έπήρε τόν λευκόν καί άνέγνωσε τήν επιγραφήν, σάν νά τόν έβλεπε 
πρώτην φοράν. Ήτο ή διαθήκη του. Ένα σαρκαστικόν μειδίαμα τοΰ 
διέστειλε τά χείλη καί έσχισε τόν φάκελλον μέ τό περιεχόμενο'· είς 
μικρά κομμάτια. Τοΰ ήτον άχρηστον πλέον. Ή Μοίρα έφρόντισε νά 
σβύση δ,τι είχε γράψει αύτός.

Έπειτα έπήρε τόν κίτρινον καί έδιάθασε τήν φίρμα: Ελληνική 
’Ασφαλιστική Εταιρία. «Ή Πρόνοια- έν Άθήναις. Μέσα ήτο τό άσφα-

— Τί είναι τέλος πάντων; Λέγε.'

Επάνω είς τόν Εγγλέζικου καναπέ . . .

α_

ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΠΟΥ ΚΑΡΤΕΡΩ
* ΑιΣΜΑ ΕΛΕΓΕΙΑΚΟΝ Ψ

'Ηλιόλουστες ημέρες 'ξαναρχίζουν 
καί έρχονται χιλιάδες τά πουλιά, 
α τά παραθύρια τής φιοληές των κτίζουν, 

πετοΰν 'ς τά δάση καί μέο' 'ς τά κλαδιά. 
Κάθε πρωί γλυκά μέ έξυπνουνε 
χελιδονάκια μαϋρά "'να σωρό, 
τα ματια μου τοΰ κάκου έρετ·»-οΰι·ε : 
ζΐέυ βλέπω ιό πουλί 'ποΰ καρτερώ.

Έγνιόριαα καί τήν φιλοδοξίαν 
'σάν είδα κάποτε τόν ι'ιετόν 
>·ά βλέπη μ' έπαρσιν, ’ς αίπόν άξίαν, 
τής γης ιό μύγα πλήθος ερπετών. 
Ί'όν αετόν βλεπο) καί τώρα κι έχει 
ιιέ καταιγίδες πόλεμο σκληρό, 
μά πόθος δόξης πειά δέν μέ κατέχει: 
Λεν βλί'πιο ιό πουλί 'ποΰ καρτερώ,

Ί" αηδόνι βλέπω νά τσιμπφ παρέκει 
χορτάρι 'λίγο, τροφήν 'ποΰ ποθεί, 
καί μέο' ’,· τά φύλλα έπειτα νά στέκ/ι 
νά ψάλλμ λίγο . .. καί ι·ά νεκρωθή: 
"Ερωτα φάλλει ...“<}! τί ειρωνεία.' 
Ψάλλε σιγιότερα, πουλί μοιρό.' 
1ί>· μοΰ χρειάζεται πειά αρμονία .. . 
Ιέυ βλέποι ιό πουλί ‘που καρτερώ.

Καί ιό πειροχνλι'δονο πέραν, 
’σέ λίμνη ’πάνω γαλανή, λαμπρά, 
'οάν ποιητής 'σέ ονειρώδη σφαίραν, 
πιιϋ, κουνειέιαι, κοιμάτ ελαφρά.
Ω.' πέτα, κοιμήσου ευτυχισμένα, 

πουλί άδέλι/ιι, 'ποΰ τιάρα θωριό, 
έφυγ’ ή ποίησις πειά άπό 'μένα :

Ιέ·»' βλέποι ιό πουλί 'ποΰ καρτερώ.

Ελα, σέ προσμένω μ' ανησυχία, 
μαΰρ' άγγελιαρύρε τοΰ θεοΰ, 
κοράκι, 'ποΰ ετρωγες τά ψιχία 
ακολουθών πιιντοΰ τόν Ήλιου, 
φέρε ιήν μοϊράν μου τήν όλεθρίαν, 
ι λα, καιρός . . . άλλά παραληρώ, 
θ' άπέθανεν ίσως 'ς τήν ερημιάν 
jn τον Προφήτην . . . μάτην καρτερώ.

(Κατά τόν Higesippe Moreau)
ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ

'Ί

λιστικόν του συμβόλαιον. Είχε άσφαλισθει διά τό ποσόν τών 100,000 
δρ. καταβλητέων τήν έπομένην τοΰ θανάτου του είς τούς νομίμους 

κληρονόμους του.
Τώρα τοΰ ήτο άχρη

στον καί αυτό. Έπρεπε 
νά πληρώνη κατ’ έτος 5 
χιλ. δρ. περίπου. Ποΰ 
θά εΰρισκε μετά εΐκοσιν 
ημέρας τό ποσόν αύτό, 
διά νά μι) χάση δ,τι είχε 
δώσει έως τώρα:

Τότε τοΰ ήλθε μία σατα
νική έμπνευσις. Άν έτερ- 
μάτιζε τόν βίον του; Ή 
γυναίκα του καί τά παι
διά του έσώζοντο. Άλλ’ 
έχρειάζετο ένας θάνατος 
φυσικός, κατά τό φαινό- 
μενον, τουλάχιστον. Τό 
πιστόλι, τό σουμπλιμέ, ή 
θάλασσα, ό ηλεκτρικός 
δέν είχαν θέσιν είς τήν 
περίπτωσή· του.

— θά τόν εύρωμε, έηιι- 
θύρισε καί έπίεσε τό έλα- 
τήριον τής κρύπτης, 
όποια έκλεισε πάλιν.

"Οταν έξημέρωσεν, 
Μάσιγκα ήτοι· άκόμη σω
ριασμένη, κάτω άπό τά 
εικονίσματα της καί προ- 
σηύχετο καί έκλαιε.

’Έξαφνα ένα τρίξιμο 
τής πόρτας ήκούσθη καί 
έφάνη ή καμαριέρα της. 

Τί είναι Καλλιόπη : 
τήν ήρώτησε.

Ή καμαριέρα δέν άπαν- 
τοΰσε, άλλά τά μάτια της 
ήταν βουρκωμένα.

— Τί τρέχει πάλι; ήρώ
τησε τρομαγμένη μόλις 
είδε τό βουρκωμά της καί 
έτινάχθη ορθή, κάτι μαν- 
τεύουσα, ποΰ δέν έτολ- 
μοΰσε νά τό φαντασθή.

— Νά... δ καϋμένος ό 
κύριος... δέν είναι καλά.

Χωρίς νά βγάλη μιλιά, 
ενώ παρεμέριζε ή Καλ-

ή

ΣΤΟΥΣ ΧΙΟΥΣ

Τής Λευτεριάς άπλοι εμείς σημαιοφόροι, τιάρα 

μέ Τή βοήθεια τοΰ Θεοΰ, τό ανθόσπαρτο νησί σας 
άν ξεσκλαβώσουμ αδερφοί, μά στ ή γλυκεία σας χώρα 

έσκλαβωθήκαμε όλοι οας γιά πάντα πειά μαζί σας.

Στά μέρη, ποϋ τής Λευτεριάς τό δέντρο, τίμιο αίμα 
ροφώντας άνθοβύληοεν, εΐν ιό νησί οας στέμμα.

Καί διαμαντόπετρα σ' αυτό τό κάβε σπίτι χύνει 

τόσες αχτίδες προθυμίας, αγάπης, καλωσννης, 

όσες ψυχές φιλόξενες ή κάθε πόρτα κλίνει...

Γιά τέτοιο κόσμο ευγενικό, στρατέ, καί τί δέ δίνεις; 

[Χίος 15 Νοεμβρίου 19ΐ:ι] οαλαιολογος ςερλης

λιόπη στήν πόρ- c 
τα, έκύτταξε άλλη 
μιά φορά τά εικο
νίσματα, σάν νά 
ήθελε νά άντλήση 
θάρρος καί έτρε
ξε στήν σκάλα.

Άπό τήν πόρ
τα τοΰ ίσογαίου 
έχώθηκεν είς τά 
έρημα καί σκο- 
τεινάδιαμερίσμα- 
τα τής Τραπέζης 
καί έτρεξε πρός 
τό γραφεϊόν του.

’Επάνω είς τόν 
’Εγγλέζικου κα
ναπέ ήτον ξαπλω
μένος νεκρός, σάν 
νά έκοιμάτο τόν 
ϋπνον τοϋ δικαίου, κατεψυγμένος, μ’ ένα κρυσταλλωμένου μειδίαμα 
κρυφής χαράς επάνω είς τήν μορφή'· του.

Τό ρομπινέ τοΰ καλοριφέρ ήτο κλειστόν καί τό παράθυρον δλην τήν 
νύκτα όρθάνοικτο, ένα ρεΰμα δέ παγωμένον είσώρμα σάν σπαθί καί 
έκτυποϋσε κατ' εϋθεϊαν επάνω είς τόν νεκρόν.

Συντετριμμένη πλέον άπό τά δύο πλήγματα έσωριάσθη μέσα είς τά 
γόνατα τής καμαριέρας.

"Επειτα άπ’ ολίγον έφθασε καί ό ιατρός των καί έβεθαίωσε τόν 
θάνατον, προελθόντα έκ ψύξεως καί έξαντλήσεως.

"Εστειλαν τά παιδιά είς τοΰ άδελφοΰ του, Διευθυντοΰ τών Σιδη
ροδρόμου· Κρήτης, ό όποιος άνέλαβε 
καί, ένφ ό Είρηνοδίκης έσφράγιζε τά 
τάξις τής πρωτευούσης προέπεμπεν είς 
πεζίτην τής χθές.

καί τά έξοδα τής κηδείας 
γραφεία του, ή έκλεκτοτέρα 
τόν τάφον τόν μεγάλον τρα-

Ό ύπνος τήν έπήρε ντυμένην μέσα είς τό παγωμένοι· δωμάτιόν της 
κατά τά έξημερώματα καί έκοιμάτο άκόμη. ’Εντός δύο ήμερών έπρεπε 
νά εγκατάλειψη τό μέγαρον, άγορασθέν άπό τόν Γενικόν Διευθυντήν 
τής Γεωργικής. Ή έκκαθάρισις είχε γίνει: Έπιπλα, αμάξια, άλογα, ώτό. 
σπήτια, διαμαντικά είχαν πωληθεΐ.

Ένα τρίξιμο τής πόρτας τήν έκαμε νά πεταχθή επάνω έντρομος. 
Κάτι κακόν τάχα τής ήρχετο πάλιν; Έγύρισε καί έκάρφωσε τό βλέμμα 
είς τά είκονίσματά της.

—"Οχι, φθάνει πειά! Φθάνει Παρθένα μου! Είπε μέ λυγμούς καί μέ 
τά χέρια μπλεγμένα κάτοι άπό τήν Παναγία.

—Ένας κύριος· είπε ή Καλλιόπη. Είναι άπόλυτος άνάγκη νά ίδή 
τήν Κυρία.

— Άς έλθη- έψιθύρισε.
Μετ’ ολίγον ή καμαριέρα ήνοιξε τήν πόρτα καί ένας κύριος, σοβα

ρός, ύπεκλίθη έτ'ώπιόν της μέ σεβασμόν. Παρουσιάσθη μόνος του. Ήτον 
ό Γενικός Διευθυντής τής ’Ασφαλιστικής -Πρόνοια·.

—Ό μακαρίτης Κυρία, είπε, εΤχεν άσφαλισθει παρ’ ήμΐν διά τό 
ποσόν τών εκατόν χιλιάδων δραχμών, καταβλητέων τήν έπομένην τοΰ 
θανάτου του είς τούς νομίμους κληρονόμους του. Έδώ, προσέθεσε, 
έγχειρίζων αυτή ένα έπίμηκες χαρτί, έχετε ένα σέκ δΓ ίσον ποσόν έπί 
τής ’Εθνικής.

’Έλαθε κατάπληκτος τό έπίμηκες χαρτί, μή δυναμένη νά έννοήση 
τί συνέβαινε, τό έκύτταξε καλά, ύπέγραιρε τήν έξοφλητικήν άπόδειξιν 
καί άφωνος άνταπέδωκε τήν ύπόκλισιν είς τόν άπροσδόκητον επισκέπτην.

Καί δταν έκλεισε ή πόρτα 
πίσω του, έπεσε είς τά γόνατα 
κάτω άπό τά εικονίσματα καί 
βουρκωμένη είπε:

— θεέ μου! Πάρε κοντά σου 
τήν ιιεγάλη του ψυχή.

Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

♦ « #
—'Ελευθερία, ’Ισότης·. Κακαί 

άρχαί. '11 αληθής ανθρώπινη 
άρχή είνε ή Ιικαιοσόνη. Καί ή 
Δικαιοσύνη πρός ιόν ασθενή είνε 
ή προστασία ή ή καλοκαγαθία.

Ί'ό θεραπεύεοθαι άπό μίαν 
τρέλλαν συχνά, δέν είνε ή απλώς 
αλλάζειν είδος τρέλλας.

— Καί ό σοφώτερος είς τήν 
ζοιήν του έχει κάποτε παροξυ
σμούς τρέλλας,

— Συνήθιζε νά βλέπης τά προ
τερήματα ιών περισιοιχιζόντων 
σε καί όχι τά έλαττώμτιττά των.
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ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Π- ενκαιρίρ τής αναφοράς, τήν όποιαν ύπέβαλεν είς 
τήν Βουλήν ό άρτι συσταθείς σύλλογος « Οικογενειακή 
και ΚοινωνικήΆμννα» διά τήν έλάττοισιν τής τεκνο- 
ποιήσεως είς τήν 'Ελλάδα, δίδομεν είς τους άναγνώ- 

στας μας μίαν μελέτην διά τήν έλάττωσιν τοΰ πληθυσμού είς 
τά διάφορα μέρη.

Αί τελευταίοι στατιστικοί τών διαφόρων Ευρωπαϊκών εθνών 
μάς πληροφορούν οτι, τδ μέγα κακόν, ποΰ γίνεται είς τά έθνη διά 
τής συν τώ χρόνω ίλαττώσεως τοΰ αριθμού τών γεννήσεων 
αυξάνει. Έν ω πρό ολίγων έτών έγίνετο λόγος μόνον περί τής 
ίλαττώσεως τοΰ πληθυσμού τής Γαλλίας, τώρα καί ή Γερμανία 
καί ήΆγγλία παρουσιάζουν τό ίδιον φαινόμενου τής ίλαττώσεως 
τοΰ πληθυσμού τών γεννήσεων.

Ένας 'Άγγλος οικονομολόγος έγραφε περί τής αίξήσεως 
τοΰ πληθυσμού δτι, 
νος μέ τήν ιδίαν 
ταχύτητα τών τε
λευταίων 25 έτών, 
εντός 893 έτών 
θά υπάρχουν τόσοι 
Ευρωπαίοι, δσα τε
τραγωνικά μέτρα 
έπιφανείας έχει ή 
Γή δλόκληρος.Άν 
δέ ή αυτή αναλο
γία διατηρηθή καί 
είς τάς άλλας φυ
λάς τής Γής, έντός 
1000 έτών θά 
σχηματισθή τοσοΰ
τον πυκνόν πλήθος, 
ώστε οί άνθρωποι 
θά ίγγίζουν ό ένας 
τόν άλλον.

“Αν πράγματι οί 
υπολογισμοί τού 
'Αγγλου οικονομο
λόγου έπρόκειτο νά 
έπαληθεύσουν, τό 
φαινόμενου τής 
ίλαττώσεως τού 
πληθυσμού δέν θά 
άπετέλει καθόλου 
κοινωνικήν πλη
γήν, δπως επιμέ
νουν νά πιστεύουν 
οί περισσότερον.

“Αλλος “Αγγλος 
οικονομολόγος μάς 
πληροφορεί δτι, έφ' δσον ή ευημερία αυξάνει είς τάς κοινωνίας, 
τόσον θα ίλαττοΰνται αίγεννήσεις, φαινόμενου, τό όποιου έκτος 
τον δτι έμφανίζεται είς τήν κοινωνίαν, άπαντά καί είς τήν 
οικογένειαν. Οί πτωχοί έχουν περισσότερα παιδιά άπό τούς 
πλουσίους. Είς τάς μεγάλας πόλεις αί λαϊκαί συνοικίαι είνε αί 
πυκνότεροι άπό τάς Αλλεπαλλήλους γεννήσεις, αί δέ οίκογένειαι 
αυτιών είνε δυστυχέστεραι.

Αί Άγγλικαί στατιστικοί άποδεικνύουνδτι, οί έργάται, οί όποιοι 
αμείβονται γενναιότερου, έχουν όλιγώτερα παιδιά άπό τούς άλλους 
εργάτας, είς δέ τήν Αυστραλίαν, δπου ό έργάτης κερδίζει περισ
σότερα άπό τόν έργάτην άλλων χωρών, ό άριθμός τών γεννή
σεων είς τάς εργατικός τάξεις βαίνει όλονέν ίλαττούμενος, είς 
τρόπον ώστε νά δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν τά εξής:

Καλλιτέρα αμοιβή—δλίγαι γεννήσεις. Μικρότερα Αμοιβή— 
περισσότεροι γεννήσεις. "Οπου ή ευημερία αυξάνει, αί γεννήσεις 
ελαττοννται πρός μεγίστην είρωνίαν τής Τύχης.

ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ. — "Ομιλος ’Αξιωματικών έκ τών μετά τήν έκστρατειαν τοΰ Έλληνοβουλ 'αρικοΰ πολέμου 
έν άναρρώσει εύριοκομένων καί νοσηλευομένων έν τώ έν Θεσσαλονίκη, ύπό τήν διεύ&υνσιν τοΰ Ιατρού 

κ. I. Καρδαμάτη, Νοσοκομείφ τών κ. κ. 'Αξιωματικών (οίκημα πρώην Βουλγαρικού Προξενείου).
Ή φωτογραφία έλήφΰη έν τή αύτή κλίμακι έν ή ό πολύς Φερδινάνδος είχε φωτογραφηύ-ή μετά τοΰ Βόριδος κλ. 

κατά τήν όλιγόωρον έπίσκεψιν έν τή πόλει Θεσσαλονίκης.

άν <5 πληθυσμός εξακολούθηση αύξανόμε-

Αλλος διάσημος οικονομολόγος εξηγεί ώς έξής τό παράδο
ξον αύτό φαινόμενον: «Όπου ή ευημερία αυξάνει, ό άριθμός 
τών γεννήσεων έλαττοΰται και οί γόμοι καθίστανται σπανιώτε- 
ροι. Έξ άλλου τά νευρικά νοσήματα, τά όποια είνε συνέπειαι 
Αναπόφευκτοι τής υπέρ τό δέον ένεργητικότητος, τήν όποιαν 
επιβάλλουν αί απαιτήσεις τοΰ έξελισσομένου πολιτισμού, Αποτε
λούν μέγα εμπόδιου διά τήν αυξησιν τοΰ πληθυσμού. Δέον 
έπίσης νά ύπολογίση κανείς καί τά έκ τοΰ ίγωϊσμού προερχό
μενα αίτια. «Τά τέκνα προϋποθέτουν δαπάνας», λέγουν.

Γερμανός επιστήμων λέγει δτι, πιθανώς εντός εικοσαετίας τά 
χωρία τής Γερμανίας θά έγκαταλειφθοΰν άπό τούς άνδρας, οί 
όποιοι θά στραφούν πρός τάς πόλεις, καθ“ δσον ή γεωργική 
μηχανική καθιστά, όλονέν περιττήν τήν ίργασίαν τών ανθρωπί
νων χειρών, οί δέ άνδρες άφίνοντες τούς Αγρούς θά καταφύ
γουν είς τάς πόλεις πρός έτερα έπαγγέλματα ανθυγιεινά. Ό 

άγρότης θά γένη 
εργάτης τών πό
λεων καί έιλίγον 
κατ’ ολίγον τό αν
θρώπινον γένος έκ- 
νευριζόμενον έκ 
τού άλκοολισμοΰ, 
τής φθίσεως καί 
άλλων Ασθενειών 
τών πόλεων, θά 
χάνη διαρκώς τάς 
ιδιότητας, αί όποΐαι 
έξησφάλιζον είς 
τόν άνθρωπον τής 
Φύσεως τήν ηγε
μονίαν.

Κατά τόν δόκτο- 
ρα Χίρς, ό άριθ
μός τών γεννήσεων 
είς τήν Γερμα
νίαν ηύξήθη άπό 
1.500.000 γεννή
σεων κατά τό 1781 
είς2.100.000κατά 
τό 1901. Άπό τοΰ 
1908 δμως αί γεν
νήσεις περιωρίσθη- 
σαν είς 1.070.000. 
Άπό έτους δέ είς 
έτος ή έλάττωσις 
αυξάνει. Ή έλάτ- 
τωσις αΰτη Αναλο
γεί πρός 14 °/„ είς 
τό Βέλγιον, 10 

είς την Γέρμανίαν, 8 u/u «V τήν Αγγλίαν, 7 % τ»)»' Οΰχ-
γαρίαν καί 6 υ/0 τήν Γαλλίαν.

«
Διάφορα μέσα έπροτάθησαν κατά καιρούς θεραπείας τής 

έλαττόισεως τών γεννήσεων καί ό μέν Αανελόγκ έπρότεινε τόν 
Αναγκαστικόν γάμον, ό δέ Γκουτάν συνεβούλευσε τήν άπό παν
τός φόρον Απαλλαγήν τών πολυμελών οικογενειών, τήν Απονο
μήν ίτησίων χρηματικών βραβείων άπό τετάρτου τέκνου καί 
έφεξής καί τήν Απαλλαγήν άπό τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως 
τών πατέρων πολυμελών οικογενειών. Τελευταίως μάλιστα 
συνεζητήθη είς τήν Γαλλίαν ή έλάττωσις τοΰ φόρου άπό τόν 
λαόν καί ή φήφισις νόμου περί φορολογίας τοΰ κεφαλαίου. 
Οπωσδήποτε ή έλάττωσις τών γεννήσεων έχει κάποιαν αιτίαν. 

Καί ή αιτία αΰτη πρέπει ν άνακαλυφθή καί είς τήν Ελλάδα 
καί νά κτυπηθή είς τήν αρχήν της.

ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ... ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ Q

Το εκλογικόν σύνθημα τών Μπενακικών ξέρετε 
ποιον ήτο; Τό βέλασμα τοϋ άθώου προβάτου: 

Μπέ, μπέ, μπέ... Καί δλον τό πλήθος τών οπαδών του 
συνηγωνίζετο νά τό μιμηθή δσον τό δυνατόν καλλίτε- 
ρον. Καί ό κ. Μπενάκης άναμέσον τών διαδηλωτών του 
έφαίνετο ώς βιβλικός ποιμήν μεταξύ τοϋ ποιμνίου του.

Καί κάποιος ό όποιος ήκουσε τήν φωνήν όλων αύτών τών όρνιών 
ήρώτησε καί είπε: «Πο’ϊος είνε ό υποψήφιος Δήμαρχος; Ό κ. Μπενά
κης ή ό κ- Άρνιώτης; » *

Καί επειδή, καθώς λέγομεν ανωτέρω, διά τά συνθήματα τών δημαρ
χικών διαδηλώσεων είχεν έγκαινιασθή ή μόδα τής μιμήσεως τών φωνών 
όλων τών έπί γής ζφων καί πτηνών ό κ. Τουφεξής 
έξέλεξε δΓεαυτόν τήν κραυγήν τοΰ κοκκόρου- διότι 
έάν δέν έφεγγε διά τούς άλλους θά Τουφεγγε 
τότε αύτοΰ. _

Διετρέξαμεν δμως τόν κίνδυνον νά ίδωμεν έξα
φνα δλους τούς οπαδούς τοΰ συμπαθούς υποψη
φίου νά μεταβληθούν είς κοκκόρους καί έχασεν ώς 
έκ τούτου τήν εκλογήν. Διότι δπου λαλούν πολλοί 
κοκκόροι άργεϊ νά ξημερώση.

«
Ό γνωστός καί μόνος αντιπρόσωπος τοΰ Ουρα

νίου Κράτους είς τήν Ελλάδα κ. Τσίν-Τσών, ό 
έπικαλούμενος καί Άσάκης, είχε θέση διά τάς Δη
μοτικός έκλογάς υποψηφιότητα Δημ.Συμβούλου.

Τό πρόγραμμα τού Άσάκη μεταξύ άλλων περιε- 
λάμβανε καί τήν ΐδρυσιν νυκτερινού άσύλου διά 
τους άστεγους, τό όποιον θά έπωνομάζετο πιθανώς 
Άσάκειον. Άσακειάδες δέ θά έπεκαλοΰντο εξωτε
ρικά! καί έσωτερικαί, δσαι Οά έστεγάζοντο είς αύτό.

'Υπάρχει δμως καί μία άλλη έκδοσις, ή όποια 
λέγει, δτι ό Τσίν - Τσων άπό κίτρινος ποΰ ήτο 
έκινδύνευσε νά γίνη, μετά τάς έκλογάς, μαύρος, 
άπό τά μαύρα τά όποια έφαγε.

«
Ή Τουρκία, ώς γνωστόν, ήγόρασε τό Βραζιλια- 

Λ0ν ντρέντνωτ διά νά εξασφάλιση τήν ναυτικήν 
υπεροπλίαν άπέναντι τής Ελλάδος.

’Επειδή δμως προέβη είς τήν άρχήν νά κάμνη 

ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ. — Τό ύπό τήν Διεΰθυνσιν τοΰ Ιατρού κ. Καρδαμάτη άνώτερον προσωπικόν τοϋ προτύπου έν 
Θεσσαλονίκη νοσοκομείου τής Ελληνικής κοινότητος -Ίωαννίδειος Σχολή', δπερ μετ’Απαράμιλλου ζήλου καί 
θαυμαστής αύταπαρνήσεως εΐργάσύη πρός περίΰαλψιν τών τραυματιών τοΰ Β' κατά τών Βουλγάρων πολέμου.

τάς προμήθειας της άπό τήν Βραζιλίαν, άπεφάσισε νά τής φέρουν άπό 
έκεΐ καί άνάλογον αριθμόν μαϊμούδων, δπως τάς χρησιμοποίηση ώς 
πληρώματα τοΰ έν λόγιο σκάφους, δεδομένου δτι οί Τοΰρκοι δέν 
είνε ναυτικοί.

Είς δλην τήν ’Αμερικήν οί Βούλγαροι οργανώνουν έράνους υπέρ τών 
παθόντων έκ τών δύο πολέμων. Τό όποιον σημαίνει δτι γυρεύουν λάδι 
διά τό καντήλι των ποϋ τούς έσβυσεν ή δυνατή πνοή τοΰ Στρατηλάτου 
Κωνσταντίνου. Τάς σχετικός συγκινητικωτάτας έκκλήσεις, τάς υπογρά
φει αυτή ή ιδία ή Βασίλισσα τής Βουλγαρίας. ’Εξηγείται δέ τώρα διατί 
αυτή λέγεται Έλαιονώρα θά ή μπορούσε μάλιστα νά λέγεται καί έπί 
τό δημωδέστερον Λαδονώρα.

Τό πολυθρύλλητον Πανόραμα κατηδαφίσθη διότι, έκρυβε τήν θέαν 
τοΰ ’Αττικού τοπείου.

Τώρα πώς ένα Πανόραμα κρύβει ένα άλλο πανόραμα, είνε αίνιγμα 
τήν λύσιν τού όποιου έμπιστευόμεθα είς τήν εύφυΐαν τών άναγνω- 
στών μας. ο κονκοτΡίτΟΣ

♦ ♦ ♦

(5 ΑΠ0ΘΕΩΣ1Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΡΑ ΜΠΕΡΝΑΡ

ι Γάλλοι, οί όποιοι γνωρίζουν νά τιμούν τούς ανθρώπους των 
τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών, περισσότερον άπό κάθε άλλους 

καί όσον έγνωριζον μόνον οί ’Αρχαίοι "Ελληνες, έτίμησαν όπως ήρμοζε 
καί τήν μεγάλην των ήθοποιόν Σάραν Μπερνάρ, τήν γνωστήν εις τό 
’Αθηναϊκόν κοινόν, άπό τάς δύο της καλλιτεχνικός περιοδείας, άπονέ- 

ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ. — Τό ύπό τήν Διεύθυνση τοΰ λοχαγού Ιατρού κ. Καρδαμάτη μοναδικόν άντιχολερικόν 
συνεργεϊον, δπερ έξυγίανε τούς έν Κιλκίς Βουλγάρους κομιτατζήδες έκ τής χολέρας, έξ ής έπί <150 
κομιτατζήδων, πρό τής Αποστολής τοΰ συνεργείου, είχον έντός 11» ήμερων προσβληύή 109 και άποβιώσει 
έκ χολέρας 87 άτομα! Τό αύτό δΐ συνεργεϊον είνε έκεϊνο, δπερ διέσωσε τούς κατοίκους τής νήσου θάσσου 

άπό τής χολέρας, πεντάκις έμφανισύείσης καί πεντάκις στραγγαλισΰείσης έν τή κοιτίδι της.

μοντες είς αύτήν τό παράσημον τής Λεγεώ- 
νος τής Τιμής, τό όποιον είνε αμφίβολον 
έάν άπενεμήθη ποτέ είς άλλην αντιπρόσω
πον τοΰ γυναικείου φύλου.

Τό γεγονός έωρτάσθη είς τό Παρίσι είς 
δλους τούς φιλολογικούς καί καλλιτεχνικούς 
κύκλους, οί όποιοι άπεθέωσαν τήν όγδοηκο- 
ντούτιδα πλέον ήθοποιόν.«

«Θέλετε λοιπόν νά μέ κάμετε νά πεθάνω 
άπό εύχαρίστησιν;» έλεγεν ό Βολταΐρος, 
δταν έγένετο κάποια έορτή πρός τιμήν του. 
Ή Σάρα Μπερνάρ δμως δέν διέτρεχε τοιοΰ- 
τον κίνδυνον. Δέν ήτο ποτέ τόσον νέα, τόσον 
ζωηρά, τόσον εύθυμη, γράφει ό Παρισινός 
χρονογράφος, δσον τήν στιγμήν καθ’ήνέχαι- 
ρέτησε τό πλήθος, τό όποιον συνεκεντρώθη 
αύθόρμητον διά νά τήν ζητωκραυγάσω είς 
τήν αίθουσαν τών Παρισινών «Χρονικών». 
Καί τί ζητωκραυγαί ρυθμικαί. ειλικρινείς, 
ατελείωτοι... τήν στιγμήν καθ’ή ν ή Διδα- 
σκάλισσα τής Σκηνής ένεφανίσθη ενώπιον 
τού πλήθους μέ πρόσωπον γελαστό καί μέ 
τήν θείαν της έκείνην φωνήν.

Ήτο ή νεότης της, τήν όποιαν έφερε διά 
νά τήν προσφέρω ώς μπουκέττο είς τό πλή
θος τών θαυμαστών της. Ή διάλεξίς της έτι- 
τλοφορεϊτο «ή Τέχνί) τής απαγγελίας . ’Ανα
μνήσεις της, μία άδεξιότης ιίιραια παιγμένη, 
μία προσποίησις είς τό ν’ άναγινώσκη δ,τι 
δέν ήθελε νά ’πή, έκ στήθους, μία άνάγνωσις 
θαυμαστή, τραγουδιστική τών πρώτων της 
καλλιτεχνικών έτών, τό χάσιμο τοΰ μαιπη- 
λιού της, διά τό όποιον διέκοψε πρός στιγ
μήν τήν διάλεξίν της, καί άκόμή, ό τρόπος

μέ τόν όποιον έζήτησε συγγνώμην άπό τό κοινόν, ήσαν τόσον θελ
κτικά καί τόσον ωραία 1 Καί τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν ήρχισε νάπαγ- 
γέλλχ] ένα μύθον τού Λαφονταίν ύπό τόν τίτλον «Τά 
δύο περιστέρια», προσποιουμένη τήν φωνήν τήν 
όποιαν είχεν, όταν παρουσιάσθη διά προ',την φοράν . g
εις τό Κονσερβατουάρ νά έξετασθή, όλοι οί _άκροα- : Ας,
ταί έξέσπασαν είς δάκρυα.Ό ποιητής Ρισπέν έκλαιεν.
ή Κυρία Κατύλ Μαντέ έπίσης καί δλος όκόσμος έχειρο- 
κρότει διά νά καλύψη τήν συγκίνησίν του.

Πνευματικωτέρα άποβέωσις δέν ήδύνατο νά υπάρξω ''S'ii·
τήν λαοφίλητον ήθοποιόν τής Γαλλικής Σκηνής, τήν άγέ- 
ραστον Σάραν Μπερνάρ. rj"



Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤΙΟΣ 1914

ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤΙΟΣ 1914 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 49
48

Η ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΗ ΜΑΞΙ —

γΛΟΥ ότι άρχίζει νά 
Jfe καταλαμβάνη θέσιν 

ί εις τήν νεωτέραν χο
ρογραφίαν ένας νέος 
χορός, τού όποιου η 

| γέννησις φαίνεται ότι 
_Ι__  γχι. ------ ' ' '■·'·■" έπιδιώκει ν άμαυρώνη
------  τήν δόξαν τού Ταγκό. 
Ποόκειται διά τήν Βραζιλιανήν Μαξίξ. Εϊνε σχεδόν βέβαιον 
δτι τόν προσεχή χειμώνα θά τόν Ιδοΰμε νά χορεύεται εις τα 
σαλόνια μας μεταξύ τού Ταγκό καϊ τοΰ «χορού της δθ*°νδ**" 

Εϊνε μάλιστα πιθανόν ότι, ό θελκτικός αυτός χορος

γ άέν πιστεύοιιεν ότι, ή Μαξϊξ ήμπορει να έμπνευση τηνπαρα 

μικοάν άνησυχίαν καϊ είς τούς 
πους Όγαοακτήρ τής Μαξϊξ εϊνε έντελώς διάφορος 
Ό Ταγκό ώε χο'οός άργός, ή Μαξϊξ εϊνε χορος 
πειό εύθυμος είς'ρυθμόν, καϊ

Είς τό Ταγκό ή στάσις τοϋ ζευγους είναι πάντοτε η Οι, , 
έάν διαφέρη άνεπαισθήτως, εϊνε διά τήν άναγκην μερικών φ} 
ρών. έν τβ^άπεναντίας, μέ φιγούρες σχ^Μ ^ωκ^σεων 
παοουσιάζει μέ τό ίδιον βήμα μιαν ^ικην ποικι  ̂

Πρέπει νά παραστήση κανείς δτι, οι δυο αυτοί χορ.
είς τό βάθος διαφέρουν τόσον πολύ εις τον χαρακτηρ 
έννοοΰνται συγχρόνως άπό τό κοινον. . ,

"Ισως πρέπει νά διακρίνη κανείς εις αυτό ^λ^^ν 
χίας τής'Αργεντινής καϊ Βραζιλιανής ίί0ν01^ς.^λ^ς 
όυθμόν της, τόν τόσον παράξενου; Η μουσική της ρ <
Μαξϊξ άλλωστε είνε μιας άδιαφιλονεικήτου '°ς
έντελώς σπανίου καί έλκυστικου. Μερικοί Μαξιξ είτε παλαιό 
δημώδεις σκοποί τής Βραζιλίας, τούς όποιους δύναται 
όίοιιάση χωρίς Υπερβολήν, καθαρό ρυθμικά άριστουργηματα.

Υπάρχει είς τήν μουσικήν αυτήν τό αύτό θελγητρον, το οποίοι 
ύπάρχει είς τήν πλαστικήν τών στάσεων. ( %

ΤΙ μουσική τής Μαξϊξ δμοιάζει ώς χαρακτηρ ίιΕ^ν^0ν°1̂  
τού Ταγκό είς τέτοιο σημεΐον, που ήμπορει κάνεις να χορ η 
τόν Ταγκό έπάνω είς μερικός Βραζιλιανός Μαξιξ, τας οποίας

' Ο καβαλλιέρος φεύγει μέ τό δεξιό πόδι δεξιά καϊ πλαγίως καί 
ξαναφέρνει τό άριστερό όπισω άπό τό δεξιό, διά νά τό δίωξη.

ΤΙ χορεύτρια προβάλλει τό άριστερό της πόδι άριστερά καϊ 
πλαγίως καϊ τό διώχνει μέ τό δεξί της.

Τρίτη φιγούρα. — Ό καβαλλιέρος καί ή ντάμα στρέφουν 
γύρω άπό τόν έαυτόν των. Ό καβαλλιέρος ευρίσκεται τότε 

όπισθεν τής ντάμας του καϊ τήν κρα
τεί, μέ τό δεξι χέρι ’στό δεξί, μέ τό 
άριστερό 'στό άριστερό, μέ βραχίονας 
τεταμένους.

Είς τήν στάσιν αύτήν τό ζεύγος, ξεκι
νώντας συγχρόνως μέ τό ίδιο πόδι, 
έκτελεϊ τά βήματα τού Τού στέπα.

Τετάρτη φιγούρα.— Ό καβαλλιέ
ρος, μένων όλίγον όπισθεν τής ντάμας, 
περνμ ολίγον δεξιά καί, άφίνων τόν 
δεξιόν βραχίονα τεταμένου, πέρνα τόν 
άριστερόν του βραχίονα γύρω άπο τήν 
μέσην τής ντάμας του.

Είς τήν στάσιν αύτήν τό ζεύγος κά- 
μνει δύο βήματα δεξιά. "Επειτα περ
νώντας ό καβαλλιέρος ελαφρώς δεξιά 
όπισθεν τής ντάμας του, έπιμηκύνει τόν 
άριστερόν βραχίονα" είς τήν νέαν αύτήν 
στάσιν, τό ζεύγος ξεκίνα, άριστερά είς δύο 
βήματα «Τού στέπ·> τοΰ άριστερόν π οδός. 
Τό ζεύγος έκτελεϊ περισσοτέρας φοράς 
τής δύο αυτές φιγούρες.

Πέμπτη φιγούρα.—"Επειτα ό κα
βαλλιέρος καϊ ή ντάμα κάνουν ήμίσειαν 
στροφήν διά νά λάβουν έκ νέου τήν 
στάσιν τής Δευτέρας φιγούρας.

Κάνουν τήν ήμίσειαν αύτήν στροφήν, 
ένφ τό ένα πόδι διώχνει τό άλλο, στρέ
φοντας ό καθείς είς τό μέρος του. Μόλις 
φθάσουν είς τήν στάσιν των, περνούν 
έκ νέου τά βήματα δεξιά καϊ άριστερά,

τά όποια περιγράφονται είς τήν πρώτην φιγούραν.

"Εκτη φιγούρα.— Ό καβαλλιέρος κρατών τήν ντάμαν του 
ώς διά τό Ταγκό έκτελεϊ τό Άργεντικόν Κόρτ.

' Ο καβαλλιέρος προβάλλει τό δεξιό πόδι έμπρός άπό ένα βήμα, 
(πρώτος χρόνος) φέρει έκ νέου τό άριστερό πόδι άπό τό δεξιό 
μέρος (δεύτερος χρόνος), υψώνεται έλαφρώς είς τήν μύτην τοΰ

δεξιού ποδιού (τρίτος χρόνος) καϊ φέρει έκ νέου τό άριστερό 
όπισω μαλακά (τέταρτος χρόνος).

Είς αύτήν τήν στάσιν έγείρει τήν δεξιάν κνήμην έμπρός καϊ 
μένει έτσι ολίγον. ΊΙ ντάμα κάμει τήν ιδίαν κίνησιν ανάποδα, 
δηλαδή άρχίζουσα μέ τό άριστερό πόδι όπισθεν.

Έβδομη φιγούρα.—Ό καβαλλιέρος 
του δεξιό μέ άριστερό χέρι, καϊ άρι
στερό μέ δεξιό, μέ. τούς δύο βραχίονας 
τεταμένους, έκτελεϊ τό έξής βήμα :

Προβάλλει τό δεξιό πόδι, φέρει τό 
άριστερό όπισθεν τοϋ δεξιού καί έκδιώ- 
κει τό δεξιό πόδι μέ τό αριστερό. Τά 
βήματα αυτά γλυστροΰν κα! στρέφουν 
γύρο) άπό τήν ντάμαν. ΤΙ ντάμα κάνει 
τά ίδια βήματα σχεδόν έπϊ τόπου. Προ
χωρεί μέ διάφορο πόδι, έκδιώκουσα τό 
άριστερό μέ τό δεξιό.

Όγδοη φιγούρα. —Τά βήματα τοϋ
Τού - στέπ, » τά όποια περιεγράφησαν είς 

τήν πρώτην φιγούραν. Είς τό τέλος ένός 
ήχον, ό καβαλλιέρος καί ή ντάμα Υπο
κλίνονται έπιχαρίτοτς μέ τάς κνή/ιας 
έλαφρώς σταυροπάς, έπειτα έγείρονται, 
ό καβαλιέρος προχωρεί μέ τό άριστερό 
πόδι καί ή ντάμα μέ τό δεξιό διά rd 
έκτελέσουν τά κυλιστά βήματα πλαγίως, 
διά τά όποια ώμιλήσαμεν άνωτέρο).

' Ενατη φιγούρα. — ’Ιδού μία φι
γούρα ολίγον φανταιζί:

Ό καβαλλιέρος καί ή ντάμα χωρί
ζονται καϊ έξακολουθοϋν τό βήμα τού 
τού-στέπ τής Μαξίξ, στρέφουν περισ- 
σοτέρας φοράς γύρω των διά νά πια- 
σθοΰν έκ νέου καί ra έξακολουθήσονν 
τό βήμα.

Δεκάτη φιγούρα. — Τοποθετημένοι 
ό ένας όπισθεν τού άλλου, χέρι δεξί μέ

κρατών τήν ντάμαν

άλλως τε έβάπτισαν
Ταγκό - Μαξίξ.

Άλλά ό φυθμός πρέ
πει νά εϊνε γοργότερος.

Τό βήμα τής Μαξϊξ 
είνε βήμα πόλκας πειό 
ανοικτής και πολύ κυλι
στής. Άλλά είνε πολύ _
λεπτός χορός. ’ Ιδού άλλωστε πρό τής τέχνης των βημάτων, 
αί διάφοροι στάσεις τον χορού αυτού :

Τό ζεύγος λαμβάνει έν πρώτοις τήν ιδίαν «τάσιν, τήν όποιαν 
λαμβάνει διά τό βάλς. 'Έπειτα δ καβαλλιέρος βάζει το δεξι χέρι 
του δπίσω άπό τήν μέσην τής ντάμας του δια να φθάση το 
δεξιό της χέρι, ένώ τό άριστερό του χέρι κυρτόν μενον επι της 
κεφαλής του ευρίσκει τό άριστερό χέρι τής νταμας r"‘’·,

Είς τήν τρίτην στάσιν ό άνδρας καϊ ή γυναίκα ευρισκονται 
πλευρό - πλευρό, τό δέ. δεξ'ι χέρι τού καβαλιέρου περασμένο όπισω 
άπό 'τήν μέσην τής ντάμας, διά νά πιάση το δεξι της χέρι, και 
χέρι άριστερό μέ χέρι άριστερό. _ , ,

Είς τήν τετάρτην στάσιν οί δύο βραχίονες τής νταμας ενώ
νονται ώς χερούλι πανεριού και οί δύο βραχίονες τον καβα».- 
λιέοον κάμουν τήνιδίαν κίνησιν, κρατώντας τα χέρια τη-, νταμα„.

Τοποθετημένοι ό ένας όπισθεν τής άλλης, ένφ η γυναίκα 
έχουσα τά δύο της χέρια είς τους γοφούς, κρατείται άπο την μεσην 
μέ τά χέρια τοϋ άνδρός. _

’Ιδού ή τεχνική περιγραφή τής Βραζιλιανής Μαξιξ.

Πρώτη φιγούρα. —Ό καβαλλιέρος κρατών τήν ντάμαν του 
όπως διά τό Ταγκό, φεύγει μέ τό δεξί πόδι εμπρός, παΰ^- 
οίζει τό δεξ'ι μέ τό άριστερό, και ξαναφεύγει με το αριστερό 
'έμπρός, παραμερίζει τό άριστερό με το δεξι και οντω καθεξής. 
Ή ντάμα κάμει τά ίδια βήματα Υποχωρούσα.

Δευτέρα φιγούρα.— Ό δεξιός βραχίων του„ καβαλλιέρου 
περνά έπϊ τ£κεφαλής του ώς ήμικύκλιον δια να εύρη τ°*δ^ον 
βραχίονα τής ντάμας του. Ό άριστερος του βραχίων εϊνε πέρα 
σμένος δπίσω άπό τήν μέσην τής ντάμας του και πηγαίνει να 
εύρη τόν άριστερόν της βραχίονα.

χέρι άριστερό, χέρι άριστερό μέ χέρι δεξιό, ό καβαλλιέρος καί 
ή ντάμα διπλασιάζουν διαδοχικώς μέ τό δεξιό πόδι καί μέ τό 
άριστερό, άλλά μέ τήν διαφοράν ότι, είς τόν δεύτερον χρόνον 
κάμπτουν τό δεξί γόνυ στρέφοντες συγχρόνως έλαφρώς.

'Ιδού <5 χορός, δστις άσφαλώς θά διαφιλονεικήση τΐ/ν δόξαν 
τοϋ Ταγκό.

* TO GEATPON ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ *

ΤΟ σημερινόν θέατρον εϊνε έν πλήρει συγχύσει. Καμμία γενναία προσ
πάθεια, καμμία σχολή, κανείς αρχηγός. Ό ρωμαντισμός έσβυσεν, 

ό συμβολισμός δέν ήμπόρεσε ποτέ νά φανή, καί η ρεαλιστική σχολή 
δέν έθεμελίωσε τίποτε. Ζητούνται τ’ αριστουργήματα, άλλά δέν εύρί- 
σκονται. Δέν υπάρχουν παρά θεατρικά έργα, θεατρικά έργα καλά ή 
άσχημα, καί συχνότερον άσχημα. Τοιουτοτρόπως δέν υπάρχει παρά μία 
κατάταξις διά τό θέατρον:

Τό θέατρον τό όποιον άνιδ καί τό Θέατρον τό όποιον τέρπει.
"Ολα τά είδη εϊνε καλά λέγουν, εκτός άπό τό είδος, τό όποιον άνιΰ. 

Δέν εϊνε τούτο έντελώς άκριβές. Τό άνιαρόν είδος σκέκεται υψηλότερα 
εκ προκαταλήψεως. ’Επιβάλλεται περισσότερον εις τό κοινόν. Οί άνθρω
ποι εϊνε πολύ αυστηρότεροι γενικώς διά τούς συγγραφείς, οί όποιοι 
τούς διασκεδάζουν, παρά διά τούς συγγραφείς, οί όποιοι τούς λυπούν. 
Τά ελαφρά έργα φαίνονται πάντοτε ώς άσήμαντα καί ώς έργα τά όποια 
δέν δύνανται νά περιέχουν άληθείας. Ένας συγγραφεϋς δέν έχει τό 
δικαίωμα νά παρατηρήση τόν κόσμον διά μέσου τοΰ γέλοιου του καί νά 
ζωγραφήση τήν πραγματικότητα ύπό τήν κωμικήν της άποψιν. Θά τόν 
κατηγορήσουν ώς φανταιζίστ, καί θά είπουν ότι εϊνε ξώπετσος. "Ενας 
σοβαρός συγγραφεύς, άπ’ εναντίας, περνφ άμέσως ώς βαθύς. Γενικώς 
νομίζουν όλοι σήμερον ότι, κάθε παρατήρησις πρέπει νά εϊνε σοβαρά, 
σκληρά, απαισιόδοξος.Ή ζωή, λέγουτ· συνήθως, δέν εϊνε καί τόσον χα
ρούμενη. Όθεν οί ζωγράφοι τής Ζωής πρέπει νά τά βλέπουν ολα μαύρα. 
Οσον περισσότερον εϊνε λυπημένοι, τόσον περισσότερον θά κάμουν 

ν άνιφ τό κοινόν καί τόσον περισσότερον θά θεωρηθούν ώς μεγάλοι.
Προσέξατε τήν στάσιν τών θεατών, όταν άκούν ενα έργον τό όποιον 

δέν τούς διασκεδάζει, ένα έργον έξ έκείνοιν είς τά όποια τίθεται μία τέξ, 
ιδεαι δήθεν φιλοσοφικοί, σκέψεις γενικαί διάτήν ’Ανθρω
πότητα. Φαίνονται ολίγον κουρασμένοι, άλλά αίσθά- -.-ν χ
νονται κάποιο σέβας- σέβας διά τόν συγγραφέα, καί 
προπάντων σέβας διά Τούς ίδιους των εαυτούς.

Άναμφιβόλως, θά έπιθυμούσαν κατά τό βάθος νά διεσκέδαζαν, άλλά 
λαμβάνουν έξαφνα υψηλήν ιδέαν τής ευφυΐας των, βλέποντες ότι εϊνε 
ικανοί νά έννοήσουν ιδέας σκοτεινός, θλιβεράς καί πένθιμους. Τό άνια
ρόν θέατρον δέν τό έννοοϋν ϊσως, άλλά τό θαυμάζουν. Όταν τό κοινόν 
περνφ ένα βράδυ διασκεδαστικόν δέν εϊνε παρά εΰχαριστημένον άλλά 
όταν περνρ. ένα βράδυ άνιαρόν, εϊνε ΰπερήφανον διά τόν έαυτόν του.

’Ίσως ή επιτυχία πηγαίνει περισσότερον είς τά χαρούμενα έργα, άλλιί 
ή έπιτυχία καί ούδέν πλέον. Πηγαίνουν νά τά ίδοΰν μίαν καί δύο φοράς, 
άλλά τά έξορίζουν άπό τό βασίλειον τής φιλολογίας, είς τό όποιον δέν 
γίνονται δεκτά παρά δλα τά σοβαρά έργα, μέτρια ή μή. Τουλάχιστον 
έτσι συνήθως άποφασίζουν οί κριτικοί. Οί κριτικοί εϊνε πάντοτε εΐ’γε- 
νεΐς διά τό έλαφρόν θέατρον, άλλά εϊνε μέ κάποιαν έπιείκειαν. Τού 
άφιεριόνουν έπαίνους καί γλυκά λόγια, άλλά χωρίς πεποίθησιν. Αισθά
νεται άμέσως κάνεις δτι, προτιμούν τά έργα τά όποια τούς σκορπίζουν 
πλήξιν καί άπό τά όποια ιός έπί τό πλεϊστον λείπει κάθε τέχνη. Τό νά 
άρέση ένα έργον εϊνε μέγα κέρδος, άλλά εϊνε συγχρόνως καί ζημία του. 
Τά μάτια τής κριτικής, εϊνε πολύ δύσκολον νά ίδοΰν καθαρά τήν έπι- 
τυχίαν ένός κωμικού έργου.

Εϊνε άναμφισβήτητον βέβαια δτι, τά έργα τά πλέον άνθριόπινα, τά 
πλέον δυνατά δίδουν ένα τόνον σοβαρότητος καί τίποτε δέν εϊνε άνώ- 
τερον άπό ένα θλιβερόν καί όδυνηρόν άριστούργημα. Άλλά τό δυστύ
χημα διά τό σοβαρόν θέατρον εϊνε δτι, δέν υποφέρει τήν μετριότητα. 
"Οταν δέν εϊνε ώραΐον, εϊνε κατώτερον δλων. Διά νά τό καταπιασθή 
κανείς πρέπει νά εϊνε μεγαλοφυής. Ίσως καί διά τόν λόγον αύτόν ελκύει 
δλους τούς συγγραφείς- Διότι ποιος έξ αύτών δέν υποθέτει τόν έαυ
τόν του μεγαλοφυα; Οί ίδιοι οί κωμικοί συγγραφείς φιλοτιμούνται 

νά γράψουν έργα σοβαρά.
ρ-5~3·-τ---νι "Αλλωστε έπιτυγχάνουν θαυμάσια είς τό άνιαρόν

θβατβον άντιθέτως άπό τούς σοβαρούς, οί όποιοι άπο- 
τυγχάνουν γενικώς είς τό έλαφρόν εϊδος.
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Τό ψιμμύθιον έχρησιμοποιεϊτο άπό άρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε δέ 
καί εποχή πού καί οί άνδρες έήιιμμυθιούντο. ΤΙ Εικονογραφημένη 
έγραψεν άλλοτε περί τούτου.

Κατά τούς τελευταίους αιώνας τό ψιμμύθιον άποτελεί Απαραίτητον 
στόλισμα διά τήν γυναίκα. Ίδίφ ήκμασε τό ψιμμύθιον έν Γαλλίφ. Αί 
γυναίκες τής αύλής τοΰ Λουδοβίκου ΙΕ' έμιμούντο τήν Μαρκησίαν 
Πομπαδούρ, ή όποια άγρίως έβάφετο. 'Ενώ, κατά τήν κοινήν ομολο
γίαν, ήτο άληθινή καλλονή ή Πομπαδούρ, ένόμιζεν ότι έγίνετο ώραιο- 
τέρα έάν έκοκκίνιζε τά μάγουλα καί τά χείλη της καί άν έμαύριζε τά 
φρύδια της.

Έφ’ όσον παραδέχομαι τό τρίχαπτον ιός στολισμόν, έλεγε, καί 
έη ’ όσον φορτώνομαι μέ φουσκωτό: μεταξωτά φορέματα, δέν εννοώ 
διατί νά μή καλλύνω τήν μορφήν μου. όσον καί άν είμαι έκ φύσεως 
ωραία.

Έφόρτώνετο λοιπόν μέ ψιμμύθιον τόσον, ώστε έμεινε παράδοσις 
βεβαιοΰσα ότι. όταν άπέθανε ή ωραία μαρκησία, ή μορφή της άπελιθώθη.

Καί γίνεται οΰτω ή ψιμμυΟίωσις μία συνήθεια άπό τής έποχής εκείνης 
έν Γαλλίφ, άδιάφορον άν ΰπ’ αυτό κρύπτεται Οαυμασία έπιδερμΐς καί 
έντονον χρώμα.

Εις τάς Γαλλικός επαρχίας, όπου αί γυναίκες έχουν νά κυττάξουν 
καί τό νοικοκυριό των, βάφονται μόνον τήν Κυριακήν καί πηγαί
νουν περίπατον διά νά έπιδειχθοϋν, άλλά καί νά έπιδείξουν άκόμη 
καί τέχνην καί μέθοδον βαφής.

Πρέπει δέ νά σημειωθή καί τοΰτο: Καμμία γυναίκα ψιμμυθιουμένη 
δέν έχει τήν ιδέαν ότι, άπατφ τούς άνδρας καί τάς γυναίκας, ώστε νά 
νομίζουν ότι, τά ωραία χρώματά της είναι φυσικά.. Αί πλεϊσται γυναίκες 
βάφονται έν έπιγνώσει ότι, ό άλλος αντιλαμβάνεται ότι. τά χρώματα 

τοϋ προσώπου των δέν 
είναι ίδικά των.

"Οπως καί ανωτέρω εϊ- 
πομεν, τά δηλητηριώδη 
ψιμμύθια τής άλλοτε άντι- 
κατέστησαν σήμερον χρώ
ματα καί παχύμυρα άβλα
βή. Έν τούτοις καί αύτά 
δέν είναι εντελώς άβλαβή 
ή τουλάχιστον άμέσως έπι- 
βλαβή. Βραδέως έχουν καί 
αύτά τά βλαβερά άπο- 
τελέσματά των έπί τής 
υγείας καί εμμέσως.

Αί έγχρωμοι άλοιφαί 
μέ τάς όποιας επικαλύ
πτεται ή έπιδερμΐς φράσ
σουν τούς πόρους της καί 
παρεμποδίζουν οΰτω τήν 
άδηλον διαπνοήν καί τήν 
δΓ αύτών διέξοδον τών 
δηλητηριωδών αερίων καί

υγρών, ποΰ αναπτύσσονται μέσα ε’ις τούς ιστούς τοΰ προσώπου. "Οταν 
δέ άφαιρεθή τό ψιμμύθιον, οί πόροι διανοίγονται καί αί Ατμοσφαι
ρικοί μεταθολαί έπηρρεάζουν σημαντικώς τήν γυναίκα. Οί πονόδοντοι 
καί οί πονοκέφαλοι είναι συχνότεροι καί έντονώτεροι είς τήν μετα- 
χειριζομένην έπί μακρόν ψιμμύθια. Άλλά καί οί ιστοί άτροφοΰν καί 
ή σάοξ νεκροΰται καί ρυτιδώνεται.

« « «
Ρ Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Περιορισμένος είς την φνσιν τον, απεριόριστος εις τούς πόθους του, 
ό άνθρωπος είναι πεπτοικώς Θεός, ό όποιος είς τήν πτωοιν τον ενθυ
μείται ιόν ουρανόν.

*

—' Ι'.ρωτι/ς τ! είνε ευγένεια καί άβρότης των 

τρόπων; IT καλοσύνη εις τά μικρά πράγματα.

·»
— Αέν είναι απαραίτητον νά έλπίζτ) κανείς 

διά νά έπιχειρή, οΰτε νά έπιτυγχάνη διά νά 

επιμένη.
•X-

-- Οί πολύ λεπτοί άνθρωποι είναι δυστυ

χείς. Τίποτε δέν είναι δυνατόν νά τούς ευχα

ρίστηση.
*

— Μή ψεύδεσαι ποτέ, ιδίως' πρός ’παιδίον.

ΓΠΕΡ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ.—’Ακριβώς τήν ίπέτειον τής πτώσεως τών ΊωαννΙνων 
ώργανώΟη ύπό τήν προστασίαν τής Α. Μ τής Βασιλίοσης, ένας Πανελλήνιος έρανος. Κυρίαν καί 
Δεσποινίδες μέ πλήρες σχέδιον πολιοοκίπς έσταματοϋσαν ιόν κόσμον κοΐ δΐδουσαι μίαν σημαίαν 
ΐτεινον καί τόν κουμπαράν. Ή Δίς Ζερβού δέχεται τήν δεκάραν ένός δανδή. Ό έρανος άπιφερε 

περί τάς 300,000 δραχμάς άπό δλα τά μέρη τής 'Ελλάδος.

ΤΟ ΨΙΜΜΥΘΙΟΝ ο ο 
<£> ο ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Η εποχή, ποϋ <ίταν 
έβλέπαμεν εις τόν 

δρόμον καμμίαν γυναι- 
κείαν μορφήνψιμμυθιω- 
μένην, μέ τήν επιδερ
μίδα έξηφανισμένην ύπό 
παχέα στρώματα Λευ
κού καί έρυθροΰ ψιμ- 
μυθίου καί τά φρύδια 
επίσης παραφορτωμένα 
άπό αιθάλην χαμμένου 
φελλού καί τά χείλη

αίματοβαφή καί τήν παρεδίδαμεν είς τόν κοινόν 
σαρκασμόν, καί τήν κατηγορούσαμεν, ώς έάν νά 

είχε διαπράξει κάποιο έγκλημα, παρήλΟε και τώρα 
έσυνειΟίσαμεν καί δέν μάς κάμνει καμμίαν εντύ
πωση· ή μέ κραγιόνια καί παχύμυρα μακιγιαρι- 
σμιίνη όπως λέγουν τώρα — μορφή.

Τό αληθές είναι ότι. άλλοτε τό φτειάξιμον ήτο
τόσον άτεχνον, (όσιε καί έμφανώς άπό μακράν διεκρίνετο 
ί] φτειαβιδωμένη, καί άηδές θέαμα άπό κοντά παρουσίαζε, 
άκόμη δέ καί επικίνδυνον καταντούσε διότι αί ούσίαι τάς 
οποίας μετεχειρίζοντο διά τήν βαφήν τοΰ προσώπου. <’> σου- 
λουμάς (σουμ
πλιμέ) κ.λ. ήσαν 
ούσίαι δηλητη- 
ριωδέσταται. 
Σήμερον όμως 
τό φτιασίδωμα

έχει καταντήσει παντού 
τέχνη άληθινή, τά δέ. υλι
κά, τά όποια είναι ένχρή- 
σει, δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά κοσμετΐκ άπό λα- 
νολίνην. λίπος καί χρώμα 
μή δηλητηριώδη, έξ εκεί
νων τών κοσμετίκ, ποΰ 
πολύ πρό τών κυριών 
μετεχειρίζοντο οί άνδρες 
διά νά κρύπτουν τά πρώτα 
σημεία τοϋ γήρατος, ποΰ 
εμφανίζεται είς τό μου
στάκι καί είς τό τρίχωμα 
τής κεφαλής.

ΙΙέντε-έξ κραγιόνια καί 
δύο πάστες είναι σήμερον 
έν χρήσει. Τόν άβλαβή
φελλόν, μέ τήν αιθάλην τοϋ όποιου έζωήρευον τά άτονα καί σάν 
ξεπλυμένα φρύδια, άντικατέστησε ένα κομψότατοι· κραγιόνι άπό λανο
λίνην άρωματισμένην, λίπος καί αιθάλην φελλού πάλιν είς περιεκτι
κότητα άνάλογον τοϋ χρώματος τών φρυδιών. Διά τά χείλη είναι έν 
χρήσει χονδρότερον κραγιόνι πάλιν άπό λανολίνην άρωματισμένην, 
λίπος καί χρώμα άνιλίνης ρόδινον. Κλείουν τά χείλη καί τό περιστρέ
φουν επάνω μέ τήν κωνωειδή μύτην του. Διά νά ζωηρεύουν αί φλέβες 
καί νά φαίνωνται ύποκύανοι μετά τήν επίστρωση· τής έπιδερμΐδος έχουν 
άλλο κραγιόνι άπό λανολίνην άρωματισμένην, λίπος καί λ,ουλάκι μέ 
αιθάλην καπνού. ’Επίσης άλλο κραγιόνι καφέ διά τής τεχνητές έληές. 
Μία δέ πάστα ροδόχρους άπό λανολίνην, λίπος, άρωμα καί χρώμα 
άνιλίνης καλύπτει τό δέρμα καί τάς ρυτίδας μέ έλαφρότατον ρόδι
νον στρώμα καί πάσαν ρυτίδα ή ανωμαλίαν τής έπιδερμΐδος, ένφ 
μέ ένα έργαλεϊον έπίτηδες, είς σχήμα βουρτσίτσας, μέ γάντι χνου
δωτόν σκεπασμένοι', επιτίθεται τό ερυθρόν χρώμα τών παρειών, τό 
οποίον διά τριβής τό έργαλεϊον παραλαμβάνει άπό μίαν στρογγυλήν 
σάν σαπούνι πάσταν, ή οποία καί αύτή συνίσταται άπό άκίνδυνον 
χρώμα άνιλίνης.

Ή τουαλέττα αύτή, αναπόσπαστος σήμερον είς τήν Ευρώπην άπό 
τόν γενικόν έξωραϊσμόν κάθε κυρίας τών καλών τάξεων, είσήχθη καί 
παρ’ ήμϊν, γίνεται δέ ύπό ειδικών τεχνιτών καί τεχνιτριών ή είς τό 
μπουντουάρ τής κυρίας, ή καί είς τό άτελιέ τοϋ τεχνίτου, όπου έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος φρεσκάρεται ή κυρία διά τό τσάι 
ή διά τό άπρεμιντί.

παραλία κατεχώ-

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Ο Ο 

ο ο ο ΝΕΑ ΠΟΜΠΗΙΑ
λ γνωρίζουν ήδη οί άναγνώσταί μας περί 
τής φοβερός έκρήξεως τοΰ ηφαιστείου

Σακούρα-Σίμα είς τήν Ν. ’Ιαπωνίαν. ΔΓ όσους 
δέν έτυχε νά παρακολουθήσουν τήν τρομερόν 
αντήν καταστροφήν δίδομεν μίαν συγκεφαλαίω
ση· τών άπαισίων της άποτελεσμάτων καθώς 
καί σύντομον μελέτην διά τά ηφαίστεια τής 
Ιαπωνίας. \S

Ή νήσος τού ηφαιστείου εύρίοκεται είς ολί
γων μιλίων άπόστασιν άπό τήν πόλιν Καγκο- 
σίμαν. ή οποία, λέγουν κατεστράφη εντελώς καί 
ύπέστη τήν τύχην τής Πομπηίας. Οί δρόμοι 
της έτάφησαν κάτω άπό στρώματα σκόνης καί 
στάκτης ενός περίπου μέτρου πάχους.

'Ολόκληρος ή νήσος έκαλύφθη άπό πυκνόν 
κατάμαυρον καπνόν, μέσα άπό τόν όποιον άνε- 
πήδων άπό καιρού είς καιρόν τεράστιαι φλόγες. Ή
σθη άπό λάβαν, ή όποια κατήρχετο άπό τά πλευρά τοΰ ηφαιστείου 
κ’ έπάγωνεν είς τήν επαφήν τού νερού.

Οί νεκροί, λέγουν, ύπερέβησαν τόν άριθμόν τών 100 χιλιάδων, 
άφ’ ού μόνον οί κάτοικοι τής Καγκοσίμας άνήρχοντο είς 70 χιλιάδας. 
Τά μέσα τής συγκοινωνίας δυστυχώς δέν ήσαν άφθονα, διά νά προφθά- 
σουν οί κάτοικοι ν' απομακρυνθούν άπό τήν νήσον καί έτσι οί περισσό- 
σότεροι έτάφησαν κάτω άπό τήν λάβαν.

"Ολα τά πέριξ αλιευτικά πλοία έσπευσαν άμέσως είς τόν τόπον τής 
καταστροφής καί ολίγον άργότερυν ήκολούθησαν καί τά πολεμικά, τά 

πληρώματα τών όποιων έδωσαν έξοχα δείγματα ηρωισμού, μεταφέ- 
ροντα τά θύματα ύπό τήν φοβερόν πυρίνην βροχήν τών διάπυρων λίθων.

Ταχέως δμως διεκόπη άναγκαστικώς καί τό μέσον αύτό τής διασώ- 
σεως τών δυστυχών κατοίκων τής Καγκοσίμας. Πολλοί τότε, είς τήν 
μεγάλην των άπόγνωσιν, έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν κ’ έπνίγησαν, οί 
δέ άλλοι έπνίγησαν άπό τόν καπνόν.

Οί ολίγοι, οί όποιοι διεσώθησαν, διηγούνται μετά φρίκης ότι. ή θερ- 
μότης τήν όποιαν έπροξενοϋσαν αί φλόγες τοΰ ηφαιστείου ήτο τόση, 
οιστε τά πλοία, τά όποια έσπευσαν είς βοήθειάν των, ήσαν ήναγκαομένα

νά τοποθετώνται εις μέρη άντίθετα άπό τήν 
διεύθυνσιν τού άνέμου.

«
Ή ’Ιαπωνία, ώς γνωστόν, είνε ή κατ’ εξοχήν 

χώρα τών ηφαιστείων. Έχει περισσότερα τών 
160 τοιαΰτα μεταξύ τών ενεργών καί τών σβυ- 

\ σμένων, έκ τών όποιων τό μεγαλείτερόν είνε τό 
Φουγιγιάμα. Τό ήη αίστειον Άζώμα είνε ιδιαι
τέρως γνωστόν, διά τόν φόβον τόν όποιον έμ- 
πνέει είς τούς κατοίκους, διότι αί έκρήξεις του 
είνε συχνόταται. Τελευταίως μάλιστα ή έπί τών 
σεισμών επιτροπή είχεν ειδοποιήσει τούς κατοί
κους τών πέριξ χωρίων διά νέαν άναμενομένην 
σοβαρόν έκρηξιν. παρομοίαν μέ τήν έκρηξιν τού 
1783, κατά τήν όποιαν έκάησαν έκ τής λάβας 
ολόκληρα χωριά.

Ή Όσίμα, ηφαιστειώδης νήσος, κείμενη παρά 
τήν είσοδον τού κόλπου τοΰ Τόκιο, έχει κωνο
ειδή κρατήρα και βλέπει κανείς τήν έπιφάνειαν 
τής πύρινης λάβας ν’ άνέρχεται καί νά κατέρ

χεται, όπως ό υδράργυρος είς τόν βαρομετρικόν σωλήνα. Ή τρο
μερά έκρηξις, η όποια συνέβη κατά τό έτος 1912, ήνάγκασε τούς 
κατοίκους νά περάσουν έντρομοι είς τήν άπέναντι παραλίαν, διά νά 
σωθούν άπό τόν κίνδυνον.

Ή Νίκη είνε άλυσσος άρχαίων ηφαιστείων, τά οποία φθάνουν είς 
ύψος 8.000 ποδών καί τά όποια καλύπτονται άπό θαυμασίαν βλάστη
ση·. Τήν ώραίαν αύτήν χώραν διαρρέει ποταμός καί πολλοί χείμαρροι, 
ένας έκ τών όποιων χύνεται άπό τήν λίμτ·ην Σουτζεντζίν μέσα εις σβυ- 
σμένον κρατήρα ηφαιστείου. Οί ’Ιάπωνες καλλιτέχναι έμπνέονται εις 
τά έργα των καί διοργανώνουν έκδρομάς καί άναβάσεις τακτικά έπί τών 
ηφαιστείων αύτών.

Ή αρχή τοΰ θρησκευτικού σεβασμού, τόν όποιον τρέφουν οί ’Ιάπω
νες πρός τά ηφαίστεια άνάγεται εις τήν άρχαιότητα. Είς τούς πρόποδας 
τών περισσοτέρων έξ αυτών εύρίσκονται ακόμη ναοί.

Ή Νασουγιάμα, ή όποια εύρίοκεται πρός βορράν τού Νίκινο, έχει 
θερμός πηγάς, αί όποιαι χρονολογούνται άπό τόν 8°ν αιώνα. Άλλά ή 
έκρηξις τοϋ 1888 κατέστρεψε τήν πηγήν Γιαμανάκα καί τά καταστήματα 
τών λουτρών, τά όποια άργότερον άνηγέρθησαν έκ νέου.

Αύτά έν όλίγοις διά τά ηφαίστεια τής ’Ιαπωνίας.

ΕΙς τό μικρό έκκλησάκι τής Παναγίας είς τήν Κηφισσιά 
έγιναν οΙ)γάμοι τής ΛΕΒΙΔΟΓΊΟΪΛΑΣ, τής χαριτω
μένης κόρης τοϋ φίλου κ. Κωοτάκη Λεβίδου μετά τοΰ 
κ. X. ΑΠΟΣΤΟΛίΔΟν καί ό τόπος έγέμιοεν άπο ώτομο- 

μπίλ, ποϋ’μετέφεραν τούς κεκλημενους.

Ό πατέρας, γεμάτος άπό συγκίνησιν, ώδήγησε τήν 
νύμφην, Αληθινήν νεράιδα μέσα είς τά κατάλευκα, 

εως τήν έκκλησίαν.
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Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΟΥΣΑ
* ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ *

Ησαν μαζευμένοι καμμιά δεκαριά νεαροί ζωγράφοι καί έκάθηντο 
γύρω άπό ένα τραπέζι καφενείου τής Λευκής Πλατείας. Συνωμι- 

λοΰσαν ΰψηλοφιόνως μέ ζωηράς χειρονομίας, είτε άπό συνήθειαν, είτε 
διά νά έλκύσουν τήν προσοχήν τών γυναικών, αί,όποΐαι διήρχοντο 
φυλάρεσκοι καί άκκιζόμεναι.

Μετ’ ολίγον ένας νέος καλοενδεδυμένος μέ ένδυμασίαν ποδηλάτου 
καί μ’ ένα πλατύγυρον καπέλλο. χωρίς άλλο καλλιτέχνης, έφάνη άπό 
τό άλλο μέρος τοΰ δρόμου καί έστάθη άπέναντι μιάς έπαύλεως, άναμέ- 
νων νά ϊδη είς αύτήν κάποιο ποθητόν του πρόσωπον. Άλλά άφ’ ού 
άνέμενε ματαίως κάμποσην ώραν, έστράφη διά ν’ άνέλθη έκ νέου τήν 
μεγάλην όδόν, ρεμβώδης καί περίλυπος, δτε κάποιος άπό τήν συντρο
φιά τών νεαρών καλλιτεχνών τόν είδε καί τόν έφώναξεν:

—Έ! Μπρεμών! Μπρεμών!
Ό Μπρεμών, προφανώς δυσηρεστημένος, έχαιρέτησε καί άπεπειράθη 

νά προσπεράση. άλλά αί φωναί έξηκολούθησαν :
— Μά τί; Άπό τότε ποΰ πήρες τήν μεντάγια τό πήρες απάνω σου;
— Ποιά μεντάγια; Ήρώτησε μέ απορία. ,
— Μπά! Κάνεις πώς δέν τό ξέρεις; Δέν έδιάβασες στήν εφημερίδα 

πώς έβραβεύθη τό έργο σου;
Τά μάτια τοΰ Μπρεμών έλαμψαν έξαφνα άπό χαράν.
—Αλήθεια; Ποιά εφημερίδα τό λέει;
—Όλες.
Καί δλοι μαζί έφώναξαν ένα έφημεριδοπώλην, ποΰ έτυχε νά περνρ.
— Δόσε μας τό Πετί Ζουρνάλ, τό Έκλαίρ, τό Τάν, τόν Γκολουά.
Ό Μπρεμών είχε καιρόν νά διαβάση εφημερίδες. Ό νοΰς του άδια- 

φοροΰσε πρός δ,τι δέν είχε σχέσιν μέ τήν τέχνην του ή τήν γυναίκα ή 
όποια είχε κατακτήσει τήν καρδιά του. “Ενα ολόκληρον έτος είχε διαρ- 
ρεύσει, κατά τό όποιον έζοΰσε είς τόν 
κόσμον εκείνον τών δνείρων, ποΰ δη
μιουργεί ό έρως ψηλά άπό τήν πραγμα
τικότητα.’Εκείνη ποΰ άγαποΰσε ήτο παν- 
δρεμένη μέ άνθρωπον, ποΰ τήν έζήλευε 
φοβερά. Καί δμως αύτός τήν άγαποΰσε 
καί τής ήτο άφωσιωμένος μέ δλην τήν 
θέρμην τών είκοσιπέντε του έτών.

—Έλα λοιπόν νά μας κεράσης τούλά- 
χιστον άπό ένα άψέντι, έξηκολούθουν νά 
φωνάζουν οί συνάδελφοί του, έν ώ ό 
Μπρεμών έφαίνετο νά πετσί άπό ένθου- 
σιασμόν είς τήν ιδέαν καί μόνην τής 
χαράς τήν όποιαν Οά ήσθάνετο ή .αγαπη
μένη του, δταν θά έμάνθανεν δτι διε- 
κρίθη, δτι έβραβεύθη.

— "Ενα άψέντι; Μά έγό» δέν πίνω 
άψέντι. Άν Θέλετε δμως σάς κερνώ., 

Καί διέταξε νά σερβιρισθή ή παρέα.
—"Ωστε έτσι περιφρονεΐς τήν Πράσινη 

Μούσα; είπεν ένας έξ αύτών. Άμ’ αύτή 
είνε ποΰ δίνει δλα τά όνειρα καί κοιμίζει 
δλους τούς πόνους.

Ό Μπρεμόιν τόν έκύτταξε μέ οίκτον. 
Τί νά τήν έκανε αύτός τήν Πράσινη 
Μούσα; Ή ζωή τοΰ έφαίνετο τόσο γλυ- 
κειά μόνο μέ τήν τέχνη του καί τήν 
άγάπη του ...

Δέν άπέκρυψεν άπό τούς συναδέλφους 
του τήν σκέψιν του αύτήν.

—"Εχεις πολύ άδικον· τοΰ άπήντησεν
ένας έξ αύτών. Άν καμμιά μέρα τύχη νά ύποφέρης θά μέ θυμηθής. 

Τήν στιγμήν έκείνην δ Μπρεμιον διέκρινε τήν μορφήν τής φίλης του
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προβάλη άπό τήν θύραν τής έπαύλεως. Εκείνος έδοκίμασε νάνα .... ,
προχωρήση, άλλ’ αύτή τόν εσταματησε και τοΰ ενευσε να την ακολου-

θήση μέ τό λεωφορεϊον. είς τό όποιον 
είσήλθεν.

«
Ό τόπος τής συνεντεύξεώς των ήτο 

τό Μπούτ - Σωμόν. Έφθασαν εις τήν γέ
φυραν κ’ έκεΐ έπανέλαβον, περιπατοΰν- 
τες, τήν αΐωνίαν λιτανείαν τών ονείρων 
των.Ήτο ζήτημα πλέον υπομονής, άφοΰ 
ήρχιζον αί έπιτυχίαι τής τέχνης του.Έάν 
αύτή ήθελε νά περιμένη, εκείνος, έλεγε, 
ποτέ δέν θά βαρεθή.

Καί εκείνη τόν ευχαριστούσε συγκεκι- 
νημένη διά τήν άφοσίωσίν του.

Μετά όκτι'ο ήμέρας ό ζωγράφος έλαβεν 
έκ μέρους τής Λουκιανής - έτσι ώνομά- 
ζετο ή αγαπημένη του — τάς εξής απελ
πιστικός λέξεις:

— « Άνεκαλύφθη μεν. Ό άνδρας μου 
μέ υποπτεύεται καί άπεφάσισε νά μέ όδη- 
γήση μακρυά, είς τάς ’Ινδίας. Άλλά θέλω 
νά σέ ϊδώ γιά τελευταία φορά. Νά είσαι 
είς τό Μπούτ-Σωμόν αύριο. Πάω νά 
τρελλαθώ από τί] λύπη μου».

Τό μυαλό τοΰ Μπρεμών έπήγε νά τοΰ 
σαλέψη. Τά λόγια αύτά τοΰ ήλθαν σαν 
κεραυνός. Διά μίαν στιγμήν έσυλλογίζετο, 
έάν δέν είνε προτιμότεροι· νά δώση ένα 
τέρμα είς τήν ζωήν του. Νά σφίξη τήν 
έρωμένην του είς τήν αγκάλην του καί 
νά βυθισθή μαζί της είς τό χάος τοΰ 
θανάτου, άπό τό ύψος τής γεφύρας εκεί

νης τοΰ Μπούτ Σωμόν, άπ’δπου τόσες φορές ώνειρεύθησαν τήν Εύτυχίαν.
— Θέλεις νά πεθάνωμε μαζί; τής είπεν. 
’Εκείνη δμως τοΰ άπήντησε γλυκά:
—Άς κάμωμε υπομονή. Κάτι μοΰ λέει δτι, περνοΰμε τήν τελευταίαν 

κρίσιν, άπό τήν όποιαν θά βγή ή έλευθερία καί ή εύτυχία.
Ή στιγμή έν τούτοις τοΰ αποχαιρετισμού υπήρξε σπαρακτική. Έφάνη 

καί εις τούς δύο δτη αί ι|ιυχαί των έναυαγοϋσαν είς τήν Άβυσσον.
Καί ή Λουκιανή άνεχώρησε.
Μία στυγνή μελαγχολία κατέλαβε τότε τόν καλλιτέχνην. Ό ζήλος 

πρός τήν τέχνην του έμαράνθη. Έπαυσε νά έργάζεται. Αί ίδέαι δέν τοΰ 
ήρχοντο καί ό νοΰς έξηντλεΐτο μέ τήν αΐωνίαν σκέψιν τής ξενιτευμένης. 
"Ολην τήν ήμέραν έπλανάτο άσκόπως, άμίλητος, μόνος, άπλησίαστος.

Κάποτε, έν φ έπερνοΰσε άπό τό καφενεΐον τής Λευκής Πλατείας, είδε 
τόν φίλον του, τόν εραστήν τής Πράσινης Μούσας, ποΰ έκάθητο κοντά 
είς ένα τραπέζι.

—Έ, Μπρεμών! τοΰ έφώναξε. Τί έγινες αδελφέ; Άρρώστησες;
Ό Μπρεμών άνένευσε χωρίς νά μιλήση.
— Τότε κάποια λύπη θά σέ τρώη. Έσύ άλλαξες φοβερά. Πίστεψε με 

λοιπόν φίλε μου, δτι, γι’ αύτό τό πράγμα δέν υπάρχει άλλο γιατρικό 
άπό τήν Πράσινη Μούσα .. . Έ, γκαρσόν!.. Φέρε μας άπό ένα άψέντι! 
θά τό πιής αύτό στήν ύγειά μου.

Πρώτην φοράν έφερεν ό Μπρεμών είς τά χείλη του τήν προδοτικήν 
μούσαν και πρώτην φοράν τό πνεύμα του άπηλλάγη άπό τήν ήθικήν 
ταλαιπωρίαν, ή όποια τόν κατεϊχεν άπό δύο μηνών.

Άπό τήν ήμέραν έκείνην ήρχισε νά έπισκέπτεται τακτικά τό καφε- 
φενεΐον τής Λευκής Πλατείας. Καί ολίγον κατ’ ολίγον ήρχισε ν’ αύξάνη 
τήν δόσιν τοΰ δηλητηρίου. Δέν ήργησε δέ νά γίνη τακτικός θαμών τοΰ 
καφενείου καί νά παύση νά έργάζεται. Δέν έζοΰσε πλέον παρά μέ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑ. — ΦΟΥΣΚΟΔΕΝΤΡΙΕΣ

τερόλεπτο. ... έλα... έμ-

δάνεια, άποκτηνούμενος όλονέν άπό τήν μέθην καί χάνων τήν υπόστα
σή· του, μαζί μέ αύτήν τήν άνάμνησιν τής γυναικός, διά τήν όποιαν 
έπήρε τόν κακόν αύτόν δρόμον. Τίποτε δέν άπέμεινε πλέον είς τόν καλ
λιτέχνην άπό τόν εύγενή καί κομψόν νέον. Οί ώμοι του έκυρτώθησαν, 
τό πρόσωπον του έκιτρίνισε, τά μάτια του έγούρλωσαν, τά μαλλιά 
του έγιναν ’σάν τής τρελλής, τά γένεια του έμεγάλωσαν, τά ροΰχα του 
έξεθώριασαν καί έν τέλει έγινεν άξιος έρα- 
στής τής Πράσινης Μούσας.

Ένα έτος έπέρασεν. "Οταν έφθασεν ή 
εποχή τής καλλιτεχνικής έκθέσεως, εκείνοι 
οί όποιοι ήλπιζον δτι θά προώδευε, ματαίως 
άνεζήτησαν ν’άνακαλύψουν ίδικόντου έργον 
μεταξύ τών άλλων. Ό Μπρεμών έξηκολού- 
θει ν’άποκτηνοΰται. Αί έπιστολαί τής Λου- 
κιανής, σύντομοι, βιαστικοί πάντοτε, είχον 
γίνει σπάνιαι.

Ένα πρωΐ έλαβε ένα μπιλλιέτο της. Τό 
άνοιξε μέ αδιαφορίαν καί άνέγνωσε: |

—«Έπί τέλους ελευθερώθηκα. Αύριο τό 
πρωΐ θά είμαι ’στό Παρίσι· «Λουκιανή». t

Ήτο ξαπλωμένος ’στό διβάνι τού άτελιέ 
του μ’ένα ποτήρι άψέντι δίπλα του. Ούτε ένα 
νεύρο δέν έδονήθη άπό τόν οργανισμόν του.

— Καί δέν πά’ νάρθη ! "Ωρα της καλή·
έμουρμούρισε μέ βραχνή φωνή. Ό έρως 
είνε τό βλακωδέστερο πράγμα στόν Κόσμο.Ί 
Νά ή εύτυχία καί τό όνειρο! [

Καί ρουφώντας τό άψέντι του, έπεσε 
βαρύς είς τό διβάνι. ♦ · ·
ΕΝΑΣ ΥΠΟΧΡΗ1ΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
------------------------------------------------- a τερόλεπτο.... έλα... εμ
πρός.. . ώωωπ ! Μπράβο! Καί μέ τό δυνατό του χέρι, ό σιδηροδρομικός 
οδηγός έτράβηξε τήν Δδ“ Νέλλη Νόβερ. ήτις μετά έν δευτερόλεπτον 
εύρέθη καθισμένη έντός βαγονιού πρώτης Θέσεως.

— Εύχαριστώ! είπεν είς τόν υπάλληλον . .. Εύχαριστώ ! Διότι άν δέν 
μ’ έβοηθούσατε ν’ άναβώ, ήτο άδύνατον νά προφθάσω αύτό τό τραίνο.

Άνέπνευσε καί άμέσως κατόπιν περιέφερε τό βλέμμα της έπί τών 
προσώπων, τά όποια εύρίσκοντο ιιαζή της έντός τοΰ βαγονιού. Ήσαν 
δύο εύθυμα ζεύγη, τά όποια φαίνεται δτι είχαν γευματίσει πολύ καλά. 
Μολονότι ήτο μεσονύκτιον, οί άνδρες ώμίλουν διαρκώς μέ πολλάς 
εύφυολογίας καί άστεΐα, τά όποια προΰκ.άλουν θορυβώδεις γέλωτας τών 
συζύγων των.

Ή Νέλλη Νόβερ είχεν άρχίσει νά μετανοή, ν’ άγανακτή μέ τήν συν
τροφιά της. Είχε δώσει τρεις παραστάσεις είς μίαν έπαρχιακήν πόλιν 
καί τήν ένάτην ώραι· τής επαύριον έπρόκειτο νά δοκιμάση τόν ρόλον 
της είς μίαν νέαν όπερέτταν. Έξηντλημένη έκ τοΰ κόπου καί τής 
άΰπνίας, ήλπιζε νά κοιμηθή έντός τοΰ τραίνου, τό όποιον έπρόκειτο νά 
φθάση είς Παρισίους τήν πέμπτην πρωινήν ώραν. Άλλά πώς νά κοι- 
μηθή τώρα, ;ιέ αύτούς τούς παπαγάλλους τών όποιων ή γλώσσα καί οί 
γέλωτες προύκάλουν εξωφρενικόν Θόρυβον; Ούτε νά τό σκεφθή καν 
ήδύνατο.

Μέ οφθαλμούς βεβαρυμένους, τών όποιων τά βλέφαρα έκαιον έκ τοΰ 
καμάτου, ένφ ήνοιγε τό στόμα είς μακρά χασμήματα, παρετήρει μέ 
απελπιστικόν ύφος τήν θορυβώδη τετράδα, ήτις έξηκολούθει τήν φλυα
ρίαν της, δταν, αίφνης, έσταμάτησε τό βλέμμα της έπί χάρτινης ταινίας 
κολλημένης έξωθεν τοΰ βαγονιού. ΉγέρΟη άμέσως, διέσχισε τόν διά
δρομον καί άνέγνωσεν έπί τής ταινίας: Αποκλειστικόν διά κυρίας».

Είς τάς λέξεις αύτάς, τό πρόσωπον τής μικράς άοιδού έμειδίασε. 
«Αποκλειστικόν διά κυρίας·. Τί άλλο ήθελε;

Ή αμαξοστοιχία έσταμάτησεν. Ή Νέλλη έτρεξε πρός συνάντησιν 
τοΰ οδηγού. 1

-- Τί τρέχει, μικρούλα μου; είπε. ί
"Ηθελα νά μείνω μόι-η μέσα σ’ ένα βαγόνι άποκλειστικόν διά 
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κυρίας. Καί μέ τούς λεπτούς δακτύλους της είσήγαγεν έντός τής παχείας 
χειρός τοΰ ύπαλλήλου άργυροϋν νόμισμα. Άπό τό βάρος καί τό σχήμα 
του ό οδηγός άνεγνώρισεν δτι, τό νόμισμα ήτο τών πέντε φράγκων καί 
άμέσως μετέβαλεν τόνον φωνής.

— Πώς ! 'Υπάρχουν λοιπόν κύριοι εις τό διαμέρισμά σας ; Ά! Τώρα 
θά ’δούμε! Θά τούς πετάξω άμέσως έξω.

Τό νόμισμα είχεν έξαφανισθή έντός τοΰ θυλακίου του. Μετά δύο 
λεπτά ή Νέλλη είδε τά δύο ζεύγη φεύγοντα μέ τάς άποσκευάς καί 
τά έπανωφόρια των πρός άλλα διαμερίσματα μέ τήν αύτήν θορυβώδη 
φλυαρίαν.

Άνήλθε, μειδιώσα, είς τό βαγόνι της. "Α! Τώρα ήδύνατο νά κοιμηθή 
μακαρίως. "Εκλεισε τήν θύραν, κατεβίβασε τά παραπετάσματα τών 
παραθύρων καί τοΰ ηλεκτρικού λαμπτήρος, έξηπλώθη. άφοΰ νοερώς 
ηύχαρίστησε τόν καλόν άνθρωπον, δστις τήν έπροστάτευσε καί άπε- 
κΟιμήθη.

Μετά παρέλευσιν ολίγης ώρας τό τραϊνον έσταμάτησεν είς τόν πρώ
τον σταθμόν. . . άλλά, παρ’ δλην τήν δύναμιν τοΰ κλονισμού τής άμα- 
ξοστοιχίας, ή Νέλλη έξηκολούθει νά κοιμάται.

Αίφνης άνετινάχθη έντρομος. Είχον άνοίξει τήν θύραν τοΰ διαμερί
σματος καί κάποιος είσήλθε.

Μιά τραχεία φωνή ήκούσθη :
— Μή φοβεϊσθε... είμ’ έγώ ... ήλθα νά ίδώ άν ήσθε καλά ... Άνε- 

γνώρισε τόν υπάλληλον, τόν προστάτην της, καί έψιθύρισε :
— Ναι. .. ναι... εύχαριστώ.
—Άν χρειασθήτε τίποτε, έδώ είμαι.
— Εύχαριστώ ... εύχαριστώ.
— Μή φοβεϊσθε, θά προσέχω νά μή σάς άνησυχήση κανείς. Καί έπα- 

νέκλεισε τήν θύραν μέ δύναμιν.
Ή Νέλλη έσκέφθη: «Ό προστάτης μου είναι πολύ εύγενής, άλλά θά 

έκανε καλήτερα νά μ’ άφήση νά κοιμηθώ».
Μετά πέντε λεπτά μετέστη είς τήν χώραν τών ονείρων. 
Μπουμ! "Αλλο άνοιγμα τής θύρας. Τί τρέχει πάλιν; 
Ή τραχεία φωνή άντήχησεν έκ νέου.
— Πάλιν έγώ είμαι.... Μήν άνησυχήτε.... "Ηθελα νά ίδώ άν 

ήσθε καλά...
Αύτήν τήν φοράν ή Νέλλη δέν είχε τήν 

δύναμιν νά τόν εύχαριστήση. Έψιθύρισε: 
«Ναι.. . ναι...» Καί σχεδόν έβλασφήμησε 
τόν υπάλληλον.. ."Εβλεπε ένα τόσον ώραϊον 
δνειρον! "Οτι έπαιζε τό έργον, τό όποιον 
έπρόκειτο νά δοκιμάση τήν πρωίαν, δτι είχε 
τό πρωταγωνιστούν μέρος, καί ένφ οί συνά
δελφοί της δέν έκαμον καμμίαν έντύπωσιν, 
αύτή έχειροκροτεϊτο διαρκώς. Καί ό οδηγός 
τής αμαξοστοιχίας τήν άπέσπασε άπό τόσον 
γλυκεΐαν άπόλαυσιν.

Κατώρθωσεν έν τούτοις ν’ άποκοιμηθή.
Αίφνης δμως τήν έξήγειρε φοβερός βήξ 

κάποιου, δστις ήτο πλησίον της, καί πάρε- 
τήρησε τό ραδινόν πρόσωπον τοΰ οδηγού 
τής άμαξοστοιχίας, ό όποιος τής έλεγε :

— Πώς έρογχαλίζατε, μικρούλα μου, τί 
ωραία πού ρογχαλίζετε ! Ήλθα νά ίδώ . .. 
ΕΙσθε καλά... έ;... ΚαΟήστε έτσι, δπως 
εισθε. Έγώ πηγαίνω.... καί σάς ύπόσχο 
ιιαι δτι κανείς δέν Θά σάς άνησυχήση.. . 

Κοιμηθήτε.
Άλλ’ έβηξε μέ τόσην δύναμιν ώστε τήν έξύπνησε καΗ’ όλοκληρίον’ 

Καί τήν φοράν αύτήν τόν έβλασφήμησε μέ άγανάκτησιν. Είχε δίκαιον- 
Ό άνθρωπος αύτός είναι τίμιος, Θέλει νά πλήρωσή μέ τάς περιποιήσεις 
του τά πέντε φράγκα ποΰ τοΰ εδωκεν. Άλλ’ έάν πρόκειται είς κάθε στά
σιν τής άμαξοστοιχίας νά έκδηλώνη κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν ευγνω
μοσύνην του, Θά ήτο προτιμώτερον νά τήν άφηνε μέ τούς συνταξειδιώ- 
τας της. Δέν Θά τήν ανησυχούν περισσότερον. Τώρα πώς νά ξανακοι

ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑ. — ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΑΛΠΕΙΣ
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μηθή ; Μετά πολλάς προσπάθειας τό κατόρθωσε, 
άλλ’ ό ύπνος της είναι νευρικός καί ανήσυχος. Τής 
φαίνεται δτι κάθε στιγμήν ανοίγουν τήν θύραν τοϋ 
διαμερίσματος, καί μία τραχεία φωνή τής λέγει: 
«Μήν ανησυχείτε· έγώ είμαι . Είς τόν έλάχιστον 
θόρυβον εγείρεται καί νομίζει δτι βλέπει τόν υπο
χρεωτικόν προστάτην της, ώς φάντασμα ευθυμον 
καί άποκρουστικόν συγχρόνως.

Άλλά μήπως τώρα ονειρεύεται; "Οχι. Είναι αύτός 
πάλιν, ολόκληρος καί ήλθε νά τής είπή: «Μή φο- 
βεϊσθε I Έγώ είμαι! »

Τήν ΐ( οράν αυτήν δέν κατόρθωσε νά καταστείλη 
τόν θυμόν της, καί άνέκραξε: «Ά, παληάνθρωπε '.· 

Ό θόρυβος τής κινουμένης αμαξοστοιχίας έκά- 
λυψε τήν φωνήν της καί δ υπάλληλος δέν ήκουσε

τήν ύβριν. Άλλ’ δταν είδεν δτι δέν έκοιμάτο, τό πρόσωπον του προσέ- 
λαβε λυπηρόν έκφρασιν!

— Τί; Δέν μπορείτε νά κοιμηθήτε ;
— Ναί... ναί.. . άλλ’ ακούσε, σέ παρακαλώ . . . ’Εγώ φοβούμαι μήπως 

έμβη κανείς. Δέν μπορείς νά μέ κλειδώσης; _
— Μπά, εύχαρίστως . .. Τώρα μάλιστα δέν έχει πλέον 

άλλη οτάσι έως τό Παρίσι'...
—Ωραία! Νά μήν έμβήτε ούτε σείς έδώ μέσα. . . ’Αφή

στε με νά κοιμηθώ ήσυχα, έως δτου νά ξυπνήσω μόνη μου'
— Πολύ καλά, μικρούλα μου, πολύ καλά!
Κ’ έπήρε μέ πολλήν λεπτότητα ολίγα χρήματα, τά 

όποια τοΰ έδωκεν ή Νέλλη είς αντάλλαγμα τής νέας περί- 
ποιήσεώς του.

Βεβαία πλέον δτι, δέν θά τήν άνησυχήση κανείς, έξη- 
πλώθη διάπλατα καί άπεκοιμήθη μακαρίως.

"Οταν ήνοιξε τούς οφθαλμούς, ζωηραί ακτίνες τοϋ 
ήλιου είσέδυον διά τών παραπετασμάτων. Έχασμήθη καί 
έτέντωσε τά άκρατης! Είχε κοιμηθή τόσον ωραία! Ή 
αμαξοστοιχία είχε σταματήση. Θά ήσαν πλησίον τών 
Παρισίων, κατά τά φαινόμενα.

Έπλησίασε πρός τήν θύραν, καί παρετήρησε τό πρό; 
σωπον τοΰ όδηγοΰ. Ήτο ευχαριστημένη. Ήγέρθη, κα1 
τοϋ άπηύθυνε γλυκό μειδίαμα. Ό οδηγός είσήλθε!

— Είσθε καλήτερα τιόρα, έ; Βλέπετε;.... Έβγαλαν 
τό βαγόνι σας σ’ άλλη γραμμή.

Ή Νέλλη τόν παρετήρει έκπληκτος. Τό βαγόνι της 
σ’ άλλη γραμμή ! Τί εννοεί;

— Δέν έκανα καλά; Μοΰ είπατε νά σάς αινήσω νά κοι- 
μηθήτε ώς ποΰ νά ξυπνήσετε μόνη ... Αυτό έκανα κ’ έγώ.

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΓΙΩ.—Τήν κηδείαν τοϋ θύματος Καλμέτ παρηκολούδησε σύσσωμον τό Παρίσι. 
(Φωτογρ. *Υπηρ. τής «Graecia»]

Έχομε φθάσει πρό πέντε ώρών τώρα στό Παρίσι — Σάς άφησαέδώ έπί- 
τηδες, διάνά κοιμηθήτε .. .Είναι μεσημέρι . .. Τώρα πηγαίνετε νά φάτε!

Μεσημέρι! Καί τό μέρος της; Ή δοκιμή της; Ή Νέλλη, έξαλλος, 
περιέλουσε τόν οδηγόν μέ δλας τάς ύβρεις ποΰ τής ήλθον είς τό στόμα.

— Παληάνθρωπε! Γελοΐε! Ζιϊιον ! Κτήνος! καί έφυγε.
Ό αγαθός άνθρωπος δέν ένόησε πρός στιγμήν τί συνέβη, κατόπιν 

δμως δταν είδε τήν Νέλλην τρέχουσαν ώς παράφρονα, έσκέφθη, ένφ 
συγχρόνως έθώπευε τά νομίσματα ποϋ τοϋ είχε δώσει, καί είπε: «Αύτή 
δέν ήτο πλούσια, ήταν τρελλή ... άλλά τρελλή μέ μυαλό ... δταν αισθά
νεται δτι θά τής έλθη παροξυσμός, πληρώνει γιά νά τήν κλείσουν μέσα».

• » »
* Ή υπομονή είναι ιό στήριγμα τής αδυναμίας, όπως ή ανυπομονησία 

είνε ή καταστροφή τής ισχύος·

* Πας έντονος καί επίμονος πόθος πραγματοποιείται συνήθως, αρκεί 
νά επιδίωξη τις τήν εκπλήρωσίν του με δλην τήν δνναμιν τής ψυχής του.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ: ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΤΩΡΑ ποΰ ήλθεν ή "Ανοιξις καϊ τόσοι ευτυχείς θνητοί θά λάβουν τήν 
άγουσαν πρός τάς έξοχάς, θ’ άνακαλύψουν έξαφνα δτι, υπάρχει καί ή 

Φύσις είς τόν κόσμον αύτόν. Εκατομμύρια μάτια θά στραφοΰν έπάνω 
της αχόρταγα. Κανένα θέαμα, άπό τά πλέον επιτυχή, δέν δύναται νά 
παραβληθή μέ τό θέαμα τής Φύσεως καί οί πλέον μπλαξί άνθρωποι, 
πολύ συχνά, κάμουν ανακαλύψεις αί όποϊαι τούς μαγεύουν.

Έάν άντικρύση κανείς μακρυνόν ορίζοντα, σειράν ορέων φωτισμένην 
άπό τόν ήλιον, ένα ώραΐον άπόγευμα χωρίς σύννεφα, θά τοϋ φανή δτι 
δλο αύτό τό πανόραμα είνε σκεπασμένοι· άπό μίαν κυανήν άπό- 
χρωσιν, ή οποία απαλαίνει τά άστρα, χαράσσει τάς κορυφάς καί χρω
ματίζει απαλά τάς σκιάς.

Είνε τό γαλανό άπόμακρον χρώμα, τό όποιον μόλις κανείς δύναται 
νά τό διακρίνη άπό τό χρώμια τοΰ ούρανοΰ είς τόν ορίζοντα, τό όποιον 
δίδει τό άέρινον δραμα κ’ υποβοηθεϊ δπως έκτιμήση κανείς τάς άπο- 
στάσεις τοΰ τοπίου.

Άπό εκατόν μέτρων άπόστασιν δύναται κανείς μίαν ήλιοφωτισμένην 

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΓΙΩ. Κατά τήν κηδείαν τοϋ Καλμέτ έγιναν ταραχαί 
καί ή δημοσία άρχή προέβη είς συλλήψεις [Φωτ/Υπηρ. τής .Graecia*]

ημέραν, νά παρατηρήση εύκρινώς τήν ατμοσφαιρικήν αυτήν 
ταινίαν, ώς ταινίαν κινηματογράφου. "Ενα δένδρον είνε ήδη 
σκεπασμένοι· άπό πράσι νο-γαλανωπό χρώμα, κ’δταν άκόμη τό 
χρώμα τοΰτο δέν διακρίνεται, παρά είς άπόστασιν 50 μέτρων.

Τό γαλάζιο τ' ούρανοΰ δέν σχη ματίζεται μόνον ύπεράνω 
ημών. Ευρίσκεται παντού, μεταξύ παντός άντικειμένου, καί 
τό άπομεμακρυσμένο βουνό μας φαίνεται γαλάζιο διότι, ένα 
κομμάτι τοΰ έγχρώμου ούρανοΰ τό χωρίζει άπό ’μάς.

Ή άέρινη αύτή ταινία, μέ τήν αύξάνουσαν άπομάκρυνσιν, 
σβύνει τά διάφορα χρώματα — συνθέτας τοϋ λευκοΰ φωτός — 
καί προσδιορίζει ουτω τάς έναλλαγάς τών αποχρώσεων, τάς 
όποιας διαφορετικά δέν θά ήδύνατο κανείς πώς νά τάς έξη- 
γήση. Τό φαινόμενον αύτό δύναται νά παρατηρηθή εύκο- 
λώτατα είς τό πράσινον τών λειμώνων. Είνε κατ’ άρχάς ως 
σκονισμένο ελαφρά άπό ένα γαλανωπό πράσινο χρώμα, τό 
όποιον έπί τέλους γίνεται πρασινωπό - γαλάζιο.

’Εκείνος ό όποιος αναζητεί διά πρώτην φοράν νά ζωγρα
φίση άπ’εύθείας άπό τήν Φύσιν ενα άπομεμακρυσμένον ορει
νόν τοπίον, μένει έκπληκτος διά τήν ποσότητα τοϋ λευκού 
καί τοϋ γαλάζιου, τά όποια οφείλει ν’ άνακατεύση μέ τό 
πράσινο καί τό γκρίζο τών βράχων. Τά όπισθεν χρώματα 
δέν διακρίνονται άπό εκείνα τοΰ όρίζοντος. παρά άπό μι- 
κράς, έλαχίστας άποχριύσεις.

"Οταν αύτός ό σωρός τοΰ άέρος, ό όποιος παρεμβάλλεται 
μεταξύ τών οφθαλμών μας καί τών άπομεμακρυσμένων αντι
κειμένων δέν είνε φωτισμένος, δπως λ. χ. δταν ό ούρανός

είνε γεμάτος άπό σύννεφα, διακρίνει κανείς τότε καθαρώτερα και μέ 
περισσοτέρας λεπτομέρειας ένα ορεινόν ορίζοντα, παρά δταν τόν παρα- 
τηρή μίαν ήλιοφωτισμένην ημέραν. Είς μίαν υψηλήν κορυφήν 3.000 
μέτρων, τό τοπίον λαμβάνει νέαν δψιν, διότι ό άέρας έίνε 
καθαρώτερος. Αί κορυφαί, αί πλέον άπομεμακρυσμέναι, 
φαίνονται τότε πλησιέστερον άλλήλων, έν φ πράγματι χω
ρίζονται άπό μεγάλας άποστάσεις. Οί βράχοι διατηρούν 
τά ζωηρά των χρώματα, πράγμα τό οποίον κάμνει νά συμ
βαίνουν τόσαι πλάναι έκτιμήσεως τών αποστάσεων, τόσον 
συνήθεις άπό τά βουνά.

Όπως τ’ άντικείμενα, τά άσθενώς φωτισμένα, λαμβά
νουν άπό τήν άπόστασιν ένα χρώμα μπλε - σιέλ, έτσι καί 
δσα φωτίζονται άπό πολύ φώς, λαμβάνουν ένα χρώμα 
κίτρινης διαφανείας, διά τήν ιδίαν αιτίαν.

Τοιουτοτρόπως καί τά χιονισμένα βουνά καί τά σύννεφα 
είνε χρωματισμένα άπό λεπτά χρώματα, άτινα άρχίζουν 
άπό τό κίτρινον καί φθάνουν είς τό κίτρινο-κοκκινωπό.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ <· <■ ♦
««««»« ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
^ιντυχής ώς βασιλεύς!
Χτ 'Η ιστορία δμως απέδειξε φευδή τήν σύγκριση· 
αυτήν.'Υπήρξαν, φεν! τόσοι πολλοί βασιλείς δυστυ
χείς, καί ή ευτυχία τόσων άλλων έξ αύτών δέν ήρχισε 
παρά διά μιας εξορίας, ώστε...

'Ο καιρός παρήλθεν άνεπιστρεπτεί διά τούς δκνηρούς 
βασιλείς, οί όποιοι περιέφερον τήν οκνηρίαν των έπί 
άρματος, συρομένον υπό τεσσάρων βοών. Οί σύγχρονοι 
αρχηγοί κρατών, έχουν πολύ τραχύτερα κοθήκοντα 
άπό άλλοτε καί ή άνάμιξίς των είς τά τής διοικήσεως 
τον κράτους είνε πολύ περισσότερον υπεύθυνος άπό 
άλλοτε. Δέν είναι πλέον παρά οί πρώτοι έπίσημοι τοΰ 
έθνους των καί τον τίτλον τούτον δέν τον φέρουν έπί 
ματαίρ), άλλά ύπό τόν δρον τής διαρκούς έργασίας.

Διαρκής, είνε ή λέξις. Διότι δί αύτούς δέν υπάρχει 
άνάπαυσις ούτε μιας ήμέρας τήν έβδομάδα, μηδέ 
τής Κυριακής έξαιρουμένης.

’Άς ίδωμεν λοιπόν τί κερδίζουν οί μονάρχαι είς
τάς ήμέρας μας, είς ανταμοιβήν τής έργασίας τήν όποιαν προσ
φέρουν είς τά έθνη των. Έάν λάβωμεν ώς άρχήν δτι, αί έργάσι- 
μοι ώραι μιας ήμέρας ανέρχονται 
είς οκτώ, ιδού ποιοι εϊνε, είς κάθε 
λεπτόν τής ώρας, οί μισθοί οί δποίοι 
δίδονται είς αύτούς άπό τάς κυβερ
νήσεις , των.

Τό ρεκόρ τό έχει δ Τσάρος πα
σών τών ' Ρωσσιών, τοΰ όποιου τά 
53.317.000 φράγκα, τά όποια λαμ
βάνει έτησίως, μάς κάμνουν 303 
φράγκα καί 75 λεπτά είς κάθε λε
πτόν τής ώρας! Φαντασθήτε νά 
κερδίζη κανείς 303 δραχμάς καί 
75 λεπτά άνά παν λεπτόν τής ώρας! 
Πόσοι δέν θά έμεναν εύχαριστημέ- 
νοι έάν έκέρδιζον μόνον τά 75 λεπτά 
άνά παν πρώτον λεπτόν τής ώρας.

Ό κατόπιν κατά τούς στατιστι
κούς υπολογισμούς άμέσως έρχόμε- 
νος εϊνε δ Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας, 
ό όποιος κερδίζει είς κάθε λεπτόν 
τής ώρας 132 φράγκα.

'Ο βασιλεύς τής ’Ιταλίας κατέχει 
την τρίτην σειράν, κερδίζων 84 φράγκα ανά παν πρώτον λεπτόν θώδη ιδιωτικήν περιουσίαν. Τέλος δέ ό βασιλεύς τής Δανίας 
τής ώρας. Ο I ουλιέλμος τής Γερμανίας έρχεται κατόπιν. 'II κερδίζει άνά παν λεπτόν τής ώρας 13 φράγκα καί 50 λεπτά.

'Ο ΙΙρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας κερδί
ζει όλιγώτερα δλων τών προμνημονευθέντων. Άπί- 
στευτον και δμως αληθές: 6 φρ. καί 95 λεπτά, 
&ν άγαπατε.

Οί πλέον άδικηθέντες άπό τήν Τύχην, έκ τών 
Εύρωπαίων ήγεμόνων, είναι οί Βασιλείς τών Βαλ
κανίων. Τής Ρουμανίας, τής 'Ελλάδος καί τής Βουλ
γαρίας κερδίζουν 6 φρ. κάθε λεπτόν τής α>ρας, τής 
δέ Σερβίας 5 φρ. καί 45 λεπτά.

’Αλλά τό άντίστροφον ρεκόρ ανήκει είς τόν Πρόε
δρον τής Δημοκρατίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 
Δέν κερδίζει παρά 1 φρ. καί 55 λ. άνά παν τής 
ώρας λεπτόν, πράγμα τό όποιον διαψεύδει τήν ιδέαν, 
ή οποία έπικρατεΐ δτι, οί μισθοί είς τήν’Αμερικήν 
εϊνε μεγαλείτεροι άπό τούς μισθούς είς τήν Εύρώπην.

« ♦ ♦
* ' Υποβάλλου ινίοτε είς στερήοεις καί κόπους ίκουοίους διίτ 

νά γυμνάζης τήν αντοχήν σου καί νά δΰνασαι νά νπομείνης 
καί όσα αοΐ> επιβάλουν αί περιοτάοεις.

* Έν μόνον μυστικόν τής ευτυχίας καί τον πλούτου υπάρ
χει : ΊΙ εργασία.

* Το πολυτιμωτερον αγαθόν είναι ή υγεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Μ. ΣΑΛΑΝΤΡΑ 
[Φωτ. Ύπηρ. τής Graecia·]

Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ.—Καί είς τήν Γαλλίαν σουφραζέττες Πρό τίνος είχον είς το Παρίσι σννεκΰη .5000 
σουφραζεττες δια νά συσκεφύουν περί τών έκλογών ύπό τήν προεδρείαν τής Δος Μπονεριά. 

[Φωτογρ. Ύπηρ. τής «Graecia»]

ΠΛΗΜΜνΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠαΡΙΣΙ.— Πρότινος έξεχείλισεν ό Σηκουάνας καί κατέκλυοε τά πυηάστεια 
τών Παρισίων. Έπί πολλάς ή μέρας οί κάτοικοι έπεκοινώνουν μέ τήν πόλιν διά λέμβων. 

[Φωτ. Ύπηρ. τής «Graecia»].

έργασία τον τοΰ άποφέρει άνά πάν λεπτόν τής ώρας 66 μόνον 
φράγκα. Ό Βασιλεύς τής ’Αγγλίας δέν κερδίζει παρά 57 

φράγκα τό λεπτόν.
"Ο Άλφόνσος τής Ισπανίας κερ

δίζει άκόμη όλιγώτερα, ήτοι 51 φρ. 
άνά παν λεπτόν τής τάρας. Άλλά 
τουλάχιστον δ νεαρός ’ Ισπανός' Ηγε- 
μών — τό ομολογεί μόνος τον — 
έργάζεται πολύ όλιγώτερον άπό τόν 
Κάϊζερ και τόν Βασιλέα τής ’Ιτα
λίας, οί όποιοι είναι υπέρ τό δέον 
εργατικοί.

Κατόπιν έρχονται, δ Βασιλεύς τής 
Σουηδίας /ιέ 36 φράγκα, δ Βασι
λεύς τής Νορβηγίας μέ 34 φράγκα 
άνά παν λεπτόν.

Και οί άριθμοί άμέσως έπειτα 
καταπίπτουν άποτόμως. Ή Βασί
λισσα τής ' Ολλανδίας δέν κερδίζει 
παρά 19 φράγκα! Έν τούτοις ή 
γυναικεία τοναλέττα εϊνε φευ! τόσον 
άκριβή! Ό ’Αλβέρτος τον Βελγίου 
ικανοποιείται μέ 18 φράγκα. Ή άλή- 
θεια όμως είναι δτι, ουτος έχει μν-
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ΓΑΛΛΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΠΩΛ ΒΕΡΛΑΙΝ

Προ ολίγων έβδομάδων Εξεδόθη ένα βιβλίον ύπό τής γυναικός 
τοΰ μεγάλου λυρικού ποιητοΰ τής Γαλλίας Πώλ Βερλαίν. 

Είνε γνωστόν δτι, ό Βερλαίν είχε διαζευχθή τήν γυναίκα του 
καί ολοι οί φίλοι καί θαυμαστοί του έτρεφον κάποιον μνησίκα
κων εναντίον της, διότι έλεγον δτι δέν 
ήτο ικανή νά Εννοήση τόν ποιητήν τόν 
όποιον ετυράννησεν εις τό διάστημα 
ποΰ έζησαν μαζί

Ή Κυρία Βερλαίν διά τοΰ βιβλίου 
της προσπαθεί νά καταρρίψη ενα πρός 
ενα τά επιχειρήματα, τά οποία ευρί
σκουν οί θαυμαστοί τοΰ συζύγου της 
διά νά τήν κατηγορήσουν καί λαμβά
νει δλα τά μέτρα της δπως, εξασφά
λιση τήν υστεροφημίαν της άπό παρο
μοίου παρεξήγησιν ήτις τήν αδικεί.

"Ισως, λέγει, νά μήν ήτο καί τόσον 
Ικανή διά νά γνωρίση τήν μεγάλο
ι/ υΐαν τοΰ συζύγου της. :ΙΓ αυτήν 
δμως ήτο αρκετόν ήδη δτι, τόν ήγάπα 
θερμώς καί Εγνώριζεν δτι, δέν είνε 
"κοινός Άνθρωπος». Δυστυχώς δμως 
διά τόν Βερλαίν μέ δλην του τήν 
μεγαλοφυιαν δέν Εγνώριζε τόν τρό
πον νά είνε, δχι πλέον καλός, άλλά 
ανεκτός μόνος σύζυγος. ’Απ’ εναν
τίας ήτο Ανυπόφορος καί μέ δλην 
τήν αύταπάρνησίν της δέν ήδύνατο 
μέχρι τέλους νά τόν ύποφέρη.

Δίδει κατόπιν καί διαφόρους λε
πτομέρειας διά τόν χαρακτήρα τοΰ 
Βερλαίν καί προπάντων διά τήν δια
γωγήν του απέναντι της. Καί κατα
λήγει είς τό συμπέρασμα, δτι καί 
αύτή δυνατοί νά είνε καί είνε θαυ- 
μάστρια τής μεγαλοφυούς ποιήσεως 
τοΰ Βερλαίν περισσότερον καί άπό 
τους φανατικωτέρους θαυμαστός του, 
άλλά άπό μακράν, δπως κ’ εκείνοι. Ο ΒΕΡΛΑΙΝ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΨΕΝΤΙΑ ΤΟΥ
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ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΜΙΣΤΡΑΛ

:ζ\ Φρειδερίκος Μιστράλ, ό ποιητής τών ■■ Χρυσών Νήσων καί 
Νχ τής «Μιρέϊγι», άπέθανεν είς τό κτήμα του, τήν Μαγιάνα, 
πού είνε δλίγο πειό μακρυά άπό τήν "Αρτα τής Προβηγγίας.

Ό Μιστράλ υπήρξε ποιητής εντελώς ομηρικός. ’Έγραψεν 
είς τήν Προβηγγιανήν γλώσσαν, είς τήν όποιαν κανείς πλέον 
δέν Εγραφε καί ή όποια δέν Εδιδάσκετο πλέον είς τά σχολεία. 
Μόλις ένεφανίσθη τό έργον τον ή Μιρέίγι», ό Ααμαρτΐνος

"Ο,τι έγεινε, μπορεί νά ξαναγίνη, αδέρφια! 

Στών πυρωμένων τούτων βράχων τή λαμπράδα 

μέ σάρκα Θεία μπόρεσ ιί Άνθρωπος νά ντΰσι/ 

τό φοιτερότερον άπ’ βλα τά όνειρά τον.

Τ’ άνάκρασμα τ’ ιΐκοΰτε τής Πυθίας ;

Νίκη οτών ημιθέων τ&γγόνια! Άπό τήν Ίδα 

ώς τής Νίκαιας τ’ ακρογιάλια ξανανθίζουν 

αιώνιες οι έλφές. Μέ τ' άρματα στα χέρια, 

έμπρός! τά ύψη ιών βουνών ας ανεβούμε, 

τών Σαλαμίναν τους αντίλαλους ξυπνώντας.' 

πρέπη νά πεθάνουμε γιά τήν ’Ελλάδα,

Θεία είν .leyri;Μιά φορά κανείς πεθαίνει!

Κ’ ή χριοτ.ιανή ψυχή βουβέ/ έκεϊ πέρα είνε ; 

Κ’ έ/ιεΐς ένός κορμού ξερόκλαδα έκεϊ πέρα ;

Κι άν πρέπη νά πεθάνουμε γιά τήν Ελλάδα, 

ιό Θεία Δάφνη! Μιά φορά κανείς πεθαίνει!

Τής ' ιστορίας μας φέγγουν τρεις χιλιάδες χρόνια. 

Ορθοί! Καί πρόβαλε άπό τώρα τό παλάτι 

οτόν τόπο έκεϊ, ποΰ λύθηκαν τά κακά μάγια, 

κί ό Φοίνικας ξαναγενειέται άπό τή στάχτη. 

Στις αμμουδιές τής Μέκκας διώξέ το, "Ηλιε, 

τό μισοφέγγαρο, μακρυά άπ’ τόν ουρανό μας. ■ . 

Άν πρέπη νά πεθάνουμε γιά την Ελλάδα, 

Θεία είν ή ίάφνη! Μιά φορά κανείς πεθαίνει !

Δυστυχώς αύτή είνε ή τραγική αλήθεια. Οί μεγάλοι ποιηταί 
υπήρξαν πάντοτε δυστυχείς είς τόν γάμον των, δχι τόσον εξ 
αιτίας τών γυναικών των, δσον έξ αιτίας αυτών τών ιδίων καί 
τοΰ χαρακτήρος των, τόν όποιον ή διαρκής πνευματική των άεικι- 

νισία καθιστά, νευρικόν καί δύσκολου, 
αύτό άναγινώσκομεν πάντοτε 

δτι, ό Σωκράτης της» Εδέρετο ύπό 
τής γυναικός του, ό Ευριπίδης άνε- 
θεμάτιζεν δλας τάς γυναίκας τού κό
σμον, ό Ιάντε ήναγκάσθη νά Εγκα
τάλειψη τήν γυναίκα του, ό Βύρων 
νά χωρισθή άπό τήν ίδικήν του, ό 
Βάγνερ Επίσης άπό τήν πρώτην του 
γυναίκα κτλ.

Αυτό δμως ούτε προσθέτει, ούτε 
άη αίρει τίποτε άπό τόν ποιητήν. Καί 
είς τήν περίπτωσιν ταύτην δέν μάς 
ενδιαφέρει, παρά δ ποιητής καί δχι 
ό Άνθρωπος. Ό Βερλαίν ύπήρξεν 
ένας άπό τούς μεγαλει,τέρους ποιητάς 
τοΰ αίώνός του, ό όποιος κατώρ- 
θωσε νά διόση μίαν ποίησιν, γεμά- 
την νεότροπον, μαγευτικήν, άσυνείθι- 
στον μουσικήν, τήν οποίαν ματαίως 
κανείς θ’ άναζητήση είς άλλους ποιη- 
τάς παλαιοτέρους καί νεωτέρους. Είνε 
αυτός τέλος, ό όποιος έτραγούδησε 
στίχους δπως αυτοί:

Ενας μαύρος ύπνος 
πέφτει οτή ζωή μου, 
κοιμήσου κάθε πόθε μον 
κάθε μου ελπίδα κοίμου! 
Τίποτε πειά δέν βλέπω.

—'ii ή θλιβερή ιστορία! — 
Συγχύζονται στο νοΰ μου 
ή καλωσύνη κ’ ή κακία. 
Είμαι πλέον μια κούνια 
ποΰ ένα χέρι κουνεϊ 
μες σέ βαθύ κατώι.
.Σιωπή, σιωπή ! ...

έγραψεν πολυσέλιδου κριτικήν καί Εχαιρέτισε τόν ποιητήν της 
ώς μεγάλον. Σ

'() Μιστράλ ήτο καί διάπυρος φιλέλλην. Έκαυχάτο μάλιστα 
δτι είνε "Ελλην. Κατά τό διάστημα τών πολέμων μας έγραψε, 
καί θανμασίαν ωδήν είς τήν Ελλάδα, τήν όποιαν μετέφρασεν 
ώραία ό κ. ΤΙαλαμας. Αναδημοσιεύομε!· ‘δλίγας στροφάς τον 
θαυμάσιου αύτοΰ ποιήματος:

ΚΕ' ΜΑΡΤΙΟΥ.— Η πρωτεύουσα έώρτασε μέ εξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν τήν έπέτειον τής ’Εθνικής έορτής. Καί ό Βασιλεύς 
Στρατηλάτης, ό άναγράψας παρά τήν χρονολογίαν αύτήν τόσας άλλας μι χρυσά Ι.τίοης γράμματα, έγινε άντικείμενον φρενιτιωδών 

έκδηλώσεων. Τό πλήθος Τόν άπεφέωσε μεταβαίνοντα είς τήν Δοξολογίαν τής Μητροπόλεως.

* Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ *
ΕΙΣ ΧΡΗΣΙΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΧΤΙΝΕ γνωστόν ποιαν άναστάτωσιν έπέ- 
Χ4 φερεν εις τόν κόσμον καί πάσας υπη
ρεσίας παρέσχεν είς τήν έπιστήμην καί είς

τόν πολιτισμόν έν γένει ή άνακάλυψις τοΰ ’Ασυρμάτου 
Τηλεγράφου. Αλλά κανείς δέν δπωπτεύετο μέχρι τονδε 
δτι, θά ήμποροϋσε μίαν ημέραν ό καθένας μας νά γίνη 
ασυρματιστής καί νά λαμβάνη, χωρίς νά κάμη ένα 
βήμα απο τό σπίτι του, τάς άνά τόν αιθέρα διεσπαρ
μένος ειδήσεις.

Και δμως ή ημέρα αύτή έφθασε. Καί δέν χρειάζον
ται προς τόν σκοπόν τούτον δύσκολα έργαλεϊα ή μηχα
νήματα. Μέ μίαν κοινήν δμπρέλλαν, λόγου χάριν, ήμπο- 
ρέί κανείς νά συλλάβη τάΈρτσιανά κύματα.’Εκπλήττεσθε 
λοιπόν, κατόπιν αυτών, δτι τό νέον τούτο σύστημα θά

ή μανία τής μόδας ;
Διά νά λαμβάνη κανείς τιϊ τηλεγραφήματα, τά όποια άπο- 

στέλλονται άπό τούς σταθμούς τον ασυρμάτου χρειάζονται δύο 
πράγματα. "Ενας αποδέκτης καί ένα ακουστικόν κέρας. Έκτος 
έάν είνε κανείς πολύ μακρά ν 
άπό τόν σταθμόν. Τότε χρειά
ζεται άκόμη ένα Επαγωγικόν 
«Πηνίον τοΰ Ρουμκόρφ» 
καί ένα είδος ιστού τό όποιον 
ονομάζεται κεραία.

Ώς κεράϊαι ήμποροΰν 
νά χρησιμοποιηθούν πλήθος 
κοινών μεταλλικών αντικει
μένων, ώς λ. χ. οί σωλήνες 
τού γκαζιού, τάλεξικέραυνα, 
οί σίδηροί στύλοι τής ταρά
τσας καί... όμβρέλλαι άκό
μη. Τά Άλλα εργαλεία κο
στίζουν πολύ εϋθηνά, είς 
τρόπον όόστε ή χρησιμο- 
ποίησις τοΰ ασυρμάτου νά 
είνε πολύ εύκολος δΓ δλον 
τόν κόσμον.

Ή έπί τής Παγκοσμίου 
"Ωρας διεθνής συνδιάσκεψις 
τών Ιίαρισίων, ή όποια συν
ήλθε τελευταίως, παρεδέχθη 
δπως ό γιγάντιος Ιστός τοΰ 
έπί τοΰ πύργον’Άϊφελ Ασυρ
μάτου τηλεγράφου διαβιβά- 
ζη, διά μέσου τών ! Ερτσια- 
νών κυμάτων, τήν ώραν είς 
δλον τόν κόσμον. Αυτό ήρ-
κεσε διά ν’ αύξηση τό πάθος τοΰ κοινού διά τόν ασύρματον, 
διότι καθείς ποϋ έχει τήν ακοήν κΆπως έξησκημένην δύναται 
νάκούη τά σήματα τής παγκοσμίου αυτής ώρας.

«

Αλλά τί είνε αύτή ή « Παγκόσμιος Ώρα ;
Διά νά τό έννοήσωμεν, ας άναμνησθώμεν δτι., ό "Ηλιος δέν 

διέρχεται τήν ιδίαν στιγμήν άπό δλα τά μέρη τής γηίνης σφαί
ρας. Διά νά τήν διατρέξη δλην μέ τάς άκτίνας του, τοΰ χρειά
ζονται 24 ώραι. 'Π ώρα έκάστον τόπου έξαρτάται δθεν έκ τής 
θέσεως, τήν όποιαν έχει έπί τής έπιφανείας τής Γης, ή δέ δια
φορά είνε 4 δευτερόλεπτα κατά χιλιόμετρο!' έξ ’Ανατολών πρός 

Δυο μάς. Άν δηλαδή μεταβώμεν άπό ένα τόπον εις 
Α (ί άλλον άπέχοντα 109 χιλιόμετρα κατ’ ευθείαν πρός

Δνσμάς αυτού, καί έγομεν κανονίση τό ώρολόγι μας 
μέ την ό'ιραν τοΰ πρώτου τόπου, δταν φθάσωμεν 
είς τόν δεύτερον θά εύρωμεν τήν ώραν αύτοΰ κατά 
έπτά περίπου λεπτά υστερούσαν τής ίδικής μας.

’Αλλά διιί τούς ταξειδεύοντας ή ακρίβεια τής 
ώρας είνε απαραίτητος, διότι δι αυτής καί μόνης 
δύνανται ντι υπολογίσουν τό γεωγραφικόν μήκος, 
έπί τοΰ οποίου τό πλοϊόν των εύρίοκεται κατά τήν 
στιγμήν τής Αστρονομικής παρατηρήσεως, τήν όποιαν 

πρός τοΰτο κάμνουν τή βοήθεια τοΰ Έξάντος καί τών Άλλων 
αστρονομικών Εργαλείων, μέ τά όποια είνε έφωδιασμένα τά 
πλοία ττον μακρυνών ταξειδίων.

Διά τής Αστρονομικής παρατηρήσεως ευρίσκουν τήν ώραν 
τοΰ τόπου καί τό γεωγραφικόν αύτοΰ πλάτος. Διά νά εύρεθή 
δμως καί τό μήκος, είνε ανάγκη νά γνωρίζουν τήν διαφοράν 
τής ώρας αυτής προς την ώραν ένός άλλου (ορισμένου σημείου 
τής έπιφανείας τής Γής.

Διά τοΰτο ΰπήρξεν άνάγκη νά όρισθή ή ώρα ένός τόπου ώς 
Παγκόσμιος καί ώς τοιαύτη προετιμήθη ή ι’όρα τών Παρισίων. 
Ήδη δέ κάθε νύκτα, ακριβώς τό μεσονύκτιον, άπό τοΰ πύρ
γου τοΰ "Αϊφελ, σταθμός τού ασυρμάτου τηλεγράφου έκπέμπει 
άνά τόν πλανήτην ολόκληρον, τρία αλλεπάλληλα πανίσχυρα 
Έρτσιανά κύματα, τά όποια ώς τεράστιος κώδων ώρολογίου 
σημαίνουν είς επήκοον δλου τοΰ κόσμου.

«
Είνε εύκολον είς τόν καθένα νά εγκαθίδρυση μέ τήν βοήθειαν 

μερικών Εργαλείων, ένα μικροσκοπικόν σταθμόν άσυρμάτου 
τηλεγράφου είς τό σπίτι του, είς τήν ταράτσαν του, είς ένα λόφον 
ή είς μίαν εξοχήν. Άλλά ή Εκλαΐκευσις τοΰ άσυρμάτου δέν είνε 
προορισμένη νά σταματήση μόνον είς τό σημείον αύτό. "Ενας

Γάλλος Επιστήμων Εφεύρε τώρα ειδικόν μηχάνημα έχον μέγε
θος ένός ώρολογίου τής τσέπης καί περιλαμβάνω· δλα τ’ άπαι- 
τούμενα Εργαλεία τού σταθμού.

'Ένα άκονοτικόν κέρας, συνδεόμενον μετ’ αυτού δΓ ηλεκτρι
κού σύρματος, φέρει είς τά ώτα μας τούς συνθηματικούς ήχους, 
οί όποιοι Αποτελούν τά τηλεγραφικά σημεία. Ώς κεραίαν δυνά- 
μεθα ί'ά χρησιμοποιήσω μεν οίονδήποτε πρόσφορου μεταλλικόν 
άντικείμενον, ιδίως δέ τό στέλεχος τής όμπρέλλας μας. Μέ αλλας 
λέξεις, χάρις είς τήν νέαν Εφεύρεσιν, οποίος θέλει ήιιπορεΐ νά 
έχη — χοιρίς σχεδόν κανένα πρόσθετον βάρος — δπου κι’ αν 
εύρίοκεται είς τήν διάθεσίν του, μέσα είς τήν τσέπην του, ολό
κληρον άσυρματικόν τηλεγραφείο^'.

Πρός τό παρόν τό νέον μηχάνημα δέν χρησιμεύει παρά διά 
νά λαμβάνεται μόνον δΓ αύτοΰ ή ώρα τοΰ πύργου τοΰ Άϊφελ. 
Άλλά ποιος μάς λέγει δτι άργότερον δέν θά ήμποροΰμεν 
ν ’ανταλλάσσωμεν ραδιοτηλεγραφήματα μέ δποϊον θέλομεν, χάρις 
είς κάποιο παρόμοιον μικροσκοπικόν Εργαλεϊον τής τσέπης ;

Άς τό Ελπίσωμεν.
« « «

Ποτέ /ιή έκοιομίοι/ς ιι χωρίς πρότερον νά τό οκεφββς· λόγος Εκφυγάιν 
από τά χείλη οον άπεριακέπτως, δέν οον άντ'/κει πλέον.

’Εγκράτεια καί καβαριότης είνε α! βάαεις καί οί φρουροί τής υγείας.
" Θεωρεί τόν λόγον οον ώς συμβολαίου καί ώς ορκον. Σκέψου πολύ πριν 

ν.τοσχεθής τι, άλλά θεάρει ώς ζήτημα τιμής την τήρησιν τών υπεσχημένων.
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* ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ *
Έρυ&ρότης τών βλεφάρων.—Αέν είνε οπανία ή έρυθρότης τών βλεφά

ρων, ή πάθηοις αύτή, ή όποια άσχημίζει τά μάτια.

Πρός θεραπείαν τοϋ κακού ή πάσχουσα άς άλείφη τάς βλεφαρίδας της δύο 

φορές τήν ήμέραν ή καί μόνον τό βράδυ μέ τήν έξης σκευασίαν:

Oxvde rouge d’Hydrargyre ...... gr. 0.40 

Sous-acetat de Plomb liquide................................. 1.

Unite d’ aniandes deuces ........ · 3.

Axonge de vaseline .......... · to.

«

Ή τέχνη τοϋ ντυσίματος.—'1ί άληθινή 

δύναμις της γυναικός εινε ή χάρις και το μεγα- 
λεύτερο πάλι γνώρισμά της είνε τό ντύσιμο. 

Κάθε ηλικία έχει Ιδιαίτερο τρόπον ντυσίματος, 

καθώς επίσης ιδιαίτερον τρόπον απαιτεί και 
κάθε φυσιογνωμία. Και είνε τέχνη τό νά ντύ

νεται ή γυναίκα σύμφωνα μέ τήν ηλικία της, 

τήν φυσιογνωμία της, τό πρόσωπό της, χωρίς 

ν' απομακρύνεται άπό τήν μόδαν καί χωρίς να 

γίνεται δούλη της. Τό ντύσιμο λ.χ. ποΰ θά ήτο 

κατάλληλο γιά τό πρωί, θά ήτο ακατάλληλο 

γιά άλλη ώρα τής ήμέρας. Και άντιθέτως.

’Εκτός άπό τάς ώραιοτάτας γυναίκας, τών 

όποιων ή εύμορφιά γίνεται καταφανής καί μέ 

άπλό νυκτερινό σκούφο, όλες ή άλλες γυναί

κες έχουν οπωσδήποτε ανάγκην καλωπιομοϋ. 

Πρέπει Ομως νά έχουν, μαζί μέ άλλα ύπ οψιν 

των καί τήν κοινωνικήν των θέσιν καί τήν 

περιουσίαν των. "Ολες λ. χ. δέν ήμποροϋν νά 

έχουν τό πενιουάρ των άπό κεντημένη μουσε

λίνα καί ντουμπλαρισμένο μέ ροδόχρωμο ταφτά. 

"Ολες δμως ήμποροϋν νά έχουν ένα καθαρό, 

κομψό, νοικοκυρίσιο φόρεμα, άρκεϊ μόνον νά

έχουν καλαισθησία καί πρακτικό μυαλό.

Τό ντύσιμο κάθε καλοαναθρεμμένης γυ

ναίκας πρέπει νά είνε επιμελημένο πάντοτε. 

Αλλά είνε κακό καί ιό άλλο άκρον. Αηλαδή 

ή έκζήτησις, ή όποια τήν κάμνει νά φαίνε

ται δτι έβγήκε τή στιγμή αύτή άπό τή 

ράφτρα της.

Τά παράδοξα καί τά εξεζητημένα επιτρέ

πονται μόνον είς δσας τό επιτρέπει ή περιου

σία. Έάν ή άλλες τάς μιμηθοΰν θά γίνουν 

καταγέλαστες. Λ. χ. δταν μία γυναίκα είναι 

πολύ πλούσια, πολύ εύμορφη, πολύ γνω

στή, πολύ ευφυής καί πνευματώδης, ήμπο- 

ρεΐ νά ντύνεται κάπως αλλόκοτα. Άλλά, δταν 

μία γυναίκα δέν έχη τίποτε άπό αύτά, θά 

κιίμιι καλά νά μήν επιδεικνύεται πολύ. Πρέ

πει δηλαδή κάθε γυναίκα μέτριας κοινωνι

κής θέσεως νά μήν εξέρχεται τών ορίων 

τής άπλότητος, τά όποια επιβάλλει είς αύτήν 

ή θέσις της, έάν σέβεται πραγματικώς τόν 

εαυτόν της καί έαν θέλη να τήν οέβηται καί 

ό Κόσμος.
*

Αποφεύγετε τά κοσμήματα, δταν εισθε 

ντυμένες όπλα. Τά κοσμήματα είναι καλά 

γιά τήν βραδυνή τουαλέττα καί πάλι δχι μέ 

υπερβολή. Μήν προσπαθήτε νά συναγωνι- 

σθήτε μέ άλλες είς τήν πολυτέλειαν, άν 

δέν εισθε βέβαιες δτι Οά νικήσετε. "Αν 

νικηθήτε, θά σας περιγελάσουν.

"Αν θέλετε νά συναγωνιοθήτε είς τήν κομ-

ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΕΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΤΕΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Αί κόμαι ποϋ αστραποβολούν. — Τό ωραίο κτένισμα σήμερον τών γυναι

κών δίδει τήν εντύπωση· υφάσματος ελαφρού, μεταξένιου, χαϊδευτικού, 

χνουδάτου.

Έχω υπ' οψιν μου, δλόκληρον σειράν τών μαλακών καί αρμονικών κτενι

σμάτων τών άνεβασμένων πρός τήν κατεύθυνση’ ποΰ θέλει καί απαιτεί αυτή 

ή φύσις τών μαλλιών τών χρυσοκυματιοτών ή τών σκοτεινών, ποΰ δέν είνε 

πειά δαγκωμένα άπό τό σίδερο τοΰ κομμωτοΰ, άλλά απλώς διευθετημένα, 

καί τακτοποιημένα, άπό ένα χέρι σοφό, χωρίς έπιτήδευσι καμμιά, άλλα 

φυσικωτατα.
Κάποτε, ένα μεγάλο κΰμα μαλλιών άνεβασμένο ψηλά ώς άπό χαϊδευτική 

αύρα, άφίνει νά φανή <5 λευκός καί σβέλτος λαιμός, ό άγαπητός άπό τόν 

Μυσσέ, κάποτε πάλι άφθονη, άφρόεσσα δλη ή κόμη άνεβασμένη καί καρφω

μένη άπό ένα «οκτώ» κομμένο στό μέσον τής κεφαλής, αναπολεί τάςάρχαίας 

συλφίδας ή άκριβέστερον τήν υπέροχου κε

φαλήν τής Αφροδίτης τοΰ Μποττιτσέλλι, τής 

Φλωρεντίας. Άντιθέτως άπό δ,τι γίνεται μέ 

τό φόρεμα, φαίνεται δτι τό κτένισμα γίνεται 

φυσικό καί άνεπιτήδευτο, χαρϊζον μίαν απα

ράμιλλου αισθητικήν είς τήν καλλονήν, ή 

όποια θυσιάζεται φεϋ! τόσον συχνά είς 

τήν Μόδαν.

"Ετσι τό κτένι καί ή καρφίτσα, φαντεζί, 

είδαν πάλιν τό φώς.

Κτένια υψηλά καί ίσα, οχήματος πα- 

λέττας, κτένια είς μπαρέττες, τοποθετημένα 

άκόμη καί έμπρός άπό τό κτένισμα, έπάνω 

άπό τό μέτωπον, καί κτένια τών πλευ

ρών, έπάνω άπό τ αύτιά, βαστάζοντα τής 

αφέλειες.

’Η καρφίτσες πειό ποικίλες καί περισ

σότερες, τοποθετούνται παντού. Στρογγυλές, 

τετράγωνες, χωρισμένες είς δύο δάφνες, 

διαταυρούμενες ή απλώς ραμφοειδείς, η ώς 

ερωτηματικά, άφθονες, άμέτρητες; “Αλλες 

σχηματισμένες με ένα ή μέ δύο Α κεντη

μένα μέ πολυτίμους λίθους τών δύο χρω

μάτων είνε προωρισμέναι διά τάς βραδυ- 

νάς έξόδους.

'Οπωσδήποτε ποτέ ή γυναίκα δέν έκτε- 

νίσθη ωραιότερα. Τό σημερινόν κτένισμα 

είνε έκεϊνο, ποΰ τής δίδει κάτι τι άερώδες, 

χιμαιρικό, αιθέριο. Εύχομαι δλοψύχως νά 

τό διατηρήση έπι πολύ, διότι τό μεγάλο του

ρα στό κρεββάτι σας καί τήν έπομένην κάνετε είς τό μέρος πού σάς πονεϊ ενα 

χλιαρό λουτρό μέ έλαφρή οαπουνάδα καί ξαναοκεπάζεσθε πάλιν μέ σκόνην 

άνθους θείου.
«

Πώς καθαρίζονται τά φουλάρια.—"Οταν θέλετε »*ά καθαρίσετε τά φου

λάρια σας, πρέπει πρώτα νά τά σαπουνίσετε μέ κρύο νερό, έπειτα νά τά ξε

πλύνετε καί νά τά στραγγίσετε. "Υστερα βάζετε μία φουχτιά πίτουρα μέσα ’στό 

νερό, τά περνάτε άπό ένα λινό πανί καί βουτάτε μέσα σ' αυτά τά φουλάρια 

όλίγην ώραν, έπειτα τά οτίβετε, τά κρεμάτε, καί ένφ είναι υγρά άκόμη τά 

σιδερώνετε.

Υγρασία τών τοίχων.—"Οταν λέμε δτι ένα σπίτι είνε υγρό, έννοοΰμεν 

δτι οί τοίχοι του είναι υγροί, πράγμα τό όποιον προέρχεται άπό τήν έλλειψιν 

τοΰ ήλιου είς τά δωμάτια έκεϊνα. Η υγρασία τών τοίχων είνε πρόξενος τών 

χειροτέρων άοθενειοιν, διότι φθείρει όλ.ίγον κατ’ όλίγον τόν οργανισμόν τον 

ανθρώπου. Πρώτη λοιπόν 

φρονείς κάθε, οικεγενείας 

πρέπει νά είνε τό νά προσ- 

παθήση ν' άφαιρέοη τήν 

υγρασία αυτή άπό τούς 

τοίχους. Καί αύτό κατορ

θώνεται ώς έξης :

Βρέχουμε τήν βάση· 

τοΰ τοίχου καί ολίγο πειό 

έπάνω μέ κατακαθίσματα 

έλαίου /μούργα) τά όποια 

έχουν τήν ιδιότητα νάφαι- 

ροΰν τήν υγρασία καί νά 
καθιστούν τόν τοίχον άδια- 

πέραοτον.
«

Ληλητηρίασις άπό 

χάλκινα σκεύη. — Αιά 

τάς δηλητηριάσεις άπό φα

γητά πού έμαγειρεύθησαν 

είς ξεγάνωτα χάλκινα τεν- 

τζερέδια άποτελεοματικω- 

τάτη θεραπεία είνε ή ακό

λουθος : Μέ τήν πρώτην 

υποψίαν περί τοιαύτης δη- 

λητηριάσεως δίδετε είς τόν 

πασχοντα να πίνη κατ’έπα- 

νάληψιν ποτήρια μέ νερό 

είς έκαστον τών όποιων 

έχετε διαλύσει ένα ασπράδι 

αυγού. Αιά νά διαλύεται 

καλα το άσπριΐδι είς τό 

νερό τό κτυπάτε προηγου

μένως, ένα - ένα χωριστά, 

έντός πιάτου.

Τό άντιφάρμακον είνε 

άποτελεσματικώτατον.

«
Φριξιόν.—Εύκολώτατα 

ήμπορεί να κατασκευάση

καθένας είς τό σπήτι του πρώτης τάξεως υγρόν διά φριξιόν μέ τόν έξης τρόπον: 

Ζεσταίνετε 2 οκάδες νερό καί διαλύετε έντός αύτοΰ 65 δράμια ΰπανθρακι- 

κής σόδας καί 80 δράμια πράσινο καλό σαπούνι, άνακατώνοντες διαρκώς 

έως δτου ή διάλυσις γίνη τελεία. Αφήνετε τό μίγμα νά ήρεμήση 24 ώρας και 

κατόπιν το μεταγγίζετε. Το άροτματίζετε τότε κατά τό γούστο σας, μέ νερό 

λεβάντας, κολώνιαν, ή άλλο άρωμα.
«

Πόρτες ποϋ τρίζουν.—"Ολος ό κόσμος γνωρίζει, δτι, δταν οί στρόφαλοι 

τής πόρτας τρίζουν, υπάρχει εν άπλοΰοτατον μέσον διά νά θεραπεύσωμεν τό 

κακόν, αί·τό δέ ουνίσταται είς τό νά τούς άλείψω- 

μεν μέ ολίγον λάδι. ΆλΑά συμβαίνει κάποτε, νά 

μήν έχωμεν λάδι πρόχειρον,— εις έν γραφεϊον έπί 

παραδείγματι,— καί τότε εΐμεθα ύποχρεωμενοι να 
ύφιοτάμεθα τό μαρτυρίου τοΰ ενοχλητικού αύτοΰ 

θορύβου έως δτου τό λάδι έλθη.' Υπάρχει έν τούτοις 

καί διά τήν περίπτωση· αύτήν εν άπλοΰοτατον έπί

σης άντιφάρμακον τοΰ κακού: Νά τρίψωμεν τά 

μέρη τής τριβής τών στροφάλων με ολίγον γρα

φίτην, μεταχειριζόμενοι ένα κοινόν μολυβδοκόν

δυλου. ' Αποτελεσματικώτατον.

Μ Α Τ I Ν ε

ψότητα, άκοΰστε τήν έξης συμβουλή : Ντυθήτε άπλα. Πολλές φορές ή άπλό- 

της, ή όποια γίνεται μέ τέχνη, νίκη., μέ μίαν μόνην κορδελίτσα, διαμαν

τικά εκατομμυρίων.

Ή άξια [κάθε τουαλέττας ουνίσταται εις τό νά φαίνεται φυσική καί άβία- 

στη, έστω καί έάν έχρειάοθη έργαοία πολλών ημερών γιά ιό φτειάξιμό της.

Τήν γυναίκα τήν συνιστα περισσότερο τό ντύσιμό της, παρά τά λεπτά της. 

"Οταν μία γυναίκα είνε πλούσια, τής είναι πολύ εύκολο νά ξοδεύη πολλά 

καί ν άγοράζ/ι ακριβά πράγματα. Τό δύσκολο είνε ή έκλογή καί ό τρόπος, μέ 

τόν όποιον θα τα φορέση.

προτέρημα είνε νά μήν κουράζη ποτέ, καί νά ξεχύνη μίαν 

αίθεριότητα είς δλο τό πρόσωπο τής ■ γυναικός.

«
Τό λίκνισμα τών Βρεφών. — Νομίζουν, λέγει διάσημος 

’Ιταλός ιατρός,δτι τά βρέφη κοιμώνται λικνιζόμενα μόνον 

καί μόνον διότι ζαλίζονται. Ή κίνησις εκείνη προσβάλλει τάς 

ευερέθιστους ΐνας τοΰ έγκεφάλου των, παραβλάπτει τήν πέι/ιιν 

των, διαφθείρει τό γάλα, μέ τό όποιον τρέφονται καί έπιφέρει

εμετόν, κωλικόπονους καί άλλας ασθένειας τού 

υπογαστρίου. Αΐ ουνέπειαι άλλωστε τής κατα- 

χρήοεως τοϋ λικνίσματος είνε τόσον επιβλαβείς, 

ώστε ευκταίος θά ήτο <! παντελής αύτοΰ έξο- 

στρακισμός.

Κατα τας πρώτας άπό τής γεννήοεως του 
ήμέρας τό βρέφος διατελεΐ έν γαλήνη ληθαρ- 

γική, συντελούση είς τήν άνάπτυξιν καί τελειο

ποίηση· τών οργάνων του. Άλλ’ δταν, μόλις 

παρέλθουν αί πρώται αύταί ήμέραι, αρχίζουν νά

λειτουργούν αί αισθήσεις του δχι άνευ τινός οδύνης, καί τό παιδίον δι ασθε

νών θρήνων δεικνύει δτι. αισθάνεται ήδη τό βάρος τής ΰπάρξεώς του, είνε 

άνάγκη νά καταπνίγωμεν παντοιοτρόπως τούς θρήνους του έμποδίζοντες 

ούτως αυτό νάποτίνη τόν φόρον τούτον πρός τήν Φύσιν; Αέν θά ήτο προτιμώ- 

τερον νά έγκαταλείπωμεν τό βρέφος είς εαυτό, έκτος έάν τούς θρήνους προκα- 

λεϊ άλλη άνάγκη επείγουσα 

ή τυχαία κακοδιαθεσία:

*

Τά πολκάκια τοϋ 

σπητιοϋ. — Τό είγενικόν 

αύτό ένδυμα, προωρισμέ- 
νον διά τό σπίτι, έχει κάτι 

άπό τήν βέσταν καί απο 
τήν μπλούζαν. Έχει τήν 

μαλακήν χάριν ένός οικια

κού φορέματος, χωρίς νά 

είνε αμελημένο, δπως

ρόμπ ντέ οάμπρ, καί είνε 

πολύ συχνά πολύ τέντίμι.

Ήμπορεί κανείς νά φο

ρίση τήν μεταξωτήν καί 

πλ.ουσίαν αυτήν βέσταν με 

φούσταν πολύτιμον,καθότς 

καί μέ φούσταν απλήν, 

έάν δέν θέλη νά ΰποβληθή 

είς τά έξοδα μιας τουα

λέττας τελείας.

Τά υφάσματα που τήν 

αποτελούν, κρεπ ντέ Σέν, 

μαλακό μετάξι, τούλι, κερ

δίζουν πολύ, έάν είνε γαρ

νιρισμένη είς τό άνοιγμα 

μέ γραμμήν άπό σκούρο 

γουναρικό ή μέ φιόγκο 

σατέν.
«

Κα&αριότης τής κε

φαλής.—"Οταν πλένωμεν 

τήν κεφαλήν, δέν πρέπει 

νά μεταχειριζώιιεθα σα

πούνι, διότι τ’ άλκάλειι τά 

όποια περιέχει άφανίζουν 

τήν δροσερότητα καί τήν 

λ.αμπρότητα τής κόμης.

Καλλίτεροι· είνε νά μεταχειριζώμεθα τούς κρόκους δύο νωπών αυγών καλά 

κτί'πημένονς, διά [τών όποιων νά τρίβωμεν τό τριχοφόρον δέρμα, καί έπειτα 

νά πλένωμεν τήν κόμην πρώτον μέ χλιαρό νερό, καί μάλιστα βρόχινο καί 

έπειτα μέ κρύο. Άφ’ ον πλύνωμε τήν κεφαλήν, τήν οφογγίζομεν μέ λεπτόν 

ύφασμα καί τήν βουρτσίζομεν καλά. Τά κτένια δέ καί ή βούρτσες πρέπει 

πάντοτε ϊ'ά είναι καθαρά καί ουδέποτε τά μέπουν άκαθαρσίαι έπ* αυτών.

«
Σκουριασμένες βίδες.— Ποϊό.ές φορίς ινχαίνει νά θέλουμε νά ξεβιδώ

σουμε μερικές βίδες -χωρίς νά τό κατορθώνομε, διότι ώς έκ τής πολυκαιρίας 

έχουν σκουριάσει. Είς αύτήν τήν περίσταση· πρέπει νά μεταχειριοθοΰμε τό 

εξής μέσον : Κοκκινίζομεν είς τήν φωτιά τήν μίαν άκραν σιδηράς ράβδου καί 

τήν άκουμπού/ιεν έπάνοι είς τήν βίδα. Έτσι, δταν ζεσταθή ή κορυφή της 

ήμποροΰμε νά τήν βγάλωμε εύκολα χρηοιμοποιοϋντες τόν βιδολόγον.

«
Πώς περνούν οίρευματισμοί.—'Εάν ποτέ έχετε τήν ατυχίαν νά υποφέ

ρετε άπό Ρευματισμούς, λάβετε ύπ’ δηιιν σας τόέξής άποτελεοματικώτατον φάρ

μακου: "Οταν αίσθανθήτε πόνους, σκεπάσατε καλ.ά τό μέρος έκεϊνο πού σάς 

πονεϊ με στρώμα άνθους θείου. Τοΰτο θά σάς φέρη πολύν ιδρώτα, άλλά θά 

κοιμηθήτε αξιόλογα. Σκεπασμένος τοιουτοτρόπως μένετε μία ολόκληρη ήμέ



* ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΣΠΗΤΙΟΥ: Η ΓΑΤΑ *

ΕΝΑΣ ποιητής ώνόμασε τό σκυλί «υποψήφιον άνθρωπον». "Ολα τά 
ζώα τά όποια ζοΰν πλησίον τοΰ ανθρώπου αξίζουν, άλλα όλίγον, 

άλλα περισσότερον, τήν υποψηφιότητα αύτήν. Πόση έξυπνη συνεργα
σία δέν τούς προσφέρουν; Πάσας προσπάθειας δέν καταβάλλουν διά 
τούς έννοήσουν! ΙΙόσας ερωτήσεις βωβάς δέν κάμουν διά τοϋ βλέμμα
τός των, τό όποιον υψώνεται πρός τους κυρίους των' Κάποτε μάλιστα 
τά μάτια των μοιάζουν 
νά εκφράζουν τήν λύ
πην μιας φυλακισμέ
νης ψυχής εις έλλειπή 
μορφήν, διά μαγεία- 
ή διά κάποιαν άιιαρς 
τίαν. "Ενα προφίλ αλό
γου λ. χ. λυπημένου, 
μία μάσκα πιθήκου 
σχεδιάζοντος ένα σαρ
κασμόν ή μίαν σκέψιν, 
Οά έκαμον νά πιστεύση 
κανείς τάς μετεμψυχώ- 
σεις τών ’Ινδιών ή τάς 
μεταμορφιόσεις τής 
Ελλάδος.

Μεταξύ όλων ή γάτα 
είνε εκείνη, τήν όποιαν 
έθώπευσε περισσότε
ρον καί γλυκύτεροι· ή 
πέννα τών ποιητών. 
Δέν τήν άγαποΰν καί 
δέν τήν μισούν κατά 
τό ήμισυ. Καθώς μερι
κοί γυναίκες, παραδό- 
ξως χαριτωμένοι, πε
ριέργως ώραϊαι, τών , , _
όποιων τό πρόσωπον έχει τό μυστήριον μιας ανήσυχης μάσκας, εμπνεει 
άντιπαθείας καί θέλγητρα παρόμοιας όρμητικότητος.,Όσον, άφορφ 
έμέ προσωπικώς, δέν έννοώ παρά τάς προτιμήσεις τάς οποίας εμπνέει. 
Είμαι έξ εκείνων, τούς οποίους μαγεύει τό ζφον μέ τά χρυσά μάτια.

Κανένα ζφον δέν δένεται μέ τήν ιδιαιτέραν μας ζωήν, οσον ή γάτα. 
Εύρίσκεται έν πλήρει άρμονίφ μέ τήν γαλήνην τοϋ σπητιοΰ. Δεν τα
ράσσει οϋτε τήν τάξιν ούτε τήν καθαριότητα. Ή άκινησία εις τήν οποίαν

# ΛΕΥΚΟΣ ΓΑΜΟΣ #
* ΔΙΗΓΗΜΑ *

GsTAN Ο
μεταξύ

πνευματικώς. Ή κούρασίς του 
ποτέ, άλλά διότι έπαιξε πολύ

C.TAN ό ’Ιάκωβος θιέμβ έγκατεστάθη, τόν περασμένος χειμώνα, 
μεταξύ τής Νίκαιας καί τοΰ Μεντόν, είς μίαν έπαυλιν ολίγον άπό- 

μερην, δέν είχεν άλλο οχέδιον παρά ν’ άναπαυθή έπί ένα ή δύο μήνας, 
άπολαμβάνων τόν ήλιον, ρεμβάζων κάτω άπό τόν ούρανόν καί παρα- 
τηρών τήν γαλάζιαν θάλασσαν.

Διότι ήσθάνετο τόν έαυτόν του, είς ηλικίαν σαρανταπέντε έτών, κου
ρασμένοι· ύπέρ τό δέον σωματικώς καί -------------ru —
προήρχετο, δχι ακριβώς διότι ήγάπησε 
συχνά μέ τήν άγάπην καί πάντοτε 
μέ μεγάλην σπατάλην πνευματικής 
ένεργητικότητος.

Ό ’Ιάκωβος δέν ήτο ένας Δόν 
Ζουάν, ένας «έξ έπαγγέλματος» άλλά 
ένας ερασιτέχνης διακεκριμένος καί 
ένός γούστου έντελώς πρωτοτύπου. 
Γεμάτος καλωσύνην δΓ δλας τάς γυ
ναίκας, ήτο έν τούτοις πάντοτε λεπτός 
καί πρωτότυπος είς τάς έκλογάς του.

’Εκείνο τό όποιον έζητοΰσεν ύπε- 
ράνω δλων είς τάς γυναίκας, ήσαν αί 
αισθηματικοί περιπτιόσεις, οι τροποι 
τής έκδηλώσεως τοΰ έρωτος, οί έντε
λώς νέοι.

Άλλά, έπειδή τά ιδιαίτερα αισθή
ματα δέν συναντώνται καθόλου παρά 
είς έξαιρετικάς περιπτώσεις, ή άναζή- 
τησίς των τόν έκαμνε τακτικά νά 
περιπλέκεται είς κύκλους δυσκολιών, 
άπό τάς όποιας μόλις κατώρθωνε νά 
έκφύγη. Συχνά μάλιστα δέν τό κατώρ
θωνε, παρά κάμνοντας νά υποφέρουν 
οί άλλοι περισσότερον άφ’ δ,τι Οά 
ήθελον, καί νά ύποφέρη ό ίδιος περισ
σότερον άφ’ δ,τι Οά έπεθύμει.

«
Έπήγαινε συχνά νά πλανηθή, σχεδόν καθημερινώς, είς μίαν πεδιάδα 

προφυλαγμένην άπό τόν άνεμον καί κλίνουσαν πρός τήν θάλασσαν. 
Κάθε φορά ποΰ ό ήλιος ήτο θερμός, συναντοΰσεν έκεϊ μίαν κυρίαν 
καί μίαν νεάνιδα. Ή κυρία είχε σεβάσμιον ύφος, ή δέ νεάνις ήτο ώραία 

>1

τήν σπρώχνει ή τεμπελιά είς ατελείωτες ώρες, τήν καθιστφ σχεδόν ζων
τανόν έπιπλον. Στολίζει ώς αραβούργημα όλα τ’αντικείμενα, πλησίον 
τών οποίων αναπαύεται.

Όταν ανεβαίνει έπί ένός δοχείου προσθέτει είς αύτό ένα χιμαιρικόν 
χερούλι διά τού σχήματός της. Προσθέτει ένα έλαφρό κουβάρι η χιόνι 
εϊς τό κάνιστρο, είς τού όποιου τό βάθος κυλιέται. Ξαπλωμένη ανάμεσα 

άπό γάστρες, μετα
βάλλεται εϊς σφίγγα, 
κρατούσαν τούς κρε
μαστούς κήπους τής 
Σεμιράμιδος.

Τί χαριτωμένη ζη
τιανιά δέν μεταχειρί
ζεται, δταν τριγυρίζει 
ολόγυρα άπό τό τραπέ
ζι. Τό πόδι της απλώ
νεται πρός τά πιάτα 
μέ επικινδύνους κινή
σεις. Ό τρόπος μέ τόν 
όποιον κυλιέται έμ
πρός εις τά πόδια τών 
προσκεκλη μένων,ένθυ- 
μίζει παιδάκι ποΰ τρα- 
6α άπό τό φουστάνι 
τήν μητέρα του.

Ή λαιμαργία, τόσον 
άσχημη είς τούς αν
θρώπους, είς τήν γάτα 
είναι χαριτοαιένη. Τί
ποτε δέν άξίζει, δσον 
δ τρόπος μέ τόν όποιον 
γλύφει μιά πιατέλα 
άπό γάλα ή δταν ρο

κανίζει ένα ψαροκόκκαλο. Είναι ή ηδονή έν έκστάσει. Έξω άπό τάς 
ώρας τού φαγητού, ή γαλήνη της, ή προφυλακτικότης της, ή σιωπή 
της, τήν κάμουν τήν μοιραίαν σύντροφον τού καλλιτέχνου καί τοΰ συγ- 
γραφέως. Τό λαρυγγένιο της ρούχνισμα συνοδεύει τήν σκέψιν. Εϊς τό 
πλευράν τής πραγματικής έργασίας, δίδει τόν τόνον ένός άοράτου καθή
κοντος. Θά έλεγέ τις δτι είνε νεράιδα ή όποια γνέθει τήν ρόκα της είς 
τήν άκρην τής κάμαρας ή τοΰ έργαστηρίου. π. ςαιν Βίκτωρ

ένα μικρόν ξενοδοχεϊον, δτι

καί καταφανώς στηθική. Ό ’Ιάκωβος συνήθεισε νά τάς χαιρετά καί 
ν’ άνταλλάσση μαζί των όλίγας λέξεις έντελώς τυπικός. Άποχαιρετών 
αύτάς, έλεγε κάθε φοράν μέσα του μέ οίκτον:

— Δυστυχισμένη κόρη !
Έμαθεν οτι ό πατέρας της είχεν άποθάνει έκ φθίσεως, καί δτι καί ό 

άδελφός της άπέθανεν έκ τής ιδίας φοβερός νόσου· έπληροφορήθη δτι 
ή νεάνις έκαλεϊτο Λουκία· δτι δέν ήτο πλούσια, δτι έκατοικοΰσαν εις 
ένα μικρόν ξενοδοχεϊον, δτι ήσαν εύγενεϊς, δτι τάς ώκτειραν, καί δτι 

δλοι ώμιλούσαν δι’αύτάς μέ έκτί|ΐησιν.
Ήρχισε νά ένδιαφέρεται ολίγον 

περισσότερον τοΰ δέοντος διά τάς 
δύο κυρίας.

«
Τό πρόσωπον τής μητρός, δταν ή 

κόρη δέν τήν έκύτταζεν, έξέφραζεν 
ενα πόνον χωρίς τέλος, ένα πόνον ό 
όποιος δέν ελπίζει πλέον καί δέν εν
νοεί τίποτε. Αί άγρυπνίαι της είς τό 
προσκέφαλον τοΰ υίοΰ της καί τοΰ 
συζύγου της, αί δύο άγωνίαι, οί δύο 
ενταφιασμοί, ή βεβαιότης δτι θά έπα- 
νελαμβάνοντο διά τρίτην φοράν έντός 
ολίγου και ή ιδέα δτι θά έμενε μόνη 
είς τόν κόσμον, μέ δλην τήν ψυχήν 
της είς τό λυπημένου παρελθόν... 
Καί ό 'Ιάκωβος έθαύμαζε πώς ήδύ
νατο νά υποκρίνεται είς τήν ασθενή 
την χαρούμενην καί νά σκορπφ ψεύ
τικα, κιτρινισμένα χαμόγελα, μέ τήν 
μνήμην της γεμάτην άπό τους δυό 
θανάτους, διά νά φαίνεται άφροντις 
είς τά βλέμματα τής μελλοθανάτου.

Λευκή ώς καμέλια, μέ τά μάτια τά 
μεγάλα, τήν λεπτήν μύτην, τήν διαυγή 
φωνήν, τά πυκνά μαλλιά, τής γαλάζιες 
φλέβες έπάνω είς τά κερένια χέρια, 
γλυκειά καί εΰθραστη μέχρι δακρύων, 
μέ τήν άδυναμίαν της. τήν μαντευομέ- 
νην κάτω άπό τής ζάρες τοΰ φορέ 
ματός της, ή μικρά ασθενής, άφίνουσα
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νά πίπτη τό βιβλίον της άπό άδυναμίαν είς τόν άμμον, ή λησμονούσα 
είς τά γόνατά της άρχινισμένες ωχρές άκουαρέλλες, είς τής όποιες 
τά πανιά τών καραβιών έμοιαζαν μέ λουλούδια, έιιενεν ακίνητη έπί 
ολοκλήρους ώρας, μέ τό βλέμμα βυθισμένον είς τόν ορίζοντα.

Καί ό ’Ιάκωβος έλεγε μέσα του :
— Τί νά σκέπτεται ή μικρούλα αύτή ποΰ θά πεθάνη, καί τί ξέρει 

άρα γε;

Μίαν ήμέραν. ή Λουκία, μέ τά μακρουλά καί χλωμά χεράκια της, 
έκεντοΰσεν ενα έργόχειρο μέ άσπρο καί γαλάζιο μετάξι. Ό ’Ιάκωβος 
τής είπε:

— Είνε ώραϊο. δεσποινίς, τό κέντημά σας. Θά έλεγε κανείς πώς είνε 
σκουφίτσα κούκλας.

— Είναι, άπήντησεν ή Λουκία, διά μίαν φίλην, ή όποια ένυμφεύθη 
τό παρελθόν έτος 
καί ή οποία άναμέ- 
νει ένα μπεμπέκο... 
Είναι πολύ εύτυχι- 
σμένη.

«
Τήν έπαύριον, έπί 

τού αύτοΰ μπάγκου, 
καθισμένη πλησίον 
τής μητρός της, ή 
Λουκία άνεγίνωσκε. 
Ή σελίς τήν όποιαν 
είχεν ανοικτήν έφαί- 
νετο δτι, τήν ένδιέ- 
φερε πολύ, διότι ό 
’Ιάκωβος εϊδεν, άπό 
τήν κίνησιν τών μα
τοκλαδιών της, δτι 
τήν άνεγίνωσκε πε- 
ρισσοτέρας φοράς. 
Έπειτα έμεινε σκε
πτική καί έλησμό- 
νησε νά γυρίση τήν 
σελίδα.

Ό ’Ιάκωβος διήλθεν όπισθεν τής νεάνιδος καί ρίψας τό βλέμμα 
του έπί τής ανοικτής σελίδος — τό βιβλίον ήτο ό · θρύλλος τών 
Αιώνων τοΰ Βικτωρος Ούγκιίι — διέκρινε τούς δύο αύτούς στίχους:

Θέλω, θεέ μου, νά πεθάνω 
μά όχι πριν αγαπηθώ.

Ή Λουκία έλεγε μέσα της:
— Δέν θά ζήσω πολύ. Μοΰ τό κρύβουν, άλλά τό ξέρω, άφ’ οΰ υπο

φέρω απαράλλακτα δπως ύπέφερεν ό πατέρας μου καί ό άδελφός μου. 
Λοιπόν Οά πεθάνω νέα, άφ’ οΰ είνε γραφτό μου- άλλά θά ήθελα πριν, 
νά ζήσω δπως καί ή άλλες γυναίκες. Αί περισσότεροι τών φίλων μου 
ένυμφεύθησαν. Όσαι δέν ένυμφεύθησαν άκόμη έχουν νέους ποΰ τάς 
λατρεύουν καί τάς φλερτάρουν. Κανείς δέν μοΰ έκαμεν τά γλυκά 
μάτια. Δέν θά μάθω λοιπόν τί θά ’πή άγάπη, τί θά ’πή γάμος, τί Οά ’πή 
νά είνε κανείς μητέρα:. . Δέν είμαι άσχημη. Συνήντησα πολλές φορές 
νέους, είς τούς όποιους ήρεσα ασφαλώς καί οί όποιοι, κατ’ άρχάς, έμοια
ζαν πώς αισθάνονται κάτι γιά μένα. Καί έπειτα, δλως έξαφνα, οί τρόποι 
των άλλαζαν καί έπαυαν νά μέ μεταχειρίζωνται ώς νέαν κόρην. ’Εννοού
σαν δτι δέν υπήρχε λόγος καί τά μάτια των έξέφραζον οίκτον__

Μέ διακρίνει λοιπόν κανείς άμέσως ότι, πρόκειται νά πεθάνω; Τί 
θλιβερό ποΰ είνε '. ... Ό κύριος αύτός τόν όποιον βλέπομε καθημερινώς, 
δέν εϊνε καθόλου άσχημος καί νομίζω πώς εϊνε πολύ καλός. Άλλά μόλις 
τολμώ νά τόν κυττάξω καί νά τού ’μιλήσω. Φοβούμαι μήπως διακρίνει 
κ’ αύτός, δπως οί άλλοι, ότι είμαι άρρωστη, τήν όποιαν πρέπει νά μετα
χειρίζονται γλυκά, άφ’ οΰ πρόκειται νά φύγη άπό τόν κόσμον αύτόν... 
Όλος δ κόσμος είνε γιά μένα καλός· κανείς δέν θυμώνει άπό τάς ιδιο
τροπίας μου. Άλλά ή καλωσύνη αύτή, αύτό τό τρυφερό ύφος τό όποιον 
παίρνει ο καθείς, μόλις μέ πλησιάζει, μοΰ υπενθυμίζουν κάθε στιγμήν 
δ,τι προσπαθώ νά λησμονήσω ... "Αχ, έάν ήτο δυνατόν ν’ αγαπηθώ... 
μία σταλιά. Θ’ άγαποΰσα τόσον παράφορα εκείνον, ποΰ Οά μ’ αγαπούσε 
γιά άλλο πράγμα καί όχι γιά τήν αδυναμία μου καί τήν ώχρότητά μου

Ό ’Ιάκωβος πάλιν έλεγε μέσα του :
— Είνε γλυκειά αύτή ή κόρη . . . "Αχ, ξέρω δτι χωρίς τήν άρρόιστεια 

της δέν θά ήξιζε τίποτε. Άλλά αύτή ή χλομάδα. αύτή ή αδυναμία, ή 
ιδέα τοΰ άφευκτου θανάτου της . .. Έ, λοιπόν, δχι. Είμαι βέβαιος δτι 
Οά ήτο υπέροχη καί έάν δέν ήτο ασθενής ... Δυστυχισμένο κορίτσι!

Κατόπιν ήλλαζε σκέψιν:
— Γιατί «δυστυχισμένο κορίτσι»; Είνε τάχα τόσον άξιολύπητη;
Καί άνεπόλει τό σονέττο ένός ποιητοΰ:

Αδύναμο κορίτσι εσν, με το άρρωστο κορμάκι, 
μίλα σιγά' μή οπαταλάς τή λίγη σου πνοή. 
Ο θάνατος ποΰ καρτερείς θενάρθη σέ λιγάκι. . 
το δράμα τής αγνότατης ζωής σου θά λνθή.

IIρέπει νά κλάιρω; Μά γιατί; “Αγγελε άπατημένε ; 
θά τρύγης γλίγωρα χωρίς νάχης γνωρίσει έδώ, 
παρα δ,τι είν' αχνό κ' ώραϊο — ώ κρίνε μαραμένε.’ — 
τον πονο, τον ενάρετο, τόν οίκτο ιόν ιερό.

Εάν τριαντάφυλλων τρνχή μοακόβολη θά σΰύσης, 
δίχως να πνενση έπάνω σου πνοή τής Ασχήμιας, 
καί σ’ όσους ο έγνωρίσανε στον κόσμο αυτό, θ' άφήσης 
τήν απαλήν ενθύμηση μιας διάφανης σκιάς.

Έπειτα έξανάλεγε :
— Ναί, είνε πολύ καλό γιά μάς. Άλλά γιά ’κείνη ;... Δέν είνε δύσκολο 

νά μαντεύση κανείς τί ονειρεύεται είς τήν μακράν της σιωπήν. . . Έ. 
λοιπόν! Έάν τής έπροξενούσε κανείς αύτήν τήν χαράν ; Έάν τής έχάριζε 
κανείς τήν αύταπάτην μιάς ζωής γυναικός, τήν αύταπάτην τοΰ έρωτος; 
Δέν θά ήτο μία ώραία εύσπλαχνία, νά κάμη κανείς ώστε, ή μικροΰλα 
της ψυχή νά φύγη σχεδόν ευχαριστημένη καί μέ τήν ιδέαν δτι εζησεν;... 
Έάν έδοκίμαζα;... Θά ήτο μία ευσεβής κωμφδία... Καί ποιος ξέρει 
έάν ήτο μέχρι τέλους κωμφδία;

Έξαφνα ήσθάνθη ανησυχίαν:
— Καί έάν δέν άπέθνησκεν;
Έσπευσε νά έρωτήση τόν ιατρόν ό όποιος έκουράριζε τήν Λουκίαν.
— Είνε χαμένη! άπήντησεν ό ιατρός. Καμμία ελπίς. Δέν έχει οΰτε 

τριών μηνών ζωήν άκόμη.
-Έμπρός: είπεν ό ’Ιάκωβος. Ίσως θά είνε ή καλλιτέρα πράξις τής 

ζωής μου.
"Εσπευσε νά εύρη τήν μητέρα καί τής έζήτησε τήν χεϊρα τής Λου- 

κίας. Κατ’ άρχάς τόν έξέλαβεν εκείνη ώς κάπως τρελλόν. Άλλά είς δλας 
τάς παρατηρήσεις της εκείνος άπήντησε :

Τήν άγαπώ.
Καί έπρόσθεσεν άκόμη :
— Είσθε βέβαια διά την είλικρίνειάν μου καί τήν καλωσύνην τών 

προθέσεων μου, διότι είμαι πλούσιος καί δέν σάς ζητώ προίκα. .. Έάν 
διαπράττω μίαν τρέλλαν, δέν είνε καθόλου αυτή βλαβερά.’Λλλά ξεύρομε 
κι’ δλα, έάν είνε τρέλλα;

Έφερεν ώς παραδείγματα άπιστεύτους θεραπείας. "Εγινε ρήτωρ· έξύ- 
πνησεν είς τήν καρδίαν τής μητρός ενα λείψανον έλπίδος.

— Έπί τέλους, είπεν. δέν είμαι καθόλου απότομος καί θά μεταχει- 
ρισθώ τήν κόρην σας ώς άδελφοΰλαν μου άσθενή. Θά εϊμεθα δύο νά 
τήν αγαπούμε καί νά τήν περιποιούμεθα. ’Ιδού τό πάν. Καί έδέχθη 
δπως εκδήλωσή τό αίσθημά του είς τήν Λουκίαν.«

Είς τάς πρώτος έρωτικάς λέξεις τάς όποιας τής είπεν, τά μάτια της 
έλαμψαν άπό χαράν:

— Άλλά τότε, δέν είνε έντελώς βέβαιον δτι θά πεθάνω;
—Ή άπόδειξις δτι δέν εϊνε καθόλου βέβαιον τέτοιο πράγμα, άγα- 

πητή μου Λουκία, είνε δτι θέλω νά γίνετε γυναίκα μου. Είμαι πολύ 
λογικος, ξέρετε. Κ’ έάν μοΰ έπερνοΰσεν άπό τήν σκέψιν μου δτι θά σάς 
χάσω, πώς θ’ άπεφάσιζα νά γίνω έκ τών προτέρων δυστυχής, κακιά; 
Θά ζήσετε, διότι σάς άγαπώ.

Ή Λουκία εΰρε τόν τρόπον αύτόν τοΰ σκέπτεσθαι πολύ απλόν.
Έπί ενα μήνα, κάθε πρωΐ, έπήγαινε λουλούδια είς τήν μνηστήν του. 

Συνωμίλει μαζί της γιά έρωτα. Ή Λουκία εύτυχισμένη, εκαμε χρυσά 
σχέδια. Ό ’Ιάκωβος είχε τήν προνοητικότητα νά τής εναντιώνεται 
κάποτε καί νά τήν πεισματιόνη, καί μάλιστα νά τήν μαλλώνη λιγάκι, 
τόσον μόνον, δσον ήρκει διά νά τής δείξη δτι, δέν τήν έξελάμβανε καθό
λου ώς άρρωστην, καταδικασμένην ν’ άποθάνη.«

Έτακτοποίησε τόν θάλαμον τών γάμων των, δπου μετά τήν τελετήν 
ώδήγησε τήν Λουκίαν, πλέον λευκήν καί άπό τό νυφικό της φόρεμα καί 

άπό τά άνθη τής πορ- 
τοκαλλιάς καί σχε
δόν έτοιμοθάνατον. 
Τόσον ή χαρά της 
ήτο ισχυρά.

Τήν έπήρεν είς τά 
γόνατά του, τήν έξέν- 
τυσε μέ άργάς προ
φυλάξεις. ’Εκείνη 
άνέπνεεν απαλά. Τά 
χλωμά χείλη της ή
σαν μισόκλειστα, τά 
αδύνατα χέρια της 
ήσαν ριχμένα είς τόν 
ώμον τοΰ άνδρός της. 
Τόν έκύτταζε γεμάτη 
έκστασιν, εύτυχισμέ- 
νη. Εκείνος πάλιν 
αισθανόμενος έπάνω 
του τό έλαφρό της 
σωματάκι. τό σωμα- 
τάκι αύτό, τό όποιον 
δέν θά εί^ε τόν και

ρόν ν’άμαρτήσχι καί τοΰ οποίου τό τόσον αγνόν 
σχήμα θά εσβυνεν έντός ολίγου ώς μία οπτασία, 
έκυριεύετο άπό μίαν άτελείωτον στοργήν.

Κατόπιν, τοΰ έφάνη δτι ήτο «ή μικρά του κόρη» τήν όποιαν έσηαγκεν 
είς τήν αγκαλιά του. Δέν έτόλμησεν ούτε νά τήν φιλήση είς τά χείλη ...

Διήλθε τήν νύκτα καθισμένος πλησίον της καί κρατών αύτήν άπό 
τό χέρι... Αύτό διήρκεσεν έπί μίαν εβδομάδα. Τήν όγδοη ν ήμέραν, 
μίαν ώραν προτοΰ άποθάνει, ή Λουκία είπεν εϊς τό αύτί τοΰ ’Ιακώβου:

— Φίλε μου, νομίζω δτι άπέρχομαι μετ’ ολίγον. . . Άλλά δέν είμαι 
καί πολύ δυστυχισμένη.. . Ξέρω δτι θά μέ θυμάσαι πάντοτε... Καί χάρις 
είς σέ έγνώρισα, δπως ή άλλες γυναίκες, τήν ^αράν τής έγγάμου γυναι- 
κός, καί ήμπόρεσα νά ψιθυρίσω κ’έγιίι τήν λέξιν : «Άνδρούλη μου! »

Λοιπόν, δλην τήν εβδομάδα καθ’ήν διήρκεσεν ό γάμος των, ό ’Ιάκωβος 
διήλθε καθισμένος πλησίον της θωπεύων τό χλωμόν πρόσωπον της καί 
λικνίζων αύτήν διά τής φωνής του. «

Ό ’Ιάκωβος έγήρασε πολύ άπό τήν έποχήν τής περιπετείας αύτής. 
Διότι έγνιόρισε, διά πρώτην φοράν, τήν άγάπην καί τόν πόνον, είς δλην 
των τήν έκτασιν. (Έκ τον Γαλλικοί)



62 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤΙΟΣ 1914
ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤΙΟΣ 1914 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 63

ΑΜΑΝΕΔΕΣ
* ΤΤΛΑΚΙΩΤΙΚΟ *

£τής H λάκας τό ατενό οοκκάκι 

νύχια δ« οτάΟηκες πότες 
άπό λαρύγγι κοντηαβάκη 
ι·’ άκούσης πώς κνλα ό αμανές.

/</-.’ Πως ία ντέρτι τον ςεοπάζει 
καί το γιαγκίνι τον οκορπα' 
Για τη Σιαμαία εχει μαράζι, 
.τον εναν ιππέαν άγαπα.

"Αιντε και μοϊ'κοψες το νήμα 
τ ής άνβιομένης μου ζωής 
άπιστη ' Απ τό θεό τό κρίμα 
μιά μέρα τάν τό βοής.

Σκληρή, ιον μυνκανες κουρέλια 
τή μανριημένη μον καρδιά . . . 
'Ωχου, και νάχε ή γης κιρκέλια 
ναν την ααήκωνα ψηλά!

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Sr «ί * 

•Ε ϋί Hi ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ

Οδόκτωρ Παύλος Βοαβενέλ έδη- 
μοσίευσεν άρθρον χαρακτηριστι

κόν διά τάς δηλητηριώδεις πηγάς, 
άπό τάς όποιας έγινε, πρό κοιροϋ 
ήδη. τής μόδας, ν’ αντλούν τάς Εμ
πνεύσεις των οί συγγραφείς τοΰ αίώ
νος μας. Πολύ προθύμως, λέγει, διά
φοροι συγγραφείς καταφεύγουν είς 
τήν βοήθειαν διαφόρων διεγερτικών 
τοϋ νευρικού των συστήματος, λ.χ. τοΰ 
καφέ, τοΰ οπίου, τοΰ καπνού, τοΰ αίθέ- 
ρος, τής κοκαΐνης κ.τ.λ.

Πολλοί έκ τών μεγάλων άνδρών 
έκαμον κατάχρησιν όλων αύτών τών 
διεγερτικών μέσων, τά όποια τούς 
παρέσχον αί φαρμακευτικοί Μοΰσαι. 
Καί ή παράδοσις παίρνει έτσι τό πέ
ταγμά της. Ό Βαλζάκ παρουσιάζεται 
ιός Ερωτευμένος μέ τό > διανοητικό 
ποτό τόν καφέν, άναφωνών πλήρης 
Ενθουσιασμού: Ό καφές χύνεται εις 
τό στομάχι σας. Καί άμέσως τό παν 
τίθεται είς κίνησιν. Αί ίδέαι παρα
τάσσονται, ώς πολεμισταί είς τό πεδίον 
τής μάχης. Αί αναμνήσεις καταφθά
νουν έπικουρικαί. Τό ελαφρον ιππικόν 
τών συγκρίσεων αναπτύσσεται μέ θαυ
μάσιοι' γκαλόπ. Τό πυροβολικόν τής 
λογικής σπεύδει επί τόπου. Αί εικόνες 
έφορμοϋν ώς πυροβοληταί. Τό χαρτί 
μαυρίζει άπό τό μελάνι, δπως τό πε
δίον τής μάχης άπό τό μπαρούτι .

Λησμονούν δμως είς δλ’ αύτά τήν 
φυσικήν υπερβολήν τού Βαλζάκ καί 
αποφεύγουν νά ομιλήσουν διά την 
δλεθρίαν έπίδρασιν. τήν όποιαν εσχεν 
εις τόν οργανισμόν του ή κατάχρησις 
τού μαύρου αύτοΰ ποτού.

Έξ άλλου λέγουν ό Έδγαρ ΙΙόε καί ό Όφμαν. έγιναν ένδοξοι χάρις 
είς τό αλκοόλ. Ό πρώτος οφείλει είς αύτό τήν έντασιν τού στύλ του 
καί τήν εκπληκτικήν του παραδοξότητα. Ό δεύτερος πάλιν δ,τι έκαμε 
τό οφείλει είς τό δυνατό κρασί, τό όποιον έδημιούργησεν δλην εκείνην 
τήν φαντασιόπληκτοι' ζωήν του.

' Οσον άφορα τόν Βερλαίν καί τόν Μυσσέ, τούς όποιους φέρουν ώς 
παράδειγμα ποιητών, πού άνεζήτησαν συχνά τήν έμπνευσίν των εις τόν 
πυθμένα τών ποτηριών, πρέπει νά βροντοφωνηθή δτι δ αλκοολισμός 
τούς άπέβη ολέθριος καί κατέστησεν άθλίαν τήν ζωήν των. Διά τόν 
Ρεμπω καί τόν Βιγιώμ, ήμπορεί ν’ άναφέρη κανείς μόνον δτι, ή κατά- 
χρησις τών πνευματωδών ποτών, είς ιιέν τόν πρώτον κατέστρεψε τήν 
διαύγειαν τού έργου του. είς δέ τόν δεύτερον παρέλυσε τήν Ενεργητι
κότητα τής ζωής του.

Ήμπορεϊ κανείς ν’ άναμένη περισσότερα ιίπό Μούσας όλιγώτερον 
συνήθεις, ώς τό όπιον. δ αιθήρ, ή κοκαΐνη κ.τ.λ: Ό Μπωντελαίρ τάς 
έλάτρευσεν έκλεκτικά.

’Ίσως τά βίτσιά του αύτά νά τοΰ έδωσαν τήν παραδοξότητα τήν 
όποιαν έχει είς τό έργον του, άλλά αύτά καί τόν έφόνευσαν.

Άπό τούς ίδικούς μας, διά τόν μεγάλον ποιητήν, Σολωμόν, άπό τήν 
ημέραν ποΰ έζήτησε τήν διέγερσιν τοΰ νευρικού του συστήματος είς 
τό ρούμι, ήρχισε καί ή διανοητική του παρακμή. Κανένα έκ τών άρχι- 
νισμένων του ποιημάτων δέν ήδύνατο πλέον νά συμπληριόσΐ]. Τό πνεύμα 
ήρχισεν ολίγον κατ’ ολίγον νά Οολούται. μέχρις οτου ύπέκυψεν είς τήν 
φοβερόν νόσον τήν όποιαν προητοίμασεν είς αύτόν ό άλκοολισμός.

Ευτυχώς, ή όλεθρία αυτή μόδα δέν κατέκτησε μέχρι τοΰδε τούς ίδι
κούς μας λογίους καί ποιητάς καί εύχόμεθα νά μήν τούς κατακτήση ποτέ.

♦ · «

KQMIKAI ΙΣΤΟΡΙΑ»: ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
ήτο εξήντα καί πλέον Ετών—ό Ζέμκωφ, ό πλούσιος

1 γέρο-Ρώσους, ό όποιος ύπέφερεν ιίπό ποδάγραν, έγεινε κωφός.Άλλά 
σημεϊον νά μή διακρίνη

lVTiE τήν ηλικίαν — 
1'νΙγερο-Ρώσσος, ό 
κωφός είς τό έσχατον σημεϊον, κωφός είς τό 
πλέον τούς ήχου; καί μέ τήν συνδρομήν 
άκόμη τοΰ άκουστικοΰ κέρατος.

Η οικογένεια συνηθροίσθη πέριξ τοΰ ασθε
νούς είς κοινόν συμβούλιου.

θά τόν άφινον λοιπόν διά παντός κωφόν; 
Οί μικροί του ανεψιοί, Ίβάν, Δημήτρης 

καί Νικήτας έκλινον υπέρ τής γνώμης αύτής.
"Ενας κωφός θείος, έλεγον, είνε πειό 

εύκολος, δταν έρχονται αί ήμέραι. κατά τάς 
όποιας έχει κανείς ανάγκην χρημάτων.

-Όχι, δχι! Διεμαρτυρήθη ή καλή γρηά 
έξαδέλφη Άδελαΐδα. Ό καϋμένος ό έξάδελ
φός μου δέν είνε δυνατόν νά ζήση τά όλίγα 
■χρόνια, πού τού μένουν, είς αύτήν τήν άθλίαν 
κατάστασιν. Είνε πλούσιος, άγαμος και χωρίς 
παιδιά. ’Εννοώ παιδιά νόμιμα, υιοθετημένα 
ή άνεγνωρισμένα διά δικαστικής πράξεως. 
Πρέπει νά κάμωμεν τό πάν δι’ αύτόν.

Καί σύσσωμος ή οικογένεια έπεδοκίμασε τήν γνώμην τής έξαδέλ- 
φης Άδελαΐδος.

Είς τήν Άδελαΐδα έπεσεν ό κλήρος καί ή τιμή νά φροντίση διά τήν 
θεραπείαν τού καλού γέροντος Ζέμκωφ.

Έξετέλεσεν, όφ.είλομεν νά όμολογήσωμεν. θαυμασίως τό καθήκον 
της. Εί, διάστημα ένός έτους ολοι οί Επιφανείς καί γνωστοί Επιστήμο
νες όλων τών πρωτευουσών τής Ευρώπης έξήτασαν τόν καλόν γέροντα. 
Καί δλοι άπεφάνθησαν δτι δέν γίνεται τίποτε. Ό Ζέμκωφ κατεδικάζετο 
ύπό τής Επιστήμης νά μείνη γιά πάντα κωφός.

Ή έξαδέλφη Άδελαΐδα άπηλπίσθη εντελώς. έν ώ οί ανεψιοί Ίβάν, 
Δημήτρης καί Νικήτας έτριβον τά χέρια των άπό χαράν, καί μέ τά χρή

ματα τά όποια έπαιρνον άφθόνως άπό τόν γέρο-θειον των έπαιζον είς 
τόν μπακαράν καί διεσκέδαζον, δτε μίαν ημέραν, ένας ηλικιωμένος 
ιατρός, ειδικός διά τά νοσήματατοΰ ώτός, άφ’οδ Εξήτασε προσεκτικώς 
τόν Ζέμκωφ, άπεφάνθη καί είπε:

— Εύρηκα.
Τί; Ήρώτησεν ή έξαδέλφη Άδελαΐδα.
Εύρήκα τό φάρμακον διά τήν φοβερόν αυτήν κουφαμάραν τού 

έξαδέλφου σας.
— θεέ μου! Είνε δυνατόν;
— Διακηρύττω, πράγματι, δτι τό εύρήκα. Ό έξάδελφός σας αΰριον

θ’ άκούη δσον κ' Εσείς. .
- Κάμετε το αύτό γιατρέ, καί θά έχετε άμέριστον τήν ευγνωμο

σύνην μας. , ...
-Άς μή μιλούμε γι’αύτό, κυρία! . . Άς μή μιλούμε γι’αυτό!.. 

Πέστε μου μόνον έχετε καμμιά Εφημερίδα;
—’Εφημερίδα;
— Μάλιστα· μιά όποιαδήποτε Εφημερίδα. Δέν Ενδιαφέρει ποιαν. Τό 

παν είνε νά ίδοΰμε τό πρόγραμμα τών θεάτρων.
— ’Ιδού τό «Έξέλσι,ορ».
Ό ’Ιατρός έπήρε τό Έξέλσιορ· καί έρριψεν ένα βλέμμα είς τήν 

στήλην τών θεάτρων.
— Εύρηκα! Άνεφώνησεν έκ νέου ό ιατρός.
— Τί γιατρέ;
—Απόψε δίδουν είςτήν Όπεραν τήν «Βαλκυρίαν» τού Βάγνερ.
— Ναι; Καί έπειτα τί μέ τούτο;
— θά πάρω μαζί μου τόν Ζέμκωφ ν’ άκούση τήν όπεραν.
— Μά γιατρέ... , <
— Δέν έχει «μά γιατρέ». Πρέπει νά μέ υπακούσετε τυφλώς, είδ’ άλλως 

δέν Εγγυώμαι διά τήν θεραπείαν.
— -Άφ’ ού είνε έτσι γιατρέ, κάμετε ο,τι θέλετε.
Καί ή έξαδέλφη Άδελαΐδα ύπεκλιθη ενώπιον τού ιατρού.

«
Τό ίδιον βράδυ δύο φρακοφορεμένοι κύριοι, μεταξύ τόσων άλλων, 

έκάθηντο είς τόν ναόν δ όποιος ίδρύθη πρός τιμήν τής Τερψιχόρης 
καί τής Εύτέρπης.

Ή πρώτη πράξις έτελείωσεν ήσυχα. Δηλαδή θελομε νά πούμε οτι, ο 
Ζέμκωφ δέν έδωσε κανένα σημεϊον οριστικής άκοής.

Είς τήν δευτέραν πραξιν, ήρχισε νά κινηται καί νά τείνη τό αυτί του. 
Τέλος είς τήν τρίτην πραξιν κραυγή χαράς, αληθινόν μούγκρισμα, 

έξέφυγεν άπό τά χείλη του, τό όποιον ευτυ
χώς έσκεπάσθη άπό τόν θόρυβον τής Βαγνε- 
ρείου μουσικής.

— Γιατρέ ! έκραύγασεν ό δυστυχής. Μ’έσώ- 
σατε!.. ”Ω, σας ευχαριστώ!.. Ακούω . Ή 
μουσική τοΰ Βάγνερ μού έξεβούλωσε τ’αύτιά.

Ό γιατρός δέν άπήντησε.
— Σάς επαναλαμβάνω δτι, ακούω θαυμά

σια τώρα γιατρέ’ άνεφώνησεν έκ νέου ό 
Ζέμκωφ είς τό αότί τού-γιατρού. Μ’,.βσώ- 
σατε !. . Είς Εσάς ανήκει τό ήμισυ, τό ήμισυ 
τής περιουσίας μου !. . Ά, γιατρέ!. . Άλλά 
απαντήσατε μου λοιπόν!

Ό γιατρός έμενεν ακίνητος, χωρίς νάπαν- 
τφ. Καί ή αιτία; Ό ασθενής του έγιατρεύ- 
θηκεν, άλλά αυτός ό ίδιος έκουφάθηκεν άπό 
τήν μουσικήν τοΰ Βάγνερ.

— Δυστυχές θύμα τοΰ καθήκοντος!

“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ - ΕΤΟΣ Γ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΤΣΗ ΑΡ. Α

Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ιδιόκτητης

Έτησία Συνδρομή : ’Εσωτερικού Δραχ. 20, 'Εξωτερικού Φρ. 22.
ΟύδεΙς νέος συνδρομητής έγγράφεται Αν δέν προπληρώση τήν συνδρομήν του.

Αί έπιατολαι δέον νά διττΌΰνωνται οί'τω: κ. Δ. Βρατσάνον, Ιδιοκτήτην 
τής ^Εικονογραφημένης», Βθ\'λευτήν Ψαρών, 'Οδός Καούνοη 1. ’Α&ήνας.

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *
Προς τους ςυνδρομητας μας. Άπό τή; ημέρας καθ’ ήν ήρχισε 
νά έκδίδεται ή «Εικονογραφημένη - πρώτην φοράν ήναγκάσθη νά μή 
φανή συνεπής είς τό πρόγραμμά της καινά μή έκδοθή έπί δύο καί πλέον 
μήνας. Καί έν φ> κατώρθωσε νά έκδοθή ανελλιπέστατα καθ’ δλον τό 
διάστημα τών δύο πολέμων, πράγμα τό δποϊον δέν κατώρθωσε κανέν 
έκ τών Ελληνικών περιοδικών, τής έστάθη αδύνατον νά έκδοθή κατά 
τούς τελευταίους μήνας, λόγιο τής άπεργίας τών Τυπογράφων.

Σήμερον, τό άνά χεϊρα; φύλλον άναπληροϊ οπωσδήποτε τά όλίγα 
κενά, τά όποια προήλθαν είς αύτήν παρά τήν θέλησίν της καί — ή άπερ- 
γία δέν έληξε είσέτι - υπόσχεται δμως είς τό έξής νά συνέχιση τήν τακτι
κήν της, δπως πάντοτε, έκδοσιν, διότι Ελπίζει δτι οί Τυπογράφοι δέν 
προτίθενται νά συνεχίσουν Επί μακράν τήν άπεργίαν των, ή όποια παρα
βλάπτει τόσον πολύ τά συμφέροντα τών Εκδοτών.

«
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IB.

Συμπληρουμένου’τού διά τήν έκδοσιν τοϋ πολυτελούς λευκώματος 
δπερ ή^“Εικονογραφημένη,, αφιέρωσε διά τόν Στρατηλάτην —Βασι
λέα, άπαιτουμένου^άριθμοϋ συνδρομητών,” δηλοϋται δτι, προσεχώς 
θέλει άρχίσει ή^έκτύπωσις αυτού. ’ Συνεπώς οί έπιθυμοϋντες νά τό 
αποκτήσουν. Επειδή δέν θά έκδοθή ουδέ έν περισσότερον τών δηλώ
σεων τεύχος/,πρέπειβνά^ σπεΰσουν νά μάς γνωστοποιήσουν τοΰτο 
δι’ Επιστολής των μέχρι τής 1 Μαΐου, χωρίς άναβολήν.

Η ΩΡΑΙΑ ΙΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Πολύ ώραία καί συγκινητική ή έπικρατήσασα παράδοσις είς τό πρώτον 
’ Εθνικόν Τραπεζικόν Κατάστημα τής' Ελλάϊος, νά έκλέγη τούς διοικητάς του 
μεταξύ τών υπαλλήλων του. Εις άντικατάστασιν τού αειμνήστου καί άίι- 
κοπνιγέντος I. Βαλαωρίτου, τό συμβούλων τής ’Εθνικής Τραπέζης έξέλεςεν 
ώς διοικητήν της τόν κ. Ευταξίαν.

Ό κ. Ευταξίας είνε δ αρχαιότερος τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης καί ένας 
έκ τών πλέον διακεκριμένων Αντιπροσώπων του τραπεζιτικού μας Κόσμου. 
Δι’ αύτό καί ή εκλογή του είς τό αξίωμα αύτό, τό όποιον είνε τόσον μεγάλο 
όσον καί αύτοΰ τοϋ ’Αρχηγού τή; Πολιτείας, έχαιρετισΟη μ’ ενθουσιασμόν.

Τοιουτοτρόπως δέν διακόπτεται ποσώς ή παράδοσις τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, ή δποία έχει νά επίδειξη <υς διοικητάς της τόν Γεώργιον Σταύρον, 
τόν Ρενιέρην, τόν Καλλιγάν, τόν Σ. Στρέϊτ, τόν I. Βαλαωρίτην καί σήμε
ρον ήδη τόν κ. Εύταξίαν.

Δέν ύπάρχει καμμία αμφιβολία δτι, ή Εθνική Τράπεζα, ύπό τόν νέον 
διοικητήν θά έξακολουθήση τήν περίλαμπρον ζωήν της, ή δποία, δπως 
ούτος διεκήρυξε καί εις τόν ώραΐον του λόγον, «είνε αδιαχώριστος μέ 
τήν ζωήν τής 'Ελλάδος.

«
Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προεκηρύχθη καί διαγωνισμός ποιητικός ύπό τοΰ Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών πρός σϋνθεσιν θούριων καί έπινικείων. Εις τόν διαγωνισμόν 
εστάλησαν όπέρ τά 700 ποιήματα, έκ τών όποιων κανένα δέν έκρίβη άξιον 
τοΰ βραβείου. Κανένα. ’Απορίας άξιον!

Ή έπιτροπή, ποΰ έκρινε τά ποιήματα, άπετελεϊτο άπό άξιολόγους λογί
ους μας. άλλά ούτε άπό ένα γνωστόν μας ποιητήν. Αύτά συμβαίνουν 
μόνον εις τήν Ελλάδα.

«
Ο ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ό έφετεινός Άβερώφειος διαγωνισμός έστέφθη ύπό πλήρους Επιτυχίας.
Τρεις νέοι, οί όποιοι έλαβον μέρος καί εις τήν εκστρατείαν ώς πολε- 

μισταί, συνηγωνίσθησαν διά τό βραβεϊον’ δ Άλεξανδρόπουλος, δ Στεργίου, 
καί δ Τόμπρος, εις τό θέμα τής Γλυπτικής ποΰ τούς έδόθη «Ή ’Αγγελία 
τής Νίκης». Εβραβεύθησαν τά έργα τών κ. κ. Στεργίου κοί Τόμπρου, οί 
δποϊοι θά σταλούν είς Παρισιού; πρός εύρυτέρας σπουδάς.

«
ΑΙ «ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ..ΓΚΡΕΤΣΙΑ” d

Τό περιοδικόν «Γρέτσια» τό έκδιδόμενον είς Παρισιού; διωργάνωσε κατ’ 
αύτάς διαλέξεις υπέρ τής 'Ελλάδος ύπό τήν προστασίαν τών πριγκήπων 

Γεωργίου καί Μαρίας.'Ομίλησαν μέχρι τοΰδε ό κ. Ντεσάν περί τών νήσων, 
ό κ. Αεό Κλαρετί διά τάς Έλληνορρουμανικάς σχέσεις, δ κ Μπουρντόν 
διά τόν Έλληνοδουλγαρικόν πόλεμον καί ή κ. Λέν διά τήν "Ηπειρον.

Τάς διαλέξεις παρηκολούθησε πλήθος κόσμου φιλελλήνων.

«
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Τίραιοτάτην έμπνευσίν είχεν δ σύλλογος Παρνασσός, νά κάμη έκθεσιν 
φωτογραφιών πολέμου, είς τήν όποιαν δικαιούνται νά λάβουν μέρος δσοι 
θέλουν.

ΙΙάμπολλοι άπέστειλαν σχετικά; φωτογραφία; μεταξύ τών όποιων καί 
ή Α. Γ. ή Πριγκήπισσα Μαρία.

Ή έκθεσι: τοΰ Παρνασσού στέφεται, ώρισμένως, ύπό πάσης έπιτυχία;.

«

Η ΕΣΠΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Είς τό Βασιλικόν θέατρον έδόθη ή έσπερίς τών θεατρικών συγγραφέων. 
Ή παράοτασις ήρχισε μέ τής «Κουβέντες τοΰ δρόμου».
Τό μουσικόν μέρος έξετελέσθη έπιτυχώς καί διέπρεψεν ή Δίς Τζίφου. 

’Επίσης εις τό τραγούδι έθαυμάσθησαν αί κυρίαι Φωκά καί Γκίνη.
Τό παίξιμον τής Δώ°ς Α. Άντωνοπούλου ήτο φυσικώτατον.
Κατόπιν έπαίχθη τό λεπτόν καί ψυχολογημένου μονόπρακτου έργον «Τό 

Ηάρρος τής Άγνοιας» τοϋ κ. Φωκίωνος Φιλείδου, — ψευδώνυμον, καθώς 
άπεκαλύφθη κατόπιν, τής A. Β. Γ. τοΰ Πρϊγκηπος Νικολάου. Τούς ρόλους 
τού έργου ύπεδύθησαν έπιτυχώς ή Δις "Αννα Γαβριηλίδου, ή κυρία Βασι- 
λείδου, ή Δίς Παπαχατζή καί δ κ. Λιδωρίκης.

Εί; τού; εκτελεστά; ί ΙΙρίγκηψ Νικόλαο; προσέφερε κάνιστρα άνθέων.

«
ΟΙ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑι

Μετά τήν υπογραφήν τής ταχυδρομικής συμβάσεως μετά τής Ρουμανι
κής καί τής 'Ελληνικής κυβερνήσεως, ή συνδρομή τής «Εικονογραφημέ
νης» διά τήν Ρουμανίαν άφωμοιώθη πρός τήν τοΰ εσωτερικού, ήτοι ώρίσθη 
είς δρ. 20 έτησίως.

«
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ή προσωρινή Κυβέρνησις τής Αυτονόμου Ηπείρου έξέδωκε καί γραμμα
τόσημα ώραία, τά όποια παριστάνουν εϋζωνον σκοπεύοντα. ’Εξ αύτών τά 
δεκάλεπτα είνε χρώματος ερυθρού, τά δέ εϊκοσιπεντάλεπτα χρώματος 
κυανού.

Άβίζο διά τού; γραμματοσημοσυλλέκ.τας.

ΓΟΗΤΕΙΑ

’Επάνω εις τό γραφικόν Πήλιον μία θαυμασία στέγη, τά «θεοξένια», 
άληθινή κατοικία θεών, καλεϊ πρός άναψυχήν, πρός ξεκούρασμα, πρός 
άπόλαυσιν, τού; φεύγοντας τά καύματα, τόν κάματον καί τόν θόρυβον 
τών πόλεων. Πλούσια εις έπίπλωσιν, είς άνεσιν, εις θέαμα τά «θεοξένια» 
μέ τήν γύρω βλάστησιν, μέ τό δροσερόν περιβάλλον των καί ύπό διευ
θυντήν πεπειραμένον ώ; δ κ. Π. Βλασόπουλος, άρχίζουν τώρα νά άμιλ- 
λώνται μέ τά όνομαστότερα θερινά κέντρα τής Εύρώπης.

«
Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΤΟΥ ΓΚΟΡΚΥ L

Ό μεγάλο; 'Ρώσσο; συγγραφεύ; Γκόρκυ, δ όποιος καθ’ δλον τό διά
στημα τών τελευταίων ετών διέμεινεν εί; τήν Ιταλίαν, ύποφέρων έκ φθί- 
σεω; έκ τή; δποία; έθεραπεύθη, έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα του.

Άλλά έκεϊ εύρίοκεται ήδν; ύπό καταδίωξιν διά κάποιο του βιβλίον, τό 
όποιον δμιλεί περί θρησκείας.

Ποτέ δέν θά ήσυχάση λοιπόν δ μεγάλος φίλος τών αλητών;

«
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Τό Ύπουργεϊον τών 'Εσωτερικών διέταξε τόν Νομομηχανικόν Άττικο- 
βοιωτίας δπως συντάξη προϋπολογισμόν τής δαπάνη; τής άπαιτηθησομένης 
διά τήν μεταφοράν τού παρά τόν κήπον τού Ζαππείου νεκροταφείου τών 
Διαμαρτυρουμένων είς δρισθέντα έπί τούτφ χώρον τοΰ Α' Νεκροταφείου, 
καί ούτω, καί μέ τήν συντελεσθείσαν ήδη κατεδάφισιν τοΰ Πανοράματος, 
δλο; έκεΐνο; δ χώρος άποδίδεται είς τό Ζάππειον καί τήν Φόσιν.

«
Η 50ΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

Κατηρτίσθη έπιτροπή δπως διοργανώση τόν Εορτασμόν τής πεντηκοντα- 
ετηρίδος άπό τής ένώσεως τής 'Επτάνησου μέ τήν ’Ελλάδα.

Τό πρόγραμμα τό δποϊον κατήρτισεν αυτή είνε μοναδικόν καί έξασφα- 
λίζει έκ τών προτέρων τήν επιτυχίαν τοΰ Εορτασμού.

Έκδρομαί, εκθέσεις καλλιτεχνικοί καί γεωργικοί, συνέδριον καί έορταί 
πολυήμεροι θ’ αρχίσουν άπό τήν 21 Μαΐου.

«
ΠΟΣΟΝ ΕΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕΝ

Πρό τών πολέμων τοΰ 1912-1913 
δ πληθυσμός τοΰ έλευθέρου βασιλείου, 
άνήρχετο εις 2,631,952 ψυχά; ή δέ 
έκτασις είς χιλιόμετρα τετραγωνικά 
64,657. Ήδη προσετέθησαν 344,001 
κατοίκων τής Κρήτης, 68,424 τής Σάμου, 2,110,800 τής Μακεδονίας, 
527,100 τής Ηπείρου, 422,300 τών Νήσων καί 300,000 τής θρηκης, 
δηλαδή έν δλφ 3,772,625 ψυχών αϊτινες μετά τών 2,631,952 τοΰ
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παλαιού πληθυσμού αναβιβάζουν τόν πληθυσμόν τού 
βασιλείου είς 6,404,577 κατοίκων.

Ή έκτασις άφ' έτέρου ηύξήθη κατά 85,086 τετρα
γωνικά χιλιόμετρα, ών 8618 τής Κρήτης, 468 τής 
Σάμου, 46,000 τής Μακεδονίας, 17,900 τής ’Ηπεί
ρου, 6,900 τών νήσων καί 5,200 τής θρφκης, οΰτω 
δέ σήμερον ή έκτασις τής Ελλάδος ανέρχεται έν δλψ 
149,743 τετρ. χιλιόμετρα. «
ΕΛΛΗΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ

Ό έν Παρισίοις νεαρός μουσουργός "Ελλην Μάριος 
Βάρβογλης, υιός τού έν Δύσσελδορφ 8Γ ύπηρεαίαν δια- 
μένοντος συνταγματάρχου τού Πυροβολικού, συνέθε- 
σεν εσχάτως μελόδραμα 'Ελληνικής ύποθέσεως, έπι- 
γραφόμενον «Ή 'Αγία Βαρβάρα· έκ τοΰ λυρικού 
δράματος τού συναδέλφου μας κ. Σ. Σκίπη, δπερ

πρόκειται προσεχώς νά παιχθή άπό σκηνής.
Ό γνωστός τεχνοκρίτης κ. Μπαζιέ, δστις ήκουσεν έκτελούμενα μέρη τοϋ 

έργου, έγραψεν εις τήν «Μουσικήν Έπιθεώρησιν» μετ’ ένθουσιασμού και 
έξήρε τήν αξίαν τοϋ μελοδράματος. «
Η ΣΗΜΑΙΑ

συνεκράτησε. Ένας δμιλος περιηγητών ’Εγγλέζων τήν στιγμήν έκείνην 
άνεστάτωσε τό μαυσωλεΐον καί δ φύλαξ κατέβηκε άπό τόν δπερθεν τοΰ 
τάφου έξώστην διά νά τούς δδηγήση. Ό λοχαγός τότε σκύβει, άρπάζει τήν 
σημαίαν του, τήν άποσπφ, τήν χώνει είς τό στήθος του καί έπειτα ήσυχα - 
ήσυχα κατεβαίνει καί φεύγει.

'Αλλά δέν είχε προχωρήσει πενήντα βήματα καί ήκουσε θόρυβον. Τόν 
έκυνηγοΰσαν. Τρέχει, πετψ, τοΰ έρχεται νά πέση είς ένα ποτάμι, τόν 
πιάνουν, τοΰ πέρνουν τήν σημαίαν καί τόν φυλακίζουν. Παρεμβαίνει δ 
Πρέσβυς τής Γαλλίας, αποφυλακίζεται καί υπό συνοδείαν δδηγείται είς τά 
σύνορα, χωρίς κάν νά τοΰ επιτρέψουν νά πάη εις τόν τάφον τοΰ συντρόφου 
του νά τοΰ φωνάξη.

— Τήν έπήρα, μά ήταν πολλοί!
Καί γυρίζει κατησχυμένος είς τήν Βερνών καί κάθεται, λευκός πειά, μόνος 

εις τό τραπεζάκι των λοχαγών καί κοιμάται είς τούς μπάγκους τών πάρ
κων καί τά παιδιά σταματούν τό παιγνίδι τους «γιατί κοιμάται δ λοχαγός».

Μιά μέρα δμως—μεγάλη μέρα! — πού έπήγε είς τόν σταθμόν νά πάρη 
έφημερίδες, διαβάζει τήν διακοπήν τών σχέσεων Γαλλίας και Γερμανίας. 
Μέσα είς τόν κατάπληκτον κόσμον δ γέρω - λοχαγός φωνάζει:

— Ζήτω ή Γαλλία! θά τήν πάρουμε πίσω!
Πηγαίνει είς τό δωμάτιόν του χαρούμενος, πλαγιάζει καί τό πρωί εδρέθη 

νεκρός—εύχαριστημένος.
Άλλο άν τό 1870 ήτο έξ ϊσου δυσμενές διά τήν Γαλλίαν, δσον καί τό 1815. 
Ποιός θά γράψη τό πολεμικόν διήγημά μας έπειτα άπό ένα 1912-1913;

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

Ό κ. Ποριώτης.—Ακούραστος καί άριστοτέχνης μεταφραστής τόσων 
ξένων άριστουργημάτων, μεταξύ τών δποίων τήν πρώτην θέσιν κατέχουν, 

ή Λοκαντιέρα τού 
Ι'ολδόνη, ή Σαλώμη 
τοϋ’Οσκάρ Ούάϊλδ, 
ή Βρυσούλα τού 
Μπράκο καί τόσα 
άλλα, ένεφανίσθη 
διά δευτέραν ήδη 
φοράν καί μέ ϊδι- 
κόν του έργον, τήν 
Ροδόπην, τραγω
δίαν μέ 4 έπεισόδια. 

Τό έργον τού κ. 
Ποριώτη, καλλιτε- 
χνικώταταέκτυπω- 
μένον είς τό τυπο- 
γραφείον «Εστία» 
Κ. Μάϊσνερ καί 
Νικ. Καργαδούρη, 
είνε γραμμένον είς 
τό ένδεκασύλλαβον 
μέτρον, τό όποιον 
μετεχειρίσθη δ Δάν- 
της καί δ Σολω
μός, τούς δποίους 
δ ποιητής εις τόν 
πρόλογόν του άπο- 
καλεί διδασκάλους 
αύτοΰ.

Ή Ροδόπη τού 
συμπαθούς Έλλη- 
νος συγγραφέως, 
δέν ύπάρχει αμφι

βολία ότι, θά σημειώση σταθμόν είς 
τό δλον του φιλολογικόν έργον.

«
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αγγλική Εταιρεία ύπέβαλεν είς τό 
Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών προτά

σεις πρός παραχώρησιν εις αύτήν δεκαπενταετοΰς προνομίου τής δι’ αύτο- 
κινήτων έκμεταλλεύσεως τών κυριωτέρων πόλεων τής παλαιάς και νέας 
'Ελλάδος.

Ή Εταιρεία έδήλωσεν δτι, άπέναντι τού προνομίου δέχεται νά πληρώνη 
έτησίως είς τό Κράτος 500 δραχμάς δΓ έκαστον χιλιόμετρον τών ύπ’ αύτής 
έκμεταλλευθησομένων δδών.

Πολλαί δμως έταιρεϊαι δποβάλλουν διάφορα σχέδια καί έπειτα παύει νά 
γίνεται λόγος δΓ αύτάς.

ΓΙΑΝΝΗ ΤΟ ΒΡΑΤΣΑΝΟ ΤΟΝ❖ ΣΤΟ ΝΑΥΒΑΤΗΝ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ,, 4

είναι πλοίο, είναι παλμοί, 
μεγάλοι πόθοι, 
και όρκος ιερός !

είναι

είναι
και κάτι απ' την ψυχή

[1912]
οον,

Κ' είναι ή * Νέα Γενεά · 
ποϋ ό καθένας νοιώθει 
και ό ναυόάτης είσ' τον 
κι εγω τραγουδιστής σου.

ΣΤΤ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Προεκηρύχθη διαγωνισμός στρατιωτικών ποιημάτων, άλλά δέν εϊδομεν 
καί προκήρυξιν πολεμικών διηγημάτων. Ό πρό τίνος άποθανών Διευθυντής 
τής Γαλλικής Κωμωδίας ’Ιούλιος Κλαρτύ έχει γράψει ένα θαυμάσιον πολε
μικόν διήγημα σχετιζόμενον μέ τό Βατερλά» καί μέ τό 1870 ύπό τόν τίτλον 
«Ή Σημαία», τό 
όποιον, βραβευθέν 
άπό τήν Γαλλικήν 
Ακαδημίαν, είναι 
δ καθρέπτης τής 
Γαλλικής ψυχής, 
είναι τό λαμπικά- 
ρισμα τών πόθων 
τοΰ Γάλλου.

Δύο λοχαγοί τών 
Γρεναδιέρων είς τό 
Βατερλώ, τήν στι
γμήν ποΰ συνετε- 
λεΐτο ή Καταστρο
φή, είδον τόν ση
μαιοφόρον των νά 
πίπτη- Ό Άγγλο- 
πρωσσικός χείμαρ
ρος ^ρχετο άκάθε- 
κτος.Έτρεξαν,έπή- 
ραν τήν σημαίαν, 
τήν έσχισαν άπό τό 
κοντάρι καί τήν 
έθαψαν κάπου έκεΐ 
είς τό αίματόβρε- 
κτον έδαφος.

Έπειτα έχάθη- 
καν μέσα είς τήν 
δίνην καί εύρέθη- 
καν άπόστρατοι είς 
μίαν πόλιν, περιμέ- 
νοντες τήν παλι-
νόρθωσιν τής Αύτοκρατορίας διά νά 
μυρίσουν πάλιν μπαρούτι. Άλλ’ δ και
ρός έπερνοϋσε καί μέσα είς τό καφενε- 
δάκι τής Βερίων έπερνοϋσαν τήν ήμέ
ραν των παίζοντες ντόμινο, διά νά 
άποσυρθούν έπειτα είς τό κοινόβιόν των.

— Ήτανε πολλοί! έλεγαν κάπου
κάπου. Πολλοί οί Άγγλο - Πρώσσοι. 'Οπωσδήποτε αύτοί είχαν τήν συνεί- 
δησιν έλαφράν. Είχαν σώσει μέρος τής τιμής τής Γαλλίας.

Έξαφνα μίαν ήμέραν έδιάβασαν εις τάς έφημερίδας δτι, είς τήν θεμε- 
λίωσιν τού Μνημείου τών 'Εθνών εις τό Πότσδαμ θά κατετίθετο καί ή σημαία 
τών Γρεναδιέρων, ποΰ οι κουτογάλλοι τήν είχαν κρύψει είς τό Βατερλώ, 
νομίζοντες δτι δέν θά τήν έβρισκαν.

Τό ντόμινο κατηργήθη, δ Καποράλ πού έκάπνιζε δ ένας, συμπληρών τήν 
συλλογήν του άπό πίπες καί τό Μπορντά» ποΰ έπινε δ άλλος έκόπηκαν άπό 
τήν στιγμήν έκείνην καί σάν ένοχοι, έπερνοϋσαν τής ώρες των άφωνοι είς 
τό τραπεζάκι τών λοχαγών.

Έπέρασε όλίγος καιρός καί δ ένας έμάντευσε τί ΰπέκρυπτε εις τήν σιγήν 
του δ άλλος. Άπό τάς οικονομίας των μέ τά κόψιμο τού καπνού καί τοΰ 
κρασιού, καθένας είχε σχηματίσει ένα μικρόν κεφάλαιον, διά νά μεταβοΰν 
είς τό Πότσδαμ νά κλέψουν άπό τό Μαυσωλεΐον τήν σημαίαν.

Έξεμυστηρεύθησαν δ ένας πρός τόν άλλον καί έξεκίνησαν. Καθ’ δδόν 
δμως δ ένας, είς μίαν Γερμανικήν πόλιν, ήσθένησε καί άπέθανε. Ό άλλος 
τόν έθαψε καί έτράβηξε είς τό Πότσδαμ.

"Ενας φύλαξ, γιγαντόσωμος Πρώσσος άπόμαχος, τοΰ έδειξε τό έσωτερι- 
κόν καί τάς σημαίας, μεταξύ τών όποιων διέκρινε τήν τών Γρεναδιέρων.

— Εισθε Γάλλος; τόν ήρώτησε δ φύλαξ.
— Ν,αί' άπήντησβ συγκεκινημένος έκεΐνος.
— Λοιπόν οι δικοί σας ήσαν πρός τά έκεΐ...
— Περιττόν, τού λέγει δ λοχαγός, ήμουν έκεΐ.
— Μέ ποιο σώμα;
— Μέ τούς Γρεναδιέρους.
— ’Εμείς σάς έτσακίσαμε.
Πρός στιγμήν τοϋ ήλθε νά τόν κομματιάση, άλλ’ ή θέα τής σημαίας τόν
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