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Γγχφκΐ ΙΘΝΗ
ΙογΑΙΟΟ-ΑγΓΟγΟΟΟ 1915

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΥΤΥΧΕΙΣ

’Εμπρός άπό τά Ανάκτορα τού Τατοϊοΰ, μέσα 
είς τά άρώματα τού πεύκου καί τής έλάτης καί 
μέσα είς τό όξυγονωμένον άεροπέλαγος, ή Σεπτή 
Βασιλική Οικογένεια είναι και πάλιν ευτυχής. 
Τό βεβαιώνει καί ή μακαριότης τοΰ τσιγάρου.



ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1915 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 101

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΑΣ

Ω,ργίασεν αχαλίνωτος ή φαντασία είς πολιτικός θεωρίας. Τό Σύντα- 
__ ίι γμα, τό όποιον άκόμη πρό μικρού μετερρυθμίσΟη, έκουρελιάσθη 

έρμηνευόμενον ύπό διαφόρων αυτοκλήτων πρωτοσχόλων τοϋ αλληλο
διδακτικού τής Πολιτικής, κατά τό δοκοΰν αύτοΐς, άλλ’ ώς έπί τό κλει
στόν, κατά τό συμφέρον αύτοΐς. Καί έβλέπομεν, δταν συνέφερε είς τους 
περί τήν κυβέρνησιν νά μή άνοιξη ή Βουλή γρήγωρα, είς τάς φιλικός 
των έφη μερίδας νά γράφεται δτι, κατά τό Σύνταγμα, δέν είναι δυνατόν 
νά προβή είς τάς άρχαιρεσίας της ή Βουλή, άν μή εξελεγχθούν ύπό τοΰ 
Εκλογοδικείου αί καθ’ ών ΰπεβλήθησαν ενστάσεις έκλογαί ή δταν έθεω- 
ρεΐτο κομματικώς συμφέρουσα ή έκ δευτέρου διά Διατάγματος αναβολή 
τών έργασιών τής Βουλής, νά διακηρύσσουν δτι έπιτρέπει τούτο τό 
Σύνταγμα. Είς χεΐρας των ό Καταστατικός Χάρτης τής Χώρας είχε 
καταντηση κουρέλι, τό όποϊον μετεχειρίζοντο κατά τάς άνάγκας τοϋ 
κόμματος.

Οΰτε δύω βουλευτικός περιόδους δέν κατόρθωσε νά αρίθμηση τό 
Έκλογοδικεϊον καί άπέτυχε οίκτρότατα. Αί άποφάσεις του έπί τών 
περισσοτέρων εκλογών ήσαν τραγέλαφος αληθινός. Άρκεϊ νά σημειώ- 
σωμεν δτι καί αύτήν τήν έκτασιν τής άρμοδιότητός του ήγνόησε, πράγμα 
τό όποϊον κυρίως έξεδηλώθη είς τήν άπόφασίν του έπί τής έκλογής 
Ψαρών, διά τήν όποιαν εΐχεν ύποθληθή ένστασις περί συνταγματικής 
ερμηνείας, δηλαδή ερμηνείας τοΰ έπέχοντος τόπον άρθρου τοΰ Συντάγ
ματος περί Προνομίων ψηφίσματος τής Α' Έθνοσυνελεύσεως άπό 31 
Ίανουαρίου 1844 καί άλλη ένστασις περί αναρμοδιότητάς του, ούσης 
αρμόδιας τής Βουλής έκ τοΰ 26 άρθρου τοΰ Συντάγματος. Καί ή έπί 
τής έκλογής ταύτης είσήγησις, άγνοοΰσα δτι διά προγενεστέρας του 
άποφάσεως ύπ’ άριθ. 4 τοΰ 1912 τό Έκλογοδικεϊον είχε κηρυχθή άναρ- 
μόδιον δι’ ένστασιν μή άναφερομένην είς έκλογικάς παραβάσεις η 
ελλειψιν προσόντων, μόνον, ώς ορίζει τό Σύνταγμα, έθεώρησε τό 
Έκλογοδικεϊον αρμόδιον δι’ δλα καί λησμονούν ποιαν έκλογήν ή Τύχη 
τοΰ έκαμε τήν τιμήν νά τοΰ έμπιστευθή, ώμίλησεν εν τή αποφασει 
του περί Ψαρών, ώς έάν έπρόκειτο περί τοΰ άγνώστου είς τόν πολύν 
κόσμον χωρίου, έξ οΰ έλκει τήν καταγωγήν ό γράψας τήν είσήγησιν. 
Εύτυχώς ότι γρήγωρα ωρίμασε μεταξύ 
τών ιθυνόντων κύκλων ή ιδέα τής 
τροποποιήσεως τοΰ νόμου καί ό έπα- 
κρι6ής καθορισμός τής δικαιοδοσίας 
του, εις τρόπον ώστε νά έξαρτάται 
εις τό μέλλον ή τύχη τών ύπό έλεγ
χον εκλογών, δχι άπό τάς συμπάθειας 
ή τήν έκτίμησιν τών προσώπων, άφοΰ 
ή Τύχη δέν έξασφαλίζει πάντοτε διά 
τοΰ κλήρου κατά πλειονότητα άδέκα- 
στον καί άτεγκτον δικαστήριον, δπως 
ήτο τό Έκλογοδικεϊον τοΰ 1912, καί 
άφοΰ, διά νά άποφύγωμεν τάς υπερ
βασίας τών κατά τό παρελθόν πλειο- 
ψηφιών τής Βουλής, ζητοΰντες μεί- 
ζονας έγγυήσεις, τάς εγγυήσεις τής 
τακτικής Δικαιοσύνης, περιεπέσαμεν 
είς άλλας υπερβασίας, άλλά νά ύπό- 
κειται καί αύτοΰ ή πρώτου βαθμού 
κρίσις είς άνώτερον έλεγχον, τόν τής 
Βουλής, είτε διά συμμετοχής συμπα-
ρέδρων βουλευτών, είτε διά καταργήσεως τής κληρώσεως, είτε 
δι’έπιφυλάξεως τοΰ δικαιώματός τοΰ «Veto· τής Βουλής.

Άνεκαλύφθη καί μία συνωμοσία κατά τής ζωής τοΰ κ. Βενι- 
ζέλου. Βούλγαροι καί Τούρκοι απεσταλμένοι κομιτάτων ήλθον 
είς ’Αθήνας διά νά δολοφονήσουν τόν έκλεκτόν τοΰ λαοΰ. Διατί 
δχι; Μήπως δέν συνέπραξε ή κυβέρνησις μετά Νεοτούρκων; 
’Εκείνη τούς έδωκε τόσας θέσεις βουλευτών, άσυγκρίτως περισ- 
σοτέρας όσων μάς έδιδον οί Νεότουρκοι είς τήν Τουρκικήν 
Βουλήν. Κακομοίρηδες! Δέν έτολμούσατε νά πειράξετε μίαν 
τρίχα του, διά νά έθλέπατε πώς θά σάς έσάρωνεν ή λαϊκή λαϊ- 
λαψ; Έρωτήσατε καί τούς πρωτοστατήσαντας 
τύπους είς τήν σύνταξιν καί υπογραφήν τοΰ στρα- 
τιωτικοΰ πρωτοκόλλου, τί απαντήσεις έλάμθα- 
νον ζητοΰντες ύπογραφάς. Είμεθα περίεργοι νά 
ίδωμεν ποΰ θά κρυθοΰν μεθαύριον αύτοί οί κύ
ριοι Καπετάν - σακαράκηδες, δταν θά άναλάθη 
τήν έξουσίαν δ.... κατάδικος των.

Τό καλαμβόκι 52 λεπτά, τά πίτουρα 30, τό σκύβαλο 40 καί οΰτω 
καθεξής. Ποΰ νά θρέψη κανείς κότες; Κατ’ άναλογίαν 20 λεπτά τό 
αύγό, 1.30 ή φακή κλπ. ’Οργιάζει άχαλίνωτος ή αισχροκέρδεια, ή ληστεία. 
’Εξυπνάδα θεωρείται τό νά κρύψουν τό καλαμθόκι ποΰ έχουν ή νά άγο- 
ράσουν μεγάλας ποσότητας τροφίμων καί νά εκβιάζουν τόν κόσμον. 
Καί δέν τούς αρπάζει νά τούς τσάκιση ή άστυνομία, αύτή ή αστυνομία 
ή ίσχυριζομένη δτι «ξέρει νά τσακίζη τούς Καθούρ».

Έλειψαν καί τά σπίρτα καί οί καπνοπώλαι ή οί μπακάληδες έπω- 
λοϋσαν πέντε στήν πεντάρα. Καί τί σπίρτα 1 Έπήγαν καί έξετρύπωσαν 
άπό τάς άποθήκας τοΰ Μονοπωλίου δλες τής άντίκες, Άφοΰ έκαμαν 
τήν έμφάνισίν των καί σπίρτα μέ κόκκινο κεφάλι καί μέ θειάφι. Του
λάχιστον δέν άπηυθύνοντο είς τάς κυβερνητικός τάξεις ; Έκεϊ θά εΰρι- 
σκαν σπίρτα καί μέ μαΰρο καί μέ κόκκινο κεφάλι. "Έχει ή κυβερνητική 
φάλαγξ περίσσειαν σπίρτων καί πνεύματος καί.... οινοπνεύματος.

«
Δεκαοκτίο σκελετοί άλυσσόδετοι άπεκαλύφθησαν είς τό Δέλτα τοΰ 

Παλαιού Φαλήρου καί ή ’Αρχαιολογία είδε νά όρθοΰται έμπρός της 
ένα ούρανοΰψές έρωτηματικόν. Γνώμαι ποικίλαι ήκούσθησαν. Κατά 
τινας είναι σκελετοί πολιτικών καταδίκων, στασιαστών, δούλων κλ. κατ’ 
άλλους δέ πειρατών, ναυτικών καταδίκων καί οΰτω καθεξής. "Αν άπε- 
καλύπτοντο μετά διακόσια έτη καί δέν ήσαν άλυσσόδετοι θά έπιστεύετο 
δτι είναι σκελετοί ευτυχών ’Αθηναίων άποθανόντων έκ κείνης, άπό ακρί
βειαν τροφίμων, έν έτει 1915, άλλ’ ή άλυσσίδες θά κάμουν νά πιστευθή 
μάλλον δτι πρόκειται περί Υπουργών άκμασάντων κατά τό πρώτον 
ημισυ τοΰ αύτοΰ έτους.

Οί σύμμαχοι ένήργησαν άπόβασιν καί είς Μιτυλήνην. Οί σύμμαχοι 
μάς ζητούν παραχωρήσεις. Καί ποΰ είσθε άκόμη; Μεγάλη τους ή καλω- 
σύνη ποΰ δέν μάς απέκλεισαν καί τόν Πειραιά. Αύτό είναι άτιμον! φωνά
ζουν. Αύτό είναι τό Δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου. Άφοΰ ή Εθνική ροπή 
έξεδηλόιθη μέ τόν έμφανέστερον τρόπον, ύπό τό κράτος τοΰ τρόμου 
πνίγομεν κάθε έκδήλωσιν καί θέλομεν νά έπιβάλωμεν άλλο φρόνημα, 
διότι έχομεν τήν ισχύν άνά χεΐρας. Άλλ’ ύπάρχει ισχυρότερος τοΰ ίσχυ- 

ροΰ, μή ών δωσίλογος πρός κανένα καί δυνάμενος 
νά σοΰ πάρη διά τής βίας δ,τι δέν τοΰ δίδεις σύ, 
καί δ,τι έπρεπε νά τοΰ δώσης, άφοΰ εϊξευρες δτι 
δύναται καί μόνος του νά τό πάρη. Τότε βάζο- 
μεν τά κλάμ|ΐατα, ένφ άπό τό άλλο μέρος προ- 
στατεύομεν εν μέση πρωτευούση τήν άντίθετον 
προπαγάνδαν καί δέν κλείομεν τά ύπέρ αύτής όρ- 
γιάζοντα θέατρα. Ή αίσχροτέρα διπροσωπία, διά 
τήν οποίαν κατά τήν ώραν τής Διεθνούς Κρίσεως 
θά άμειφθώμεν καί άπό τά δύω μέρη μέ.........
κατραπακιές. ΐ

Ό άστυνόμος Φαλήρου συνέλαβε 
καί κατήγγειλεν ομάδα νέων καί νεα- 
νίδων, οί όποιοι έξερχόμενοι άπό τά 
λουτρά Φαλήρου είς τήν άνοικτήν θά
λασσαν συνηντώντο καί έπεδίδοντο είς 
άθλητικάς παιδιάς. Όσον καί δν θε- 
λήσι; κανείς νεωτερίζων νά άνεχθή τό 
είς άλλας Εύρωπάίκάς λουτροπόλεις 
έθιμον τοΰτο. θά δμολογήση, ένδομύ- 
χως τούλάχιστον, δτι διά τόν τόπον 
μας είναι πρόωρον άκόμη. Θέλομεν 
όμως νά είπωμεν έκ παραλλήλου δτι, 
τά γενόμενα έν Φαλήρφ δέν άποτελοΰν 
καί προσβολήν τής δημοσίας αίδοΰς, 
ώστε νά άπασχολήσουν τόν κ. άστυνό- 
μον. Τό πολύ - πολύ τό άσεμνον, έάν 
τυχόν έλαβε χώραν τοιοΰτόν τι, νά έβά- 
ρυνε μόνους τούς μετέχοντας. Λέγει δέ 
ό λαός: Ή τιμή τιμή δέν έχει καί 
χαράς τον ποΰ τήν έχει». Ένφ κάτι 
άλλο ποΰ λαμβάνει άπό τίνος χώραν 
είς τής Τζιτζιφιές καί τό όποϊον βαρύ
νει τόν κ. αστυνόμον, άφοΰ δέν τό 
κατήγγειλε άρμοδίως, έφ’οσον προκει- 
μένου περί ύδροπλάνου, στριφογυρί
ζοντας δίκην ορνέου άνωθεν τών γυ
ναικείων λουτρών καί έφωδιασμένου 
μέ λορνιόν, δέν δύναται νά συλλαβή 
τούς δράστας, παρασιωπάται.

Ή νέα Βουλή, ή Βουλή τής Μείζο- 
νος Ελλάδος, δπως ώνομάσθη, ήνοιξε. 
Τί μωσαϊκόν! Παρά τό κομψόν σα
κάκι καί τό τσακισμένον έπιμελώς 
πανταλόνι ή βλαχόκαλτα, παρά τήν 
σκοτεινοπράσινη ρεπούμπλικα τό τουρ
κικόν φεσσάκι καί παρά τό φράκον 
τών επισήμων τά αντεριά καί τά μπε- 
νίσια τών ’Ισραηλιτών καί Τούρκον. 
Όσον καί δν άπετέλουν παραφωνίαν 
έν τούτοις τά ιδιόρρυθμα κοστούμια 
μέσα εις τό έκπολιτισμένον σύνολον, 
ή Εθνική σημασία είναι άρκετά με
γάλη. Φαντάζεσθε αν κατά τήν έπο- 
χήν τής κοσμοκρατορίας τού Βυζαν
τίου ύπήρχε Βουλή, τί θέαμα θά 
παρουσιάζετο ; "Ας εύχηθώμεν λοιπόν 
γρήγορα νά ίδοΰμε κοντά εις τούς έκ 
τής παλαιός Ελλάδος νά παρακάθην- 
ται Μικρασιάται, Άνατολϊται, Σύριοι, 
Άραβες, Αρμένιοι κ. λ. καί ας τα- 
ράσση τό θέαμα τά νεΰρα τής ... αι
σθητικής καί τής αρμονίας.

«
Ό ήλιος καί πάλιν είς τόν... Βενι

ζέλον. Είναι ό κατ’ Αύγουστον κυ- 
ριαρχών πλανήτης, ό όποιος γεμάτος 
σαν πανσέληνος ανατέλλει είς τό κυ
βερνητικόν στερέωμα μέ τό άνοιγμα 
τής Βουλής. Μόνον οί άντιβενιζελικοί 
δέν θέλουν νά έπιτρέψομν είς τόν κ. 
Βενιζέλον νά κυβερνήση. Καί διαρ
κώς, άφοΰ δέν άφήκαν συκοφαντίαν, 
τήν όποιαν νά μήν τοΰ προσήψαν, 
ονειρεύονται καί ξεφουρνίζουν διαφω
νίας πρός τό Στέμμα, προφητεύουν 
ταχεϊαν πτώσιν τής κυβερνήσεως κ.λ. 
Άλλ’ είς τό πείσμα των δ κ. Βενιζέ
λος κληθείς ύπό τού Άνακτος μετά 
τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας τοΰ 
Προέδρου τής Βουλής καί λαβών τήν 
εντολήν νά σχηματίση κυβέρνησιν, 
έζήτησε προθεσμίαν πενθήμερον διά 
νά μελετήση τήν κατάστασιν. Καί μό
νον μετά τοΰτο άπεδέχθη τήν έντο
λήν καί κατήρτισε τήν νέαν κυβέρ- Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 1915

Μ ΠΟΥ ΡI Ν I
ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΔΡΑΜΑΤΑΚΙ

----- - ·------
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΑΣΣΙΟΣ, Αρχαίος δικηγόρος, μεγάλης έπιοτημονικής περιωπής. 
ΝΕΝΕΛΛΑ, £κόρη του.

(Ή σκηνή στής ημέρες μας, εν ' Α&ήναις).

ΣΚΗΝΗ Α'
ΚΑΣΣΙΟΣ—ΝΕΝΕΛΛΑ

(Τό γραφείο τοΰ Κασσίου, πολυτελές. Βιβλιοθήκη, καναπές, φωτέϊγι, ολα 
μαροκέν. Στυλ ’Εγγλέζικο. Μιά πόρτα δεξιά όδηγεϊ είς τά δικηγορικά γραφεία, 
άλλη άριστερά προς το μέγαρον. Φοβερός άνεμος φυσφ έξω. Αρχίζει νά 
σκοτεινιάζη. 'Ολίγα λεπτά ησυχίας. ' 0 Κάσσιος διαβάζει καί κάπου - κάπου 
ξεφυλλίζει μιά δικογραφία που έχει έμπρός τονέΑλλοτε πάλι, ανήσυχος, κυτ- 
τάζει τό ρολόϊ. Καί έπειτα διαβάζειίΗ Νενέλλα ίργάζεται είς τό έργόχειρόν της).

Νενέλλα. (Σηκώνεται, τρέχει πρός τήν λάμπα καί τήν ανάβει). Μπράβο 
κακέ μπαμπά. Ξεχάστηκες μέ τήν δικογραφία σου καί δέν πήρες χαμ
πάρι πώς νύκτωσε.Ά μα ξέρετε κύριε μπαμπάκο, πώς θά σάς μαλώσω; 
Δέν πρέπει νά λησμονήτε ότι έχετε καί μία Νενέλλα καί έναν Τόννη, 
πρό πάντων (Αείχνει με τό δάκτυλό της) έναν Τόννη.

Κάσσιος (Χαμογελρ καί τήν κοιτάζει, δείχνοντας μΰ τό δάκτυλό του).Ένας 
είναι δ Τόννης !

Νενέλλα ίΣαν νά μήν διεκόπη). Ένύκτωσε σχεδόν καί κάθεσθε καί 
έργάζεσθε στά σκοτεινά (Σταυρώνει τά χέρια 
της). Τί θά γίνωμ’έμεϊς, άμα πάθετε τίποτα; 
"Α δέν είπαμε πάλι καί έτσι. . . (Τόν κυττάει 
καλά—καλά). Τώχετε παραξηλώσει αύτές τής 
μέρες μ'αύτήν τήν δίκη... Αταξία στό φαγητό, 
άταξία στόν ύπνο.... Τό μεσημέρι πάλι ΰπνο 
γιόκ. (Ό Κάσσιος ψευτοδιαμαρτύρεται). Ναί, νομί
ζετε πώς δέν σάς πήρα μυρωδιά. Έσηκωνόμουν 
κάθε τόσο καί έβαζα τό αύτί μου στήν πόρτα οας 
γιά νάκούσω τήν άναπνοή σας, καμμία κίνησι... 
έτσι, δταν στριφογυρίζετε. . . κανένα.. . ροχαλη- 
τάκι... μά τοΰ κάκου... Έξαφνα σάς βλέπω νά 
μοΰ καταιβάζετε τό ριντώ τού παραθύρου, επειδή 
έγύρισε ό ήλιος άπό έδώ. (Δείχνει τό παράθυρου). 

νησιν. ήτις έμφανισθεϊσα είς τήν 
Βουλήν καί ψηφίσασα έπείγοντά τινα 
νομοσχέδια, έζήτησε διακοπήν τών 
έργασιών τής Εθνικής Αντιπροσω
πείας. Τώρα πότε θά συνέλθη ή 
Βουλή αύτή άδηλον, θά συνέλθη αύ- 
τοδικαίως τήν 1 ’Οκτωβρίου, ώς ορί
ζει τό Σύνταγμα; Θά συγκληθή ένω- 
ρίτερον, ένεκα εκτάκτων γεγονότων; 
Θά συνέλθη άργότερα; θά διαλνθή; 
Κανείς δέν δύναται νά γνωρίζη, διότι 
τά γεγονότα εξελίσσονται ραγδαίως, 
μή έξαρτώμενα άπό άνθρωπίνην θέ- 
λησιν πλέον. Ό Θεός κυβερνρ. Ό 
Θεός λοιπόν ας μάς προστατεύη.

«
Βδελυρόν σκάνδαλον άπεκαλύφθη, 

τό όποϊον πρέπει νά έλκύση τήν προ
σοχήν τών δύο εμπολέμων ομάδων, 
περιτριγυριζόμενον καί άπό τινα άλλα 
δευτερεύοντα πρόσωπα. Τό πράγμα 
αύτό καθ' έαυτό δέν θά μάς άπησχό- 
λει, αν μέ αύτό δέν συνεδέοντο καί 
τινα άλλα. Τό πολύ - πολύ μετά τήν 
άπόλυσίν των μία βαρυτάτη καταδίκη 
νά ήρκει διά τήν ίκανοποίησίν τής 
κοινωνίας, τήν τιμωρίαν αύτών καί 
τόν παραδειγματισμόν τών άλλων. 
Άλλ’ ή άνάκρισις έφερεν εις φώς ένα 
κόσμον ολόκληρον, βρωμερόν, κόσμον 
παθών καί βδελυγμιών, άπό εκείνους 
ποΰ μόνον ύψιπετεϊς φαντασίαις μυ
θιστοριογραφίαν δημιουργούν καί μάς 
παρουσιάζουν. Είς τόν κόσμον αύτόν 
μέσα κρύπτεται καί τό μεγάλο μυ
στικόν τών πολυτελώς βιούντων γλι- 
σχρομίσθων δημοσίων υπαλλήλων, διά 
τούς όποιους καί πρός διάκρισιν τών 
έντιμων, θά έπρεπε νά κρθιερωθή ό 
θεσμός τών εφόρων μέ καθήκον νά 
έλέγχωσι τόν ιδιωτικόν βίον κυρίως 
αύτών καί Ιδίως τά τών κολοσσιαίων 
ένίοτε περιουσιών των, μέ τάς όποιας 
δέν έχουν καμμίαν σχέσιν οΰτε οί μι
σθοί των, οΰτε αί ανύπαρκτοι κληρο- 
νομίαι τών συγγενών των.

Κακέ μπαμπά. (Τοϋ χαϊδεύει τό κεφάλι). Δέν μάς συλλογίζεσθε διόλου. 
Κάσσιος. Αί καλά τώρα. Δέν άκουες τήν άναπνοή μου, γιατί φυσι; 

αύτός ό διαβολοάνεμος.
Νενέλλα. Ναί! ί'Ρευτοθυμωμένη). Δέν έκοιμηθήκατε . . . Οΰτε καν 

πέσατε στό κρεββάτι.
Κάσσιος. Αΐ μά καλά... Δέν έχόρευα. Έδιάβαζα δεσποινίς ... Ξεύ- 

ρετε πολύ καλά, πώς αύριο στό κακουργοδικεϊο έχομε τήν ύπόθεσιν τοΰ 
Τρανού. . . . “Εχω τήν ύπεράσπισιν . .. Σ' αύτά τά ζητήματα οί ένορκοι 
δέν χωρατεύουν.

Νενέλλα. Θέλετε νά πήτε, δτι δέν καταλαβαίνουν ... ή μάλλον δτι, δέν 
μπορούν ν' άναίβουν λίγο ψηλότερα άπό τό νιβώ τους... νά άρθοΰν σέ 
μιά στάθμη πειό ψηλή άπό τήν στάθμη τοΰ κοινού άνθρώπου.

Κάσσιος. Τό ίδιο κάνει. .. Λοιπόν δέν εννοώ ν’ άφήσω νά μοΰ πάρη 
τούς κατηγορουμένους μεσ’ άπ' τά χέρια μου αύτός δ Μινώταυρος, 
ποΰ είς τήν γλώσσα μας λέγεται ορκωτόν δικαστήριον... .Ά δχι! (Σηκώ
νεται). Είμαι απολύτως πεπεισμένος περί τής άθωότητος αύτών τών αν
θρώπων. (Βγάζει τά γυαλιά του καί τάφίνει στό γραφείο του/"Ελα τώρα ... 
(Βγά ζει καί ανάβει τσιγάρο) ένα «μέτριον καί δχι πολλά» . .

Νενέλλα. (Μιμείται τό γκαρσόνι καφενείου γειτονιάς) . . . Έφθασε! . . . 
(Πηγαίνει πρός τήν πόρτα και φωνάζει) "Ενα μέτριον καί δχι πολλάάά. .. 
(Με τήν άληθινή φωντ'] της). Καίτη. (Γυρίζει πά).ιν πρός τόν πατέρα της. Τό 
ρολόι κτυπρ επτά. Ό πατέρας της ξαφνιάζεται). Τί έπάθατε μπαμπάκο;

Κάσσιος. (Δείχνει τό ρολόι). Επτά.
Νενέλλα. Καί;
Κάσσιος. Πώς δέν άκούσθηκε τό τηλέφωνο; ... Τό τρελλόπαιδο . . . 

Πώς τά κατάφερ’ έτσι; Κάθε άπόγευμα αύτήν τήν ώρα πέρνει γραμμή 
καί άρχίζει: Έπέρασα θαυμάσια σήμερα· έσεϊς μπαμπάκα; Ή Νενε- 
λοΰκα; Καί μιά φλυαρία! .. θεέ μου! Καί στό τέλος: Καλή νύκτα χρυσέ 
μπαμπάκα . . . Καλή νύκτα Νενελοΰκα... (Μικρή παΰσις). Κι’ αύτός δ 

καιρός πιάνει πολύ τόν κόρφο τών Μεγάρων. 
Νενέλλα. Αί τώρα σείς πάλι, πάει τό μυαλό 

σας... κι’ έγώ δέν ξέρω ποΰ. .. Μπορεί νά χάλασ’ 
ή γραμμή τής Έλευσΐνος άπό τόν τρελλόκαιρο 
. .. Ποΰ ξέρετε;. . . Έτσι καί τήν άλλη φορά 
χίλια δύο βάζατε στό νοΰ σας . . . κι' έκεϊνος. . . 
ήτον κλεισμένος, ό φίλος, μεσ’ στή στάνη, ώς 
ποΰ νά σταματήση ή βροχή. (Σηκώνεται, πάει 
πρός τήν πόρτα, πέρνει τον καφέ, καί τόν σερβίρει). 

Κάσσιος (Πίνοντας καφέ).‘Ισως— Αλήθεια... 
μοΰβγαλες τά μαΰρά μου ροΰχα νά φρεσκαρισθοΰν; 

Νενέλλα. "Ωστε έχουμ’ επίσημα πράγματα, αί;
Θά έλθω λοιπόν κ’ έγώ τότε. .. Θέλω νά σάς δώ 
σέ μιά « ματινέ ντέ γκαλά», νά πούμε,τοΰ Κακουρ-
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λάκες. Ναί. Τούς είδε;... Τοϋ φωνάζουν .... Μουντάρει 
εμπρός ή «Σαϊντά».... (Μέ φωνή σπαρακτική) Στάσου παιδί 
μου! (Σάν νά μουγκοίζη) Χμ χμ χμ! Πάει . . . Χάνεται μέσα 
στό σούρπωμα καί στόν άχνό τοΰ νερού. (Πέφτει έξηντλημένος 
στην καρέκλα του) Άχ τί δοκιμασία!

Νενέλλα. (Πλησιάζει). ’Ελάτε τώρα μπαμπά. Μήν τά πέρνετε 
τόσο τραγικά. Θά πάθετε τίποτε. Μήν βάζετε τό κακό στόν 
νού σας. Ό Τόννης είναι σβέλτος στής βόλτες. Πόσες φορές 
δέν τόν καμαρώσατε ; Σείς δέν τόν βαφτίσατε ματροζάκι» ;

Κάσσιος. Ά τό κακοκέφαλο!!.. Τί ήθελε μ’ αύτό τό μπου
ρίνι νά βγή στής βόλτες; . · Καί τέτοια ώρα! Τούλάχιστον αν . 
ήτον μέρα, θά είχαμε μιά παρηγοριά, θά τόν έβλέπαμε, θά 
ξέραμε ποΰ είναι, καί αν έκινδύνευε, θά μπορούσαμε νά τόν 
βοηθήσομε .... (’Ακούεται ιό τηλέφωνον. Τό αρπάζει νευρικά 
καϊ ξαναπέρνει κουράγιο). Ναί-ναί! Λοιπόν; Σάς έδωκε τήν 
βενζινάκατο; . . . Λοιπόν θά πάτε καί σείς; Ώ σάς είμαι 
εΰγνώμων. Ή πράσινη φαναριέρα τής «Σαϊντά»; . . · Φαίνε
ται ; Τρέξτε .... "Ενα μίλλι ανοικτά; . . . Μήν άφίνετε τά 
λορνιόν ! . . . Ναι-ναί· τρέξτε . . . νά μοΰ σώσετε τό παιδί 
μου ! . . . Τούς φάρους τοΰ ώτομομπίλ ; . . . Ναί. Πάρτε 
τους· φωτίζουν καλά ... Ή πράσινη φαναριέρα; . . . Πώς 
χοροπηδάει; "Λ. Σπιληάδες θά τόν μπλέξανε.... Τί; Τί έκαν’ 
ή φαναριέρα; . . . Πώς χάθηκε;.... Πρόσεχε παληόπαιδο!... 
Λοιπόν;... (Μέ αγωνίαν) Λοιπόν;... Κανείς δέν είν’ εκεί;... 
"Ενας χριστιανός δέν βρίσκεται νά μοΰ σιόση τό παιδίμου !... 
Κέντρον, μή μάς διακόπτετε! . . . Πνίγεται τό παιδί μου. . . . 
Τώρα χάλασε κ’ αύτό ; Λοιπόν !... "Α ναί. .. Συγγνώμην . . . 
(Πέτα, τό τηλέφωνο καί πιάνει τό κεφάλι τον). Δυστυχία! (Ή 
Νενέλλα γονατίζει σέ μιά γωνιά, κρύβει τό πρόσωπο μέσ’ οτά χέρια, 
ακουμπισμένη ο’ ένα φωτέϊγ καί κλαίει). Τώρα; (Πέρνει τό τηλέ

φωνο καί κτυπή) Κέντρον.. Παρακαλώ, μοΰ δίδετε Ναύσταθμον; (Κτυπή 
καί μετά τήν άπάντησιν) Ναύσταθμος;... Γενικός Διευθυντής; Ά!

ΚΥΜΑΤΑ ΦΡΕΝΙΤΙΔΟΣ. — Όταν μετά τήν εκλογήν τοΰ Προέδρου τής Βουλής έςήλβε άπο το 
Βουλευτήριον ό κ. Βενιζίλος, ό κόσμος κατελήφθη άπό τρέλλαν αληθινήν καί ίσήκωσε είς τα 

χέρια τό αΰτοκίνητον μαζή μέ τόν ίπιβαΐνοντα μεγάλον πολίτην.

γοδικείου .... Φαντάζομαι.... Θά είναι σαν πρεμιέρα . . . . Πιένα 
πρώτον .... (Χτυπάει τά χέρια τη;). "Α τί χαρά! Σας φαντάζομαι.... 
Τελειώνει ό Εΐσαγγελεύς.... Πρόεδρος: Ή ύπεράσπισις. . . . 
Ι'Ι'οριΐ τά γυαλιά του, ανοίγει τήν δικογραφίαν εμπρός της, κάνει 
πώς ζητεί τό μανδύλι της άπό τήν ρεδεγκότα, ξεροβήχει καί μιμεί
ται τόν πατέρα της). "Ισως, διά πρώτην φοράν Κύριοι ένορκοι, 
παρουσιάζεται ενώπιον υμών υπόδεσις τόσον πολύπλοκος.... 
τόσον πολύπλοκος ... (Τά -χάνει καϊ βήχει) τόσον πολύπλ.........

Κάσσιος. Απορία συνηγόρου .... βήξ.
Νενέλλα. "Ας πούμε πώς έτελείωσα μ’ έναν ωραίο έπίλογο, 

ποΰ συνεκίνησα τούς χασαπομπακάληδες τοϋ ορκωτού, εο>ς 
τό κόντρα-φιλέτο και τούς έκαμα νά τρέχη άπ’ τά μάτια 
τους .... ούζο. Χειροκροτήματα παταγώδη σκεπάζουν τά 
τελευταία μου λόγια 'Αλλάζει τήν φωνή). Ησυχία είς τό 
άκροατήριον. Θά διατάξω νά κενωθή ή αίθουσα- φωνάζει δ 
Πρόεδρος ... Οί ένορκοι άποσύρονται καί .. . (Χτυπάει τά 
χέρια της) αθώοι οί κατηγορούμενοι. Μέ περικυκλώνουν τώρα 
οί ρεπόρτερς . . . Μοΰ ζητούν φωτογραφίες καί αύριο τίτλοι 
πέρα-πέρα στής εφημερίδες: Ή τελευταία τοΰ Κακουργοδι- 
κείου — Θρίαμβος τοΰ Δικαίου — Θύματα σωζόμενα άπό τά 
νύχια τών ενόρκων. Είς τό μέσον τό κλισσέ τού συνηγόρου 
καί αθανασία f’Jxo&nu τό κουδούνι τοΰ τηλεφώνου).

Κάσσιος. Άά'. (Τρέχει πρός τό γραφείο του καί πέρνει ιό 
ακουστικόν χωρίς νά καθήση) Εμπρός! ’Εμπρός! (Νευρικά) 
Μάλιστα . . . Καλησπέρα σας . . . (Βιαστικά) Ποιος παρακαλώ; 
Ά καλησπέρα Κύριε αστυνόμε... Μάλιστα . . . Τέτοια ώρα.' 
Βάρκα μέ πανί τέτοια ώρα καί μ’ αύτήν τήν κακοκαιρία! "Λ, 
δχι. τόν παρακαλώ, νά τ’ άφήση αυτά τ’ αστεία .... (Πρός 
τήν Νενέλλα) Φαντάσου ιδέα, νά βγή στής βόλτες μ’ αυτό τό 
μπουρίνι! (Πρός τόν αστυνόμον) "Αν επιτρέπω νά τόν εμποδί
σετε; Σάς παρακαλώ μάλιστα. Σάς παρακαλώ, έν ανάγκη, 
νά τόν συλλάβετε .... Θά μέ υποχρεώσετε .... Τί Ιδέα! ... 
Πώς;... Δηλαδή ; Τόν βλέπετε άπό τό παράθυρο ;.. Μπαρ
κάρει; "Ελυσε τήν μπαρούμα;.. (Βγάζει τό μανδύλι του καί σκουπίζει 
τόν ίδρωτά του) Βολέβει τά πανιά του ... Νά τόν πιάσουν οί χωροφύ-

ΑΤΓΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ. — "Οταν έθεάθησαν μεταΒαΙνοντες είς τό Βουλευτήριον κατά τήν ημέραν 
τής ένάρξεως τής Κ*  Περιόδου οί Αντιπρόσωποι τής Β. ’Ηπείρου, συγκίνηοις βαθύτατη 

κατέλαβε τόν κόσμον ποΰ κατέκλυζε τούς γύρω τοϋ Βουλευτηρίου δρόμους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ. ’Ανεξαρτήτως τοΰ πώς είσηλθον είς τήν Βουλήν οί ’Οθωμανοί, τό θέαμα 
τής -μεταΐίάσεως Τούρκων καί ‘Ισραηλιτών είς τάς συνεδριάσεις ίχει κάποιο μεγαλείο διά τό 
“Εθνος. Μακάρι νά είχαμε Βουλγάρους, Καραμανλήδες, ^Αρμενίους καί Πέρσας βουλευτής.

Καλησπέρα Ναύαρχε. Κάσσιος .... Μοΰ συμβαίνει ναύαρχέ μου, κάτι 
πολύ σπουδαίο.... ίσως ... δυστύχημα.... ’Εκείνο τό βρωμόπαιδο 

έβγήκε στής βόλτες μ’ αύτό τό μπουρίνι καί φοβούμαι.. . 
Μοΰ έτηλεφώνησε άπό τήν Ελευσίνα ό άστυνόμος... Πρό 
μιάς ώρας ... Λέτε νά τόν ξόριασ’ δ καιρός κατά τόν Ναύ
σταθμο ; Μακάρι. Ά βέβαια... Τοΰ είπα μάλιστα νά τόν 
συλλαβή, άλλά τό βρωμόπαιδο τώσκασε.... Ναί... Πάει 
καί δ ίδιος μέ τήν βενζινάκατο τού Σαπωνοποιείου... Κανένα 
φώς; . — Βέβαια έχει τής φαναριέρες. Έως μισή ώρα έβλέ- 
παμε τήν πράσινη ... Θά πή λοιπόν πώς μέ τήν πρώτη βόλτα, 
είχε πλώρη κατά τοϋ Σκαραμαγκά... "Επειτα δλο διά μιάς... 
στή βολτ’ απάνω, τόν είδαμε νά χοροπηδά καί έπειτα.... 
Λέτε καμμιά θάλασσα νά τοϋ τάσβυσε;.. .

Νενέλλα. (Σηκώνει τό κεφάλι). Μακάρι Θεέ μου!
Κάσσιος. Θά στείλετε αμέσως; Εύχαριστώ ναύαρχέ μου... 

”Α τήν «Αίγλη» ; "Εξοχα. Μέ τούς προβολείς της θά τόν εύρη 
αμέσως— (Χαρούμενος). Ναί ναί! Νά τόν δέσετε στόν ιστό 
έως τό πρωί, τόν μπιρμπάντε.... Ευχαριστώ.... Θά περι
μένω μέ τήν ψυχή στό στόμα (Άφίνει τό τηλέφωνο καί στρέ
φεται πρός τήν Νενέλλα). Καϋμένος δ Ναύαρχος, πώς μάς 
άγαπφ! Διέταξε άμέσως τό άντιτορπιλλικόν «Αίγλη» νά πάη 
πρός τόν κόλπο τής Έλευσϊνος.

Νενέλλα. Βλέπετε λοιπόν; (Σκουπίζει τά μάτια της) . . . 
’Αλλά θά συμφωνήσετε καί σείς, πιστεύω, δτι, είναι καιρός 
νά λείψουν αύτές ή καμπανιές είς ’Ελευσίνα. Ό θείος δέν 
τοϋ μιλάει, τήν θειά δέν τήν άκούει....

Κάσσιος. Πρώτα ό Θεός.... τοΰ χρόνου δέν έχει πειά 
(Βηματίζει. 'Ακούεται ιό τηλέφωνον. ’Ανήσυχος τό αρπάζει) 
’Εμπρός, εμπρός! Μάλιστα Κάσσιος. Μάλιστα κύριε άστυ- 
νόμε .... Λοιπόν ;.. . Ή βενζινάκατος ; . . . ’Επέστρεψε

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΒΟΥΛΗΝ. Τό νέον Προεδρείου της Βουλής, μετά τάς Αρχαιρεσίας τοϋ Νομοθετικού Σώματος, 
παρουσιάσθη ένώϊϊιον τοΰ Βασιλέως είς τήν Αεκέλειαν διά νά άναγγείλη τήν συγκρότηοιν τής ’Εθνικής 'Αντιπροσω
πείας. Μετά τήν παρουσίασιν τά μέλη τοΰ Προεδρείου έπεοτάθμευσαν διά νά άναπανθοΰν είς’ τό ξενοχεϊον Τατοίοΰ, 
όπου ό Πρόεδρος κ. Ζαθιτζιάνος προσέφερε τά Αναψυκτικά. (Φαη. Λ'ρ. Ιη/,ητρακοποόΛοι1/

άπρακτος; (Πέφτει στό κάθισμα τοΰ γραφείου κνϊ σκεπάζει ιό πρόσωπό 
ιου κλαίων).

Νενέλλα. /'Αρπάζει τό τηλέφωνον) Έψαξαν καλά; . . Ά έπήγατε πρός 
τοΰ Σκαραμαγκά, εκεί ποϋ έβλέπαμε τά φώτα τής «Σαϊντά- . . . Ναί, 
ναί . . . (Μέ σβυσμένη φωνή). Εκεί ποΰ . . . (Σιωπή).

Κάσσιος. (Πετηέιαι ξαφνικά) ’Εκεί ποΰ;
Νενέλλα. ’Εκεί ποΰ έχάσαμε τήν πράσινη φαναριέρα . . . Ναί. Μά δ 

Ναύαρχος λέγει δτι στή βόλτα άπάνου καμμιά θάλασσα θά τούσβυσε τά 
φώτα . . . . Αί άπ’ έκεϊ δέν μποροΰμε νά ξέρουμε ποΰ έπήγε . . . Πώς; 
Ή θεία; Τό ώτομομπίλ; "Α τό έστειλε στοϋ Σκαραμαγκά, μήπως τόν 
ξόριασ’ έκεϊ... Μακάρι Θεέ μου! . . . Ναί—ναί Σάς παρακαλούμε . .. 
Ναί, μόλις μάθετε τίποτε. Μά μήν αργήσετε... (Μακρά σιγή........Ακού
εται τό τηλέφωνον).

Κάσσιος. (Αρπάζει τό ακουστικόν). Ναί - ναί . . . Ναύσταθμος,·... 
Ναί! Ό ίδιος ναύαρχε ... (Κάνει νεΰμα ησυχίας εις τήν Νενέλλα). Τί ανα
φέρει δ αρχηγός τής μοίρας άπό τό Κερατσίνι μέ τόν ασύρματο; . . . 
Τόν εϊχετε ειδοποιήσει; . . . Είδαν ένα ίστιοφόρον μέ πλιόρη πρός τήν 
Κυρά. Τί νησάκι είναι; . . . Ά τό νησάκι ποΰ είναι ή άποθήκη τών 
πυρομαχικών τών θωρηκτών. (Ή Νενέλλα γονατίζει καί προσεύχεται). 
"Ωστε ή «Αίγλη· πάει στήν Κυρά; Είδοποιήθη μέ τόν Ασύρματο; ... 
"Εχετε τηλέφωνον μέ τήν Κυρά; Ναί, θά περιμένω μέ τό άκουστικό στό 
αύτί........... ("Αλλη σιωπή μακρά . . . ) ’Εδώ . . . (Πιάνει την καρδιά του)
Είν’ έκεϊ; .. . Στήν Κυρά;. - - Σάς μίλησε;.. . Δόστε 
μοΰ τον, δόστε μοΰ τον! (Ή Νενέλλα πετηέιαι καί πλη
σιάζει τόν μπαμπά ιης, γιά νά άκούοη) Μασκαρά! Μάς 
έκοψες τό αίμα! Νά μήν τολμήσης νά παρουσιασθής 
στά μάτια μου. Ναί... Καλησπέρα χρυσέ μου μπα- 
μπάκο...

Νενέλλα. / Παρεμβαίνουσα σκύβει πρό τό άκουσιικόν) 
'Γορκουεμάδα!

Κάσσιος. Ναί, αύτά ξέρεις (Μιμούμενος τήν φοινήν 
του) Καλησπέρα άκριβή μου Νενελοΰκο ... Δέν έχεις 
τίποτε τό έλαφρυντικόν Κύριε... Δέν θέλω ν’ άκούσω 
τίποτε . ■ ■ Τό κόττερο θά έκποιηθή ... ναί — ναί.. . 
αύριο κι’ δλας ... Πολύ καλά! Πολύ καλά, ορίστε. 
Άπολογήσου νά ίδοΰμε ... "Α !. .. Βλέπεις; Τώρα 
ομολογείς δτι διέτρεξες κίνδυνο... Μά καλά, βγαίνει 
ό κόσμος στής βόλτες μέ τέτοιοι μπουρίνι εύλογημένο 
παιδί;... Ναί, πολύ καλά, δέν εϊξερες δτι θά φρε
σκάριζε έτσι ό καιρός . .. Μά γιατί δταν σου φώναζε 
δ άστυνόμος δέν στάθηκες; ..."Ας είναι. . . Τό σίδερο; 
Τό πήρες μέσα καί βόλεψες τό πανί σου . . . Στήν 
αρχή.... τή σκότα στό σκαρμό.... μά άνοίχτηκες 
άρρόδο καί φρεσκάριζε ολοένα. . . Άπό στερηά ό και
ρός .. . σοΰφερνε κάτι οπιληάδες . . . τήν πήρες στό 
χέρι. Έσκοτείνιαζε πειά ... Γύρω ένας καπνός .. . Ξυ- 
διάς δ καιρός... Ή «Σαϊντά-... μουντάρει γερά... 
Βάζεις ρότα στήν πρώτη βόλτα γιά τοΰ Σκαραμαγκά... 
Τί κάνει ή «Σαϊντά»; Ά βαστάει — Άς είν'καλά τό 
μολύβι τής καρένας καί τά παρατροπίδια. .. Στήν 
άριστερή μάσκα;

Νενέλλα. Γιατί δέν γύριζες πίσω;

Κάσσιος. Τί κάνουν; "Α σκάζουν ή 
θάλασσες.... Σαλτάρουν άπ’ τό κοράκι 
καί σαρώνουν πλώρα-πρύμα τήν κου
βέρτα σου ... 6-7 μίλλια. Μά δ καιρός 
γίνεται ολοένα ■ ■ · Τόν καταιβάζει κομ
μάτια-κομμάτια . .. Έξαφνα . .. μιά σπι- 
ληάδα, δυό, τρεις .. . δρτσ’ άπάνω στόν 
καιρό καί λάσκα τή σκότα... Τό πανί 
έπαιξε μιά-δυό...Ή δεξιά φαναριέρα;... 
Πώς έσβυσε ;. .. Άπάνω στή βόλτα .. . 
Ά καθώς βούτηξε ή δεξιά μπάντα... 
Τότε νομίσαμε πώς ήλθες καπάκι . .. Ή 
«Σαϊντά» ; Ά δέν σορβετάρει εύκολα. .. 
Βέβαια νά ποδίσης ... Καί τούδωσες γιά 
τήν Κυρά... Ή σκότα δμως... Νάχουμε 
καί τό νον μας, στό χέρι... Μουσκίδι;... 
Τό πιστεύω... ΙΙοιός; Ποιος;... Κλεί- 
τσας ; .. . Ά ό Σταμάτης δ Κλείτσας, δ 
υποκελευστής πυροβολητής... Τιάρα λοι
πόν ; Φοράς τά ροΰχα του κύριε δποκε- 
λευστάκο;.. . Σοΰ τά στεγνώνει ή Στα- 
μάτενα.... Χά-χά-χά καί κόβει λόρδα 
τώρα; (Πρός τήν Νενέλλα) Φοράει τά 
ρούχα τοΰ ύπαξιωματικοΰ τής άποθήκης 
καί είναι νηστικός... Ή Σταμάτενα ;.. 
Τί βράζει;... Αύγά... Πιάσατε καί.... 
καί.... καβούρια;.. (Γελά νευρικά) Κάτι 
τόοοσα—δά καβούρια. /Πρός τήν Νενέλλα) 
Ό μασκαράς έπιαοε στής πέτρες κάτι 
μεγάαλα καβούρια (Πάντοτε νευρικά χε
λώνιας) μέ δαδί /’Ακούει καί διαβιβάζει) 
καί βγαϊναν μόλις έβλεπαν τό φώς στή 
στερηά μέ σηκωμένες τής δαγκάνες τους 
... Σωστός Ροβινσών έγινες μασκαρά... . 
Τί; Ά μπρελόκ .... (Πρός τήν Νενέλλα) 
Θά σοΰ φέρη τά δόντια τά δεξιά. . . Οί 
ναυτικοί τάχουν γιά πόρτ-μπονέρ ... Νά 
τά κάμης μπρελόκ ... (Σταματά άποτόμως 
καί πιάνει τό κεφάλι του. "Επειτα βάζει τό 
χέρι στήν καρδιά). Ναί, ναί. (Σαν έξηντλη- 
μένός) ■ ■ ■ ’Όχι καλύτερα νά έλθης έπάνω, 

έδώ στάς Αθήνας. Νά βγής μέ τήν «Αίγλη» στοϋ Σκαραμαγκά καί 
έκεϊ θά σέ περιμένη τό ώτομομπίλ τοΰ θείου σου... Άλλά κύτταξε, 
δχι τρέλλες στόν δρόμο... Καλά.... Μήν άργήσης ... ("Αφίνει τό 
ακουστικόν καί κάνει δύο βήματα, σκυθρωπός). Τί μπουρίνι! ("Εξαφνα κινεί 
τό χέρι, σάν νά φωνάζη τήν Νενέλλα καί πέφτει. Ή Νενέλλα τρέχει κοντά, 
γονατίζει, τοΰ ξεκουμπώνει τό κολλάρο καί λύνει τόν λαιμοδέτη).

Νενέλλα. Μπαμπάκα. (Αυνατά ιώρα) Μπαμπάκα ! . . (Βάζει τό αυτί 
στήν καρδιά . . . Σηκώνεται λίγο, τόν κυττάζει καλά στό πρόσωπο. Αυνατά 
καί άγρια) Μπαμπάκο μου! (Πέφτει και τόν καταφιλεΐ με λαχτάρα).

ΑΥΛΑΙΑ
(’Απαγορεύεται ή άνευ άδειας διδασκαλία) Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Μ 3t St

ΠΕΖΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
/' Από την ’ιαπωνικήν </·.ιλοΛογιαν]

3)ίχως ξεκούραση τον πελάου ή θάλασσες, σπρωχμένες άπ*  τη ρ ονρτοϋνα, 
οκάζονν οτά βράχια. Δίχως νάβρω ποτ'ε ξεκούραση, οκληρη καρδιά, ή 
άγάπη μου συντρίβεται επάνω εις την ύπερηφάνειά σου.

° Οταν θά πλησιάξη νά φύγω άπό τούτον τόν κόσμο, ω άς μπορούσα άκόμη 
μιά φορά νά σε κυττάξω, γιά νά σε Θυμούμαι καλύτερα στόν άλλον κόσμο.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕ ΓΑΛΟΝ ΒΩΜΟΝ. Ό Πεγκού, ό περίφημος Γάλλος Αεροπόρος, ό πρώτος άναστρέψας τό 
άεροπλάνον του έν πτήσει, ό όποιος έξετέλεσε καί τό κινδυνωδέστατον Λούπιγκ-δί-Λούπ, έφονενθη 
είς μίαν έναέριον μονομαχίαν μέ Γερμανόν Αεροπόρον. Ή Γαλλία έχασε ένα διάσημον Αεροπόρον, 

άλλά καί ή άεροπλοΐα ένα άληϋινόν μύστην της.
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γ \ μέγας τής σπουδαζούσης ομογενούς νεολαίας ευεργέτης, ού τήν 
Τ/ εικόνα δημοσιεύομεν σήμερον, έγεννήθη τφ 1851 έν Κωνσταντινου- 
πόλει, έσπούδασε δέ τήν ’Ιατρικήν έν τοΐς Γερμανικοί? Πανεπιστημίοις 
τοϋ Βυρτσδούργου τής Χαϊδελβέργης και τής Ζυρίχης μετά ζήλου καί 

άπαραμίλλου άφοσιώσεως πρός τήν Επιστήμην, έχων 
κατά νοΰν πάντοτε ν’ άναδειχθή είς τών αρίστων τής 
Επιστήμης μύστης.

Τά πράγματα απέδειξαν δτι, ό νεαρότατος τότε
ιατρός Άλ. Καμπούρογλους ήτο άληθώς προωρισμένος νά καταλάβη 
τήν πρώτην θέσιν μετάξι' τών έν Τουρκία συναδέλφων του, ένεκα τής 
βαθύτατης γνώσεως τής ’Ιατρικής καί τής άπαραμίλλου χειρουργικής 
αύτοΰ δεξιότητος, ήν απέκτησε, μαθητεύσας παρά τοΐς διασημοτέροις 
τών χειρουργών, οΐτινες κατά τάς θερινός διακοπάς των τφ ένεπι- 
στεύοντο καί αύτήν τήν ιδιωτικήν αύτών πελατείαν.

Μέ τοιαΰτα επιστημονικά εφόδια έπιστρέψας εις Κων)πολιν τφ 1877 
προσελήφθη άμέσως ώς χειρουργός τοϋ έν Βεύλέρβεϋ στρατιωτικού 
νοσοκομείου πρός θεραπείαν τών πολυαρίθμων τραυματιών τοΰ Ρωσ- 
σοτουρκικοϋ πολέμου. Έν τή άπεράντφ χειρουργική κλινική τοΰ νοσο
κομείου τούτου απέδειξε τάχιστα ό νεαρός 
Αλέξανδρος δτι δέν άνήκεν είς τήν χορείαν 
τών χειρουργών τών μετ’ αμφιβολιών καί 
τρεμούση χειρί άναλαμβανόντων τήν έκτέ- 
λεσιν τών χειρουργιών. Τοΰτο άνεγνώρισαν 
ευθύς έξ αρχής άπαντες οί συνάδελφοί του, 
ένφ οί τραυματίαι διεδέχοντο άλλήλους έπί 
τής χειρουργικής του κλίνης άπό πρωίας 
μέχρις εσπέρας.

Ή πρός τήν εργασίαν άκάματος αντοχή 
του νεαρού χειρουργού έκίνησε τόν θαυμα
σμόν τών συναδέλφων του, ενώ άφ' ετέρου 
ή φήμη τοΰ νεωτάτου χειρουργού ήρχισε 
νά διαδίδεται είς τήν πόλιν ολόκληρον, ό 
δέ μικρός τό σώμα καί νεότατος τήν ηλι
κίαν χειρουργός άνεζητειτο ύπό πάντων 
τών ματαίως άλλαχοΰ έπιζητησάντων τήν 
θεραπείαν των ασθενών.

Ό μειλίχιος αύτοΰ χαρακτήρ, ή εύγενής 
αύτοΰ πρός πάντας καί ιδίως πρός τούς 
συναδέλφους συμπεριφορά, ή ταχύτης τής 
διαγνωστικής αύτοΰ άντιλήψεως είς τε τούς 
ιατρικούς καί χειρουργικούς αύτοΰ πελό
τας καί ή μεγάλη τοΰ άνδρός μετριοφρο
σύνη δέν ήργησαν νά άναδείξωσι τόν Καμ- 
πούρογλου ώς τόν άριστον καί μοναδικόν 
ιατρόν τής πρωτευούσης πρό τού οποίου 
ύπεχώρουν καί αύτοί οί έν τή ιατρική 
έγγηράσαντες συνάδελφοί του.

Λί νεώτεραι χειρουργίαι, τάς όποιας πρώτος αύτός είσήγαγεν είς τήν 
πρωτεύουσαν καί αΐτινες έπανέφερον εις τήν υγείαν τούς είς θάνατον 
καταδικασμένους άρρώστους, ένεκα τής διά τών αρχαίων ηπίων μεθόδων 
θεραπείας, έπαγίωσαν οριστικός τήν φήμην τοΰ τολμηρού χειρουργού, 
δστις διανοίγων εΰχερώς άπάσας τάς κοιλότητας τοΰ άνθρωπίνου σώμα
τος, άφήρει τό άπειλοΰν τήν ζωήν τοΰ πάσχοντος αίτιον.

Έκεϊ δπου ή πλειάς τών πολυαρίθμων λευκοπωγώνων συναδέλφων 
έπρότεινεν έν συμβουλίφ τάς τελείως άχρηστους θεραπευτικός μεθό
δους, μόνος δ Καμπούρογλους προέτεινε τήν πλευρεκτομήν, ήν μόνος 
καί μόνον μέ δύο ίδικούς του βοηθούς έκτελέσας, παρά τήν συγκατά
θεσήν τών γηραιών συναδέλφων του, έσωσε πρό τριάκοντα έτών τόν 
γνωστόν μεγαλέμπορον Δάνδριαν έκ βεβαίου θανάτου.

Ή αριστοκρατία τής πόλεως, οί Πρεσδευταί όλων τών Δυνάμεων, οί 
Τούρκοι πασάδες, ό πολύς έμπορικός, καθώς καί αύτός ό έργατικός 
κόσμος, έζήτουν τήν συνδρομήν τοΰ νέου ίατροΰ διά πάν είδος νοσή
ματος. Ή φήμη του είχεν ήδη παγιωθή, ό χρυσός έτρεχεν είς τό 
βαλάντιόν του, ενώ αύτός, άκάματος καί άκμαϊος καί είς άκρον μετριό- 
φρων είς ούδένα ήρνεΐτο τήν έπιστη μονικήν αύτοΰ συνδρομήν.

Μετά τήν λήξιν τού Ρωσσοτουρκικού πολέμου τά άριστα τών νοσο
κομείων ήρχισαν νά διαφιλονεικώσι τήν έν αύτοϊς πρόσληψη· τού δια- 
σι'ιμου χειρουργού, δστις προετίμησε τό Νοσοκομεϊον τής πολυεκατομ- 
μυριούχου Αιγύπτιας πριγκηπίσσης Ζεΐνέπ Χανούμ, θείας τοΰ νΰν μεγά
λου Βεζύρου. Τό νοσοκομεϊον τοΰτο, κείμενον έπί τής ’Ασιατικής ακτής 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ήναγκάσθη μετά τινα έτη νά εγκατάλειψη, 
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ένεκα τής μεγάλης άποστάσεως αύτοΰ έκ τοΰ Πέραν, έν φ έπιμόνως 
έζήτει νά τόν προσλάβη τό τότε μικρόν καί άσημον Γερμανικόν νοσο
κομεϊον. Μόλις γνωσθείσης τής προσλήψεός του οί άρρωστοι ήρχισαν 
νά συρρέωσι έκ τών άπωτάτων ορίων τής Όθ. Αύτοκρατορίας πρός 
θεραπείαν παρά τοΰ πεφημισμένου χειρουργού.

Αί εισπράξεις τοΰ Νοσοκομείου τάχιστα ηύξήθησαν, είς τρόπον ώστε 
10 άρρωστοι διεφιλονείκουν τήν πρώτην έκκενουμένην κλίνην. Ή 
άνάγκη προσθήκης παμμεγίστων παραρτημάτων έγένετο λίαν αισθητή. 
Ό Καμπούρογλους έξεπόνησε τά σχέδια, ατινα τάχιστα έφηρμόσθησαν 
καί δι’ ών έκατονταπλασιάσθησαν αί εισπράξεις τού Νοσοκομείου, έν ώ 
έχειρούργει ό άκάματος χειρουργός καθ’ έκάστην άπό τής 7 πρωινής 
ώρας μέχρι τής μεσημβρίας, έπί τριάκοντα δλα έτη (!) χωρίς νά παρα
μελή τούς πολυπληθείς ασθενείς τής ιδιωτικής αύτού πελατείας, ήτις 
έπολιόρκει κυριολεκτικός τήν οικίαν του, μή άφίνουσα είς αύτόν ούτε 
δέκα λεπτών διαθέσιμον χρόνον.

Τό Γερμανικόν νοσοκομεϊον βαρέως έπένθησε καί πενθεί μέχρι τοΰδε 
τήν έξ αύτοΰ παραίτηση· τού Καμπούρογλου Πασά, δστις ήναγκάσθη 
νά παραιτηθή ένεκα ανιάτου νόσου, ήν προεκάλεσεν ή παρατεταμένη 

καθημερινή έξ ορθοστασίας ύπερκόπωσις, 
είς ήν μετά τινα χρόνον ύπέκνψεν.

Ό Σουλτάνος Χαμήτ, άναγνωρίζων τήν 
μεγίστην αξίαν τοΰ άνδρός, δστις ένεχεί- 
ρισε τούς δύο πόδας τοΰ στρατάρχου Ρεούφ 
Πασά, έτίμησεν αύτόν δι' έπανειλημμένων 
παρασήμων άπό τοΰ κατωτάτου μέχρι τοΰ 
άνωτάτου. Έν τούτοις ούδείς ποτέ είδε τόν 
μετριόφρονα χειρουργόν φέροντα παράση
μον, μολονότι είχεν είκοσι τοιαΰτα, άνή- 
κοντα είς πολλάς Εύρωπαίκάς Δυνάμεις, 
είς ας κατά διαφάρους έποχάς παρέσχεν 
άνεκτιμήτους ιατρικός υπηρεσίας.

Αί κυβερνήσεις τής Γαλλίας, Γερμανίας. 
Ρωσσίας, Σουηδίας, Ελλάδος καί Τουρ
κίας έτίμησαν τόν άνδρα δι’ εΐκοσιν έν 
δλφ παρασήμων, έκ τών οποίων άναφέρο- 
μεν τά τρία άνώτατα Τουρκικά, τό Μετζι- 
τιέ α τάξεως, τό Όσμανιέ α’ τάξεως καί 
τό άνώτατον τών Τουρκικών παρασήμων, 
τό Μετζητιέ α’ τάξεως, άδαμαντοκόλλητον. 
Ή Ελληνική Κυβέρνησις είχεν άπονείμει 
αύτφ τόν άργυροΰν, τόν χρυσοΰν σταυρόν 
καί τόν Άνώτερον Ταξιάρχην.

Χάρις είς τήν ύπόληψιν ής άπήλαυεν ό 
διάσημος χειρουργός παρά τφ Σουλτάνφ, 
ούδεμία έκ τών αιτήσεων αύτού ύπέρ τών 
’Εθνικών Φιλανθρ. Καταστημάτων έμεινεν 
απραγματοποίητος. Τοσαύτη δ’ήτο ή πρός

αύτόν έκτίμησις τοΰ Χαμήτ, ώστε αί δύο ανώτατοι έμπιστευτικαί ιατρι
κοί θέσεις έν τοΐς Άνακτόροις κατείχοντο ή μέν ύπ’ αύτοΰ ή δ’ έτέρα 
ύπό τοΰ έπ’ αδελφή γαμβρού του, τοΰ έπί πολλά έτη διατελέσαντος 
ίατροΰ τοΰ τότε διαδόχου, νΰν δέ Σουλτάνου Μεχμέτ Ρεσάτ τού Ε’.

Ό ατυχής Ελληνοτουρκικός πόλεμος τοΰθΤ,καθ’δν παν δ,τι Ελληνικόν 
παρείχε δικαίας πρός τόν Χαμήτ ύπονοίας, άπέδειξεν δτι δ Καμπούρο
γλους ήτο δ ύπέροχος καί άνώτερος πάσης ύπονοίας "Ελλην, δν έπιμό
νως έζήτησαν παρά τοΰ Σουλτάνου, μιρ φωνή, άπαντες οί τραυματίαι 
Τούρκοι αξιωματικοί καί στρατιώται, διά τήν χειρουργικήν θεραπείαν 
των, άποκηρύξαντες τούς είς πολυπληθείς ακρωτηριασμούς προβάντας 
Τούρκους χειρουργούς. Ή στοργή δι’ ής περιέβαλλεν δ Καμπούρογλους 
καί τόν έσχατον Τούρκον τραυματίαν έδικαίωσε πληρέστατα τήν 
φήμην του ώς ίατροΰ υπομονητικού καί είς άκρον φιλανθρώπου, δστις, 
έπί πολλούς ενίοτε μήνας έπιμένων, έθεράπευσε σωσιμελώς τούς είς 
βέβαιον ακρωτηριασμόν καταδικασμένους τραυματίας.

Οί έπιστημονικοί τίτλοι τού άνδρός είσί πάμπολλοι, 
ώς καί αί τιμητικοί θέσεις, ας κατείχε μέχρις εσχάτων.

Ή δράσις αύτοΰ ύπέρ τών Εθνικό»· Φιλανθρωπικών 
ημών καταστημάτων αποτελεί τόμον ολόκληρον υπο
μνημάτων, δι’ ών έπέδαλλε τόν ύπέρ τών Εθνικών ημών Νοσοκομείων 
ζήλον του είς τόν αείμνηστον εκατομμυριούχοι· Θεόδωρον Μαυροκορ- 
δάτον, δστις τή συμβουλή τοΰ άειμνήστου Καμπούρογλου έδαπάνησε 
πολλά εκατομμύρια πρός ΐδρυσιν έν αύτοϊς τών διαφόρων κλινικών, 
αΐτινες συναγωνίζονται κατά τήν τελειότητα πρός τάς τών Ευρωπαίων.

ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΣ

Ο.ΠΩΣ ημείς έχομεν τούς κατ’έξοχήν θαυματουρ
γούς Άγιους μας μας καί κάθε λαός έχει τούς 

ίδικούς του. Μία άπό τάς έπαρχίας τής Γαλλίας, 
δπου είναι βαθύ τό θρησκευτικόν αίσθημα, καί δπου 
θρησκευτικά! παραδόσεις περί θαυμάτων, δραματι- 
σμών καί εμφανίσεων άγιων έχουν προαγάγέι τό 

αίσθημα αύτό είς αληθινήν Ορησκοληψίαν, είναι ή Βρετάνη. Πληθώρα 
άγιων, οί όποιοι φιγουράρουν είς εικόνας, άγαλμάτια καί ομοιώματα 
καί προκαλούν συρροήν πιστών πρός θεραπείαν, δίδουν είς αύτήν 
τήν έντύπωσιν μουσείου. Άλλά τό περιεργότερον είναι δτι ή Οεολη- 
ψία αύτή χρονολογείται άπ'άρχαιοτάτων χρόνων, άκόμη πρό Χριστού, 
σήμερον δέ οί κάτοικοι συγχέουν τούς άρχαίους θεούς τών Κελτών 
μέ τούς σημερινούς άγιους. ΔΡ αυτούς ,ό θεός Γιουδάκ, ό θεός Γιοΰχελ, 
δ Χοΰεκ καί δ Ούεντεμπότ δέν διαφέρουν άπό τόν "Αγιον Εύλάμπιον 
ή τόν Άγιον Μοντέ.

Άλλά καί τό είδος άκόμη τής πρός τούς Αγίους λατρείας δέν δια
φέρει εκείνης, ήν άπένεμον οί είδωλολάτραι πρόγονοί των πρός τούς 
πρό Χριστοΰ θεούς. Στήνουν πυράς καθαρτηρίους, τάς όποιας πιστεύουν 
δτι άναζωπυρώνει άγγελος, Ιπτάμενος ύπεράνω αύτών. Είς τήν πλατείαν 
αίφνης τής κωμοπόλεως Μοριμπάν, άκόμη καί σήμερον άναβιβάζουν 
έπί τής πυράς ομοίωμα τοΰ Γουλιέλμου τής Όράγγης, διότι δέν είχε 
κατορθώσει νά έκδιώξη άπ' έκεϊ τούς Στούαρτ, βασιλεύουσαν οικογέ
νειαν τής ’Αγγλίας. Εκλέγουν μάλιστα κατά τήν ήμέραν τής εορτής 
άσπιδοφόρους, οί όποιοι βάλλουν κατά τού ομοιώματος μέχρι τελείας 
έξοντώσεώς του.

Άκόμη περιεργότερον είναι δτι, διατηρούν καί τόν τρόπον τής λα
τρείας πού είχον έν χρήσει οί πρόγονοί των, ή όποια είναι αύτόχρημα 
είδωλολατρική. Οΰτω προσφέρουν λαμπάδα είς άγιους ή σχοινί άπό 
κερί, μέ τό όποιον ζώνουν τόν βωμόν. Είς άλλους άγιους προσφέρουν 
όρνιθας ή άρνί καί είς άλλους σίτον. Εις τόν Άγιον Εύλάμπιον, παρα
δείγματος χάριν, ό όποιος θεραπεύει τά οιδήματα τών αδένων προσφέ
ρουν κλειδιά. Είς τόν "Αγιον Ίβερτίνον, θεραπεύοντα τόν πονοκέφα
λον, αί γυναίκες προσφέρουν τήν κόμην των, κόπτουσαι ταύτην σύρριζα. 
Είς τόν "Αγιον Μοντέ προσφέρουν σκούπες καινούργιες. Άλλά τό έξω- 
φρενικώτερον είδος λατρείας άπονέμεται είς τόν Σάν-Μπάρμπ, δ πρός 
τιμήν τού όποιου ναός είναι κτισμένος έπί απόκρημνου βράχου ύψους 
250 μ., οί δέ προσκυνηταί χορεύουν γύρω τοΰ ναοΰ καί είς τά άκρότατα 
σημεία τοΰ κρημνού, μέ κίνδυνον νά τσακισθοΰν. Περίεργον είναι καί 
τό πρός τόν Σάν-Λεόν τάμα τών ναυτικών, οί όποιοι άναρριχώνται 
έως τήν κορυφήν τοΰ κωδωνοστασίου μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω, 
άφοΰ δέ φθάσουν είς τό τέρμα, σταυρώνουν τάς χείρας έπί τού στήθους 
καί ένδομύχως λέγουν τό ΙΙάτερ ημών».

Οί Βρετανοί έχουν καί ή μέρας θαυματουργούς. Πιστεύουν δτι κατά 
τάς ημέρας τού Γκενάμπ, τού Φλογκουέ καί τοΰ Πλουγκρεσκάν, γίνον
ται θαύματα καί οί συρρέοντες πιστοί άφοσιοΰνται έξ ολοκλήρου είς τά 
θρησκευτικά καθήκοντά των.

Κατά τήν εορτήν τής Σαίντ Έλιμπουμπάν δλα τά πλοία άπαίρουν 
καί προσεγγίζουν είς μίαν άπέναντι νησίδα, μεταφέροντα καίτό άγαλμα 
τοΰ υίοΰ τής άγιας, ή όποια είναι προστάτις τών ναυτιλλομένων, διά νά 
συναντηθή μετά τής μητρός του, κατόπιν δέ προσκυνούν τά αγία λεί
ψανα καί τό μέταλλον τοΰ κώδωνος, θαυματουργόν καί αυτό, κατ’ 
αυτούς, ένφ κάθε προσκυνητής, εισερχόμενος καί έξερχόμενος έκ τού 
κωδωνοστασίου, πρέπει νά τραβήξη δύο φορές τό σχοινί τής καμπάνας. 
Έπειτα εμβαπτίζουν είς μίαν κολυμβήθραν δρέπανα διά νά ίδούν, έάν 
Οά είναι καλή ή εσοδεία.

Εις τήν Παναγίαν τοΰ Μπόν πωλοΰν καί ενοικιάζουν περιδέραια 
ύάλινα—δπως τής Τήνου- θεραπεύοντα τήν ημικρανίαν. ’Επίσης δταν 
οί στρατεύσιμοι φεύγουν διά νά υπηρετήσουν τήν θητείαν των, αί μητέ
ρες των κρεμούν είς τόν λαιμόν των φυλακτά μέ «άμμον τής Παναγίας».

Είς κάποιο μέρος συμβουλεύονται έν εϊδει μαντείου καί τόν τροχόν, 
ευρισκόμενον πλησίον τοΰ θαυματουργού Αγίου. Τόν θέτουν λοιπόν είς 
περιστροφικήν κίνησιν καί άπό τό σταμάτημα εννοούν, αν δ πάσχων 
συγγενής θά Οεραπευθή έντός τού έτους.

Άκόμη καί είς τά άρχαϊα μνημεία καί είς τάς πηγάς αποδίδουν θαυ
ματουργούς καί ιαματικός ιδιότητας έκ παλαιοτάτων έπίσης χρόνων. 
Είς τόν Σάν - Σαμψόν άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, νέοι συνωστίζον
ται άσφυκτικώς γύρω άπό ένα Καλτικόν μνημεϊον καί προστρίθονται 
έπ’ αύτοΰ διά νά «κολλήσουν ύγεία» οί άναρρωνύοντες. Είς Σάν-Καντώ 
μία πέτρα μεγάλη είναι σκαμμένη σάν κρεββάτι. Τρέχουν λοιπόν οί 
τυφλοί διά νά ανακτήσουν τήν δρασίν των. Είς τόν Άγιον Άδριανόν 
ύπάρχει μία άλλη πέτρα στρογγυλή, πού άμα έγγίση κανείς, πάσχων 
άπό κωλικόπονους ή άπό τό στομάχι του θεραπεύεται.

Έχουν καί ίεράς πηγάς καθαρμού άπό πάσης αμαρτίας, άσθενείας κλ. 
Μία σταγιον ένίοτε αρκεί, ζητιάνοι δέ άντλοΰν νερό άπό τάς πηγάς καί 
τό πωλοΰν ένα λεπτό. Ή πηγή τής «Παναγίας τοΰ Καθαρού Νερού» 

θεραπεύει τόν πονόμματον, ή πηγή τού Αγίου Μπιεζύ τήν λύσσαν, ή 
τοΰ Αγίου Εύλαμπίου — ώς είδος Αγίου Φανουρίου — φανερώνει τούς 
κλέπτας. Είναι μάλιστα περίεργος δ τρόπος. Όσοι έχασαν τίποτε 
ρίπτουν είς τήν ίεράν πηγήν μπουκιές ψωμί καί σέ κάθε μπουκιά ανα
φέρουν άπό ένα όνομα πού ύποπτεύουν. Ό κλέπτης λοιπόν είναι έκεϊ- 
νος, τό όνομα τού όποιου έχει ή μπουκιά ποΰ έφθασε πρώτη είς τόν 
βυθόν τής πηγής.

Είς Σαίν Βριέν_διά νά γίνη καλά ένας άσθενής, πάσχων άπό τό πόδι 
του, πρέπει νά έχη προμηθευθή προηγουμένως έννέα κούκλες άπό 
στουπί, άλλά νά τής πάρη άπό έννέα σπήτια, είς τά όποια νά ύπάρχη 
καί μιά Μαρία, έπειτα δέ νά βυθίση τό πόδι του είς τήν πηγήν.

’Εννοείται δτι ή θαυματουργός ϊδιότης πολλών Αγίων καί πηγών 
έπεκτείνεται καί είς τήν δικαιοδοσίαν τού υιού τής ’Αφροδίτης καί πολ- 
λάκις ζητείται ή μεσολάβησίς των ή αί ίδιότητές των υπό εραστών.

.’Αλλά καί οί κίνδυνοι δέν λείπουν. Είς τήν υπόγειον πηγί|ν τού Σάν 
Μοντέζ, αίφνης, αί χωρικά! βυθίζουν τά αρτιγενή βρέφη, χειμώνος τε 
καί θέρους, είςτό νερό διά νά ίδούν άν αντέχουν, είς δέτήν έπίσης υπό
γειον πηγήν τοΰ Κερφάτ, εισδύουν έρποντες διά τής κοιλίας είς μήκος 
εκατόν μέτρων. Καί ή Γαλλική Κυβέρνησις άπέφραξεν άμφοτέρας πρός 
άποσόβησιν δυστυχή]ιάτων.

Φ ■> Ο
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Ενα περιεργότατον έπεισόδιον έχει διασωθή άπό τόν βίον τού Λϋτο- 
κράτος Βασιλείου τού Μακεδόνος, δστις άπό κάποιο περί τήν Άδρια- 
νούπολιν χωριό καταγόιιενος, άσημος καί αφανής, κατήντησε νά άνέλθη 

τόν περίλαμπροι· τοΰ Βυζαντίου θρόνον.
Διηγούνται οί χρονικογράφοι δτι, δταν έφυγε άπό τό χωριό του, μετα- 

βαίνων είς τήν Κωνσταντινούπολη· πρός εΰρεσιν τύχης, καί έφθασε 
τέλος είς τήν βασιλεύουσαν, κατέφυγεν υπό τούς έξωτερικοϋς θόλους 
ένός ναού, δπου καί άπεκοιμήθη κατάκοπος.

Τήν νύκτα αίφνης ό έφημέριος τού ναοΰ έξυπνφ άπό μίαν φωνήν, ή 
όποια τοΰ έλεγε:

— Σήκω καί πήγαινε νά άνοιξης τού Αύτοκράτορος!
Ό παπάς έσηκώθη έντρομος καί έτρεξε είς τόν πυλώνα, ανοίγει τήν 

βαρειά πόρτα καί δέν βλέπει παρά ένα άλήτην, ό όποιος έρρεγχε κάτω 
είς τής πλάκες καί ό όποιος δέν ήτο βέβαια ό Αύτοκράτωρ. άλλά ό 
Βασίλειος. Ό πτωχός παπας ένόμισε δτι, είχεν ίδεϊ δνειρον καί έτρεξε 
είς τό κρεββάτι του πάλιν. ’Αλλά μόλις τόν έξανάπερνε ό ίίπνος, άκούει 
έκ δευτέρου τήν φωνήν. Τρέχει πάλιν, άλλά καί πάλιν γυρίζει είς τό 
κρεββάτι του. Τότε άκούει διά τρίτην φοράν τήν φωνήν, τρώγει δέ 
καί μιά γροθιά είς τά πλευρά.Ή επιταγή ήτο έντονωτέρα, άλλά καί.... 
σαφεστέρα.

— Σήκω καί τρέξε, τού έλεγε ή φωνή, νά είσάξης τόν Αύτοκράτορα 
πού κοιμάται στά μάρμαρα.

Τρέμει ό παπάς δ πτωχός, προσπαθών νά έξυπνήση τόν Αύτοκράτορα.
— ’Ιδού με άρχον· λέγει ό Βασίλειος περιδεής. Τί προστάζεις τόν 

δοΰλον σου;
Ό παπάς τόν δδηγεϊ εις τό κελλί του, τού παραθέτει φαγητόν καί τό 

πρωί τοΰ ετοιμάζει λουτρόν, τού δίδει δέ καί ενδύματα καινουργή. Ό 
Βασίλειος τά χάνει καί έρωτα έκπληκτος τόν εφημέριον, πού πρέπει νά 
άποδώση δλας αύτάς τάς περιποιήσεις καί ό άφελής παπάς τού διηγεί
ται τά διατρέξαντα, ζητών ώς χάριν παρά τοΰ Βασιλείου νά εύδοκήση 
νά τού κάμη τήν τιμήν νά τόν θεωρή ώς φίλοι· καί αδελφόν, χάριν. . .. 
τής όποιας ό Βασίλειος μετά προθυμίας θά έπωφελήθη τότε.

Περί τής παιδικής ηλικίας τού Βασιλείου πολλά διηγούνται άκόμη οί 
χρονικογράφοι. Ούτω λέγουν δτι κάποιαν ήμέραν τής άνοίξεως, ένφ 
έκοιμάτο βρέφος είς τούς άγρούς, ένας μεγάλος άετός έστάθη άπό 
έπάνω του καί έπετοΰσε, είς τρόπον ώστε τόν έσκίαζε άπό τόν ήλιον. 
Άλλοτε πάλιν ή μητέρα του είχεν ίδεϊ είς τόν ύπνον της δτι, άπό τόν 
κόλπον της έβγήκε ένα χρυσό δένδρο κατάφορτοι· άπό άνθη καί χρυ
σούς καρπούς, τό όποιον τόσον έμεγάλωσε, ώστε έσκέπασε δλο τό 
στήθος της. Καί μίαν άλλην ή μητέρα του είδε τόν προφήτην Ήλίαν, 
γεροντάκι κατάλευκον, δ όποιος ήρχισε νά τής λέγη τό μέλλον καί 
τό μεγαλείον τού υίοΰ της, ένφ συγχρόνως άπό τό στόμα του έπε
τοΰσε φωτιές.

Εννοείται δτι καί άλλων Αύτοκρατόρων οί χρονικογράφοι τής έπο
χής, δεισιδαίμονες ώς έκ τού περιβάλλοντος, έστόλισαν τήν γέννησιν καί 
τήν παιδικήν ηλικίαν μέ ύπερφυσικά φαινόμενα, συγκεντροΰντες μετ' 
έπιμελείας παν έπεισόδιον καί κάθε λεπτομέ
ρειαν, είς α έφρόντιζον πάντοτε νά προσδίδουν 
κάποιαν μυστηριώδη έξήγησιν.

« « ❖

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ
'Τ'' μοΰ κιιιτάζτις τό ατρνγμό Γιατρέ; Λοιπόν ακόμα 
Sir τχικ νηιιόοει ποΰ πονώ; Τοΰ κάκοι.· τό αυτί σου 
κολέαζ οτό οτήϋός μου. Πονώ γιατρέ ο' ό'τ.ο τό σώμα 
καθότς κτυπη,ς τό όάκτυλα. Σ' ορκίζω οτ!μ· ζωή οον 
μή μέ κτυπρς. Μέ γάρμακα ό .-τόνο; μου δεν γειαίνευ 
είν άπ του; πόνον; ποΰ περνούν μόνο ή ψυχή σάν βγαίνει.

Ε. Π.(Συνέχεια νπό τη; AitvOirvoeio;)
Τίί Απειρο σκίζ ή ψυχή άνά/.αψρα πετώντα; 
καί νά γοργόφτερη μπροστά στόν Πλάστη κοντοοτάθη. 
Καί ό Πανάγαθο;, καθώ; τήι· κΰτταξε ροιτώπα; 
μέ τωνα μάτι, γρι/γωρα εκείνη τ' είχε πάθει 
τοΰ διηγήθη. Καί καθώ; γύρω οί Αγιοι Πόντε; 
καί Χερουβείμ έστέκανε, τή; λέει... «Καλέ άντε; .
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Τα Γεγονότα Του Πολέμου
1 ’Ιουλίου. Είς μεγάλην μάχην παρά τό Λουμπλΐ- 

νον μεταξύ Γερμανών καί Ρώσσων, οί τελευταίοι ήχμα 
λώτισαν 36 χιλιάδας άνδρών.

2-4 'Ιουλίου. Ούδέν σημαντικόν γεγονός ήγγέλθη.
5 'Ιουλίου. Φονικωτάτας επιθέσεις έπεχείρησαν είς 

τό Δυτικόν μέτωπον οί Γερμανοί. Είς τήν δεξιάν όχθην 
τοΰ Αϊν έρριψαν 4000 οβίδων. Είς τό Άρτοά έπίσης 
ήτο λυσσώδης ή τοΰ πυροβολικού έπίθεσις καθώς καί 
είς τήν Άργκόν μέ χειροβομβίδας. Πάσαι αί επι
θέσεις αύται άπεκρούσθησαν.

6 - 9 ’Ιουλίου. Ούδέν σημαντικόν ήγγέλθη.
10 Ιουλίου. Οί ’Ιταλοί επιχειρούν μεγάλος έπιθέ- 

σεις καθ'όλον τό μέτωπον Τυρόλου, Κάρνια καί Τρεν- 
τίνου. Οί Αύστριακοί ώχυρωμένοι είς τάς κορυφάς 
άνατινάσσουν ταύτας καί οί κατολισθαίνοντες ογκοι

προξενούν φθοράν μεγάλην είς τούς έπιτιθεμένους. Αί μέχρι σήμερον 
άπώλειαι τών ’Ιταλών άνέρχονται είς 100000 άνδρών.

11-19 Ιουλίου. Ούδέν σημαντικόν γεγονός ήγγέλθη.
20 ’Ιουλίου. Ή πολυήμερος μάχη τού Ίζόντσο άπέκλινεν ύπέρ 

τών ’Ιταλών.
21 ■ 23 Ιουλίου. Ούδέν σημαντικόν γεγονός ήγγέλθη.
24 Ιουλίου. Τρομερά έπανάστασις έξερράγη έν Συρίφ. Φονικώταται 

συρράξεις έλαβον χώραν μεταξύ ’Αρά
βων καί Τουρκικού στρατοΰ.

25 Ιουλίου. Τά Ρωσσικά στρατεύ
ματα πρό τοΰ έχθρικοΰ όγκου ήναγκά- 
σθησαν νά έκκενώσουν τήν Βαρσοβίαν, 
ήν κατέλαβον αί Γερμανικά! στρατιαί.

26-31 Ιουλίου. Ούδέν σημαντικόν 
γεγονός ήγγέλθη.

1-6 Αύγούστου. Ούδέν άξιον άναγρα- 
ιρής γεγονός ήγγέλθη.

7 Αύγούστου. Ή ύποχώρησις τών 
Ρωσσικών στρατιών πρό τοΰ_ μεγάλου 
έχθρικοΰ όγκου έξακολουθεΐ έν πλήρει 
τάξει καί ανευ απωλειών.

8 - 20 Αύγουστου. Ούδεμία μεταβολή 
είς τά εμπόλεμα μέρη έσημειώθη άξια 
λόγου, πλήν τής έξακολουθούσης προε- 
λάσεως τών Γερμανών είς τό Ανατολι
κόν μέτωπον.

21-29 Αύγούστου. Ούδέν άλλο εκτός 
προελάσεως νικηφόρου τών Ρώσσων είς 
τό ’Ασιατικόν μέτωπον.

30 Αύγούστου. Ή ύπό τόν Κρόμ- 
πριντς στρατιά έπιτεθεϊσα κατά τών 
Γαλλικών χαρακωμάτων μετά πείσματος, 
άπωθήθη καί ύπεχώρησε μέ τεράστιας 
άπωλείας.
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Η ΝΕΚΡΟΦΑΝΕΙΑ

Είναι γνωστή είς όλους μας ή κατά- 
στασις, είς ήν περιπίπτει ένίοτε ό 

άνθρωπος, έκλαμΰανόμενος ώς τελείως 
νεκρός, ώς έπίσης πολλοί είναι αί περι
πτώσεις, καθ’ ας άνεκαλύφθησαν άνθρω
ποι ταφέντες ζωντανοί. Ή κατάστασις 
αΰτη, καθ’ήν δ πάσχων παρουσιάζει δλα 
τά φαινόμενα τοΰ θανάτου, είς τρόπον 
ώστε ή ’Επιστήμη σπανιώτατα δύναται νά 
έξακριθώση τήν υπαρξιν ίχνους ζωής, 
ώνομάσθη προσφυέστατα «Νεκροφάνεια». 
Πολλοί, εννοείται, επιστήμονες έπεδόθη-
σαν είς έπισταμένην μελέτην τοΰ φαινομένου τούτου, άλλά κανείς 
δέν ήδυνήθη νά έξηγήση τοΰτο καί νά έξακριβώση τί συμβαίνει είς τόν 
άνθρώπινον δργανισμόν.

Ή κρατούσα, μέχρις άποδείξεως τοΰ εναντίου, θεωρία είναι δτι, ό 
άνθρωπος ζή ένίοτε έπί πολλάς ήμέρας έσωτερικώς. άφοΰ παύση πάσα 
σχέσις αύτοΰ πρός τόν έξω κόσμον, δτι δέ ή διακοπή τών έξωτερικών 
φαινομένων τής ζωής καταντά έπισφαλέστατον γνώρισμα πρός έξακρί- 
βωσιν, άν έπήλθεν δ θάνατος. Συνεπώς δέν δύναται τις ν’ άποφανθΰ 
μετά βεβαιότητος, άν έπαυσεν ή ζωή, παρά μόνον δταν πεισθή δτι, κατέ
παυσαν τά φαινόμενα τής εσωτερικής ζωής δριστικως.

Πρέπει νά δεχθώμεν λοιπόν, ώς άλλως τε βεδαιοϋν καί δλοι οί παθόν- 
τες νεκροφάνειαν καί άναζήσαντες, δτι πράγματι οί νεκροφανείς δια
τηρούν άκεραίαν τήν λειτουργίαν τής διανοίας, αισθάνονται, ακούουν 
καί έχουν πλήρη συνείδηση· τών περί αύτούς, αδυνατούν δέ μόνον νά 
κινηθούν ή οπωσδήποτε άλλως έκδηλώσουν τήν ύπαρξη· τής ζωής.

Πώς δμως θά έξακριθώση τις άν κατέπαυσαν τά φαινόμενα τής εσωτε
ρικής ζωής; Καταφεύγουν είς τήν άκρόασιν τών παλμών, είς τούς 
σφυγμούς μάτην, πολλάκις δέ καί αύτό τό γνώρισμα τής απόπνοιας 
έπί τοΰ κατόπτρου δέν είναι άσφαλές.

«
Ό Μπιχάτ φαντάζεται δτι κάποιο μποτιλιάρισμα τής ζωής, γίνεται, 

δυνάμενον νά διαρκέση έπί πολύ, δτι δέ ή ζωή ύπό τό κράτος τής έκτων 
έξωτερικών έντυπιόσεων — σαθανώματος, συνοδείας, ένταφιασμοΰ κλ.— 
συγκινήσεως καί φρίκης, έξωτερικεύεται καί πάλιν, άλλ’ άργά πλέον,

καί οΰτω έκ τοϋ τρόμου τής έν τφ τάφφ άναβιώσεως επέρχεται ρ θάνα
τος. τήν φοράν ταύτην πραγματικός.

Κάτι τέτοιο, κατά βούλησιν μάλιστα, θά είναι καί ή γνωστή ύηνώ- 
τιαις είς ήν περιπίπτουν οί φακϊραι τών Ινδιών, οΐτινες περιπίπτουν 
είς είδος νεκροφάνειάς έπί τρεις καί έξ μήνας, μή παρέχοντες κανέν 
σημεΐον έξωτερικής ζωής καί έγειρόμενοι δπόταν αύτοί θέλουν.

Είς τάς Πυραμίδας τής Αίγυπτου κάποτε εύρέθησαν, κρυμμένοι άπό 
ολοκλήρων αιώνων, κόκκοι σίτου. Χάριν περιέργειας τούς έφύτευσαν 
είς τό ύπαιθρον, τούς έπότισανκαί μετά τινας ημέρας έβλάστησαν σφρι
γηλότατοι στάχεις. Ή ζωή είχε κοιμηθή αιώνας.

Μήπως δέν ύπάρχουν έντομα, τά όποια περιπίπτουν είς νεκροφάνειαν . 
έπί έτη ολόκληρα καί μένουν ζαρωμένα και άναζοΰν;

'Αλλά καί ζώα, ποΰ έπάγωσαν άπό τό ψύχος καί έμειναν νεκρά σχε
δόν πολλάς ήμέρας, άνέζηοαν Οερμανθέντα.

Πιθανώς λοιπόν τοιούτον τι, τείνει νά πιστεύση ό σοφός δτι, συμβαί
νει καί είς τόν άνθρωπον.

«

Άπειρα είναι τά σημειωθέντα κρούσματα νεκροφάνειάς καί πρό 
πολλοΰ είς δλα τά κράτη έλήφθησαν μέτρα ειδικά πρός διάσωσιν τών 
οΰτω προώρως ένταφιαζομένων. Ή Γαλλική Γερουσία άπησχολήθη 
είς δλόκληρον συνεδρίασή· της άπό τοΰ 1866 μέ τό ζήτημα αύτό. Είς 
τήν συζήτηση· αύτήν έλαβε μέρος καί δ καρδινάλιος Ντοννέτ, άπαριθμή- 
σας τέσσαρα θύματα, είς τήν έκταφήν τών όποιων είχε παραστή. ’Ανέ
φερε μάλιστα ότι, κατά τό 1827 νεαρός άβάς, ένώ έκήρυττεν άπό τοΰ 

άμβωνος, έμεινεν άπόπληκτος, σαβανω
θείς δέ, ένώ ήκουε τά γύρω του τελού
μενα, έναπετέθη είς τήν εκκλησίαν καί 
ήκουσεν δλόκληρον τήν νεκρώσιμοι· άκο- 
λουθίαν, οτε παρά τό χείλος τοΰ τάφου 
άνηγέρθη έν μέσφ γενικού τρόμου καί 
φρίκης τών παρισταμένων. Καί δ νεκρα- 
ναστάς έν έτει 1827 ά66άς ήτο αύτός 
ούτος δ καρδινάλλιος Ντοννέτ.

’Εκτός τής μαρτυρίας ταύτης τού πα· 
θόντος καί άπό τά νοσκομεΐα δυνάμεθα 
νά άρυοθώμεν απειρίαν περιπτώσεων νε
κροφάνειάς, βεβαιουμένων καί ύπό έπι- 
στημόνων. Οΰτω πιστοποιείται δτι, εύρέ- 
θησαν νεκροί μετακινηθέντες έν τώ φερέ- 
τρφ των καί άλλοι σχίσαντες τά σάβανά 
των. Άλλοι πάλιν εύρέθησαν μακράν τοΰ 
φερέτρου των. έκπνεύσαντες είς τάς βαθ
μίδας τής υπογείου κρύπτης, εύρέθησαν 
δέ καί νεκραί έγκυοι γεννήσασαι έντός 
τοΰ τάφου.

Ό Μπρουχέρ είς σύγγραμμά τι περί 
συμπτωμάτων τοΰ θανάτου άναφέρει 180 
περιστατικά νεκροφάνειάς, έξ ών 50 περι
πτώσεις ταφέντων ζωντανών, άλλας τόσας 
άναβιωσάντων έν τώ φερέτρφ, 75 έγερ- 
θέντων πρό τής εκφοράς ή έπί τής νεκρο- 
φόρου, 4 δέ άναζησάντων ένώ άνετέμνοντο 
έν τφ άμφιθεάτρφ τοΰ Πανεπιστημίου.

«
Τό φαινόμενου αύτό είναι άρχαιότα- 

τον. Ό Πλίνιος άναφέρει πολλάς περι
πτώσεις άναζησάντων κατά τήν τελετήν 
τής κηδείας, μεταξύ δ’ άλλων διηγείται 
καί πώς ό ύπατεύσας Άκίλιος Άβίολος, 
έκληφθείς ώς νεκρός καί άποτεθείς έπί 
τής πυράς, άνηγέρθη καί ήρξατο κραυ- 
γάζων, έπειδή δέ δέν έπρόφθασαν. νά 
σβύσουν τό πΰρ, εΰρεν οίκτρότατον θάνα
τον. Έπίσης επάνω είς τήν πυράν άνέ- 
ζησε καί δ πραίτωρ Λούκιος Λαμίας, 
καείς καί αύτός ώς έκ τής μή εγκαίρου

ΕΙΣ ΤΑ ΒΟΣΓΙΑ.— Μέσα είς τά άτέρμονα δάση, κάτω άπό τά ούρα- 
νοϋψήΐ-δένδρα, έχουν Ανοίξει τ" χαρακώματα των οί Γάλλοι καί 

δέν άφίνουν τόν ίχβρόν οοτε βήμα νά προχωρήση.

κατασβέσεως τοΰ πυρός. Ωσαύτως άνέζησε καί ό Κέλιος Τιβερον, τόν 
όποιον κατιόρθωσαν οί ύπηρέται του νά άποσυρουν έκ τής πυράς ζώντα.

Καί δ Πλούταρχος άναφέρει περίπτωση· ένός, δστις πεσών άπό υψώ
ματος καί λιποθυμήσας έπαθε νεκροφάνειαν και άνέζησε μετά τέσσα- 
ρας ήμέρας. "Ομοιον συμβάν άναφέρει καί δ ιατρός Κουρί περί ένός 
παιδιού, τό όποϊον έπεσεν άπό τό παράθυρον τοΰ δευτέρου πατώματος 
καί έμεινε τέσσαρας ήμέρας άναίσθητον, άνέζησε δέ κατόπιν δι’ ηλε
κτρισμού. % , „

Φαίνεται δμως δτι, ένταΰθα πρόκειται μάλλον περί λιποθυμίας, ητις 
ένίοτε παρατείνεται καί μέχρις οκτώ ημερών, ώς ισχυρίζεται δ Ντου- 
ράν, ό όποιος καί άναφέρει πιστοποιητικόν σημειωθέν τό 1746. Κατά 
τό έτος έκεΐνο άπέθανεν ή Λαίδη Ρώσελ, δ δέ σύζυγός της, μανιωδώς 
άγαπών ταύτην, δέν άφινε νά τήν έγγίσουν, καθήμενος παρά τό προ- 
σκεφάλαιον τής νεκρός μέ τό περίστροφον είς τό χέρι. 
’Οκτώ ήμερονύκτια διήρκεσεν ή ιστορία αύτή, οτε τήν 
έννάτην ημέραν, άφοΰ ένύκτωσε, ή νεκρά έκινήθη καί 
μετ’ ολίγον άπηύθυνε τόν λόγον είς τόν άπαρηγόρη- 
τον σύζυγον.

Φρικώδες είναι τό περιστατικόν τοΰ αύτοκράτορος Ζήνωνος 
τοΰ Ίσαύρου, δστις έπαθεν άναισθησίαν άπό μέθην καί έκλη
φθείς ο>ς νεκρός έκηδεύθη καί ένεταφιάσθη. Έξαφνα λοιπόν 
τήν νύκτα οί φύλακες άκούουν άπό τόν αύτοκρατορικόν τάφον 
γοεράς κραυγάς καί τρέπονται είς φυγήν. Καί τήν έπομένην 
εύρον τόν αύτοκράτορα αιμοσταγή, τάς δέ σάρκας του σπα- 
ραγμένας μέ τά δόντια άπό τήν άπελπισίαν.

Ό άββάς Πρεθό, δ συγγραφεϋς τής Μανόν Λεσκώ, διερχόμενος τό 
δάσος Σαντιγύ καλοκαίρι, έπαθε άπό αποπληξίαν, εύρεθείς δέ τήν έπο
μένην άπνους, έθεωρηθη νεκρός. Άφοΰ μάλιστα παρήλθεν ή έκ τοΰ 
νόμου προθεσμία χωρίς νά συνέλθη, παρέδωκαν τόν νεκρόν του είς 

κάποιον ιατρόν διά νεκροψίαν. Μόλις δμως τό χειρουργικόν 
μαχαίρι έσχισε τήν κοιλίαν τοΰ νεκροΰ, κρουνός αίματος άνε- 
πήδησεν καί ό άββάς εκβολών γοεράς κραυγάς, έτινάχθη όρ
θιος, διά νά άποθάιη μετ’ ολίγον έκ τοΰ τραύματος.

Είναι περίεργον καί τό περιστατικόν τοΰ έκ τών εύγενών τοϋ Καρό
λου IB’ Φραγκίσκου Κεβίλη, δστις άγράμματος ών, είχε σφραγίδα μέ 
τήν επιγραφήν «Τρις άποθανών, τρις ένταφιασθείς καί τρις έγερθείς 
θείφ χάριτι έκ νεκρών . Πράγματι δέ αύτός είχε γεννηθή έντός τοΰ 
τάφου, τής μητρός του άποθανούσης μικρόν πρό τοΰ τοκετού, αύτός 
δε έξήχθη μετά τρεις ήμέρας έκ τοΰ τάφου. Μετά τριάκοντα έτη, 
είς τήν πολιορκίαν τής Ρουέν, τραυματίζεται, θάπτεται μετά σωρού 
άλλων νεκρών, καί μένει ύπό τήν γην ολόκληρον ή μέραν, δτε τόν έξέ- 
θαψεν ό ύπηρέτης του. Μετ’ ύλίγον πάλιν είς άλλην μάχην, έξελήφθη 
ώς νεκρός καί, γυμνωθείς ύπό νεκροκλεπτών, έτάφη ύπό σωρόν άχύρων, 
μόλις δέ μετά τρεις ήμέρας άνευρέθη ύπό τών οικείων του καί άνέζησε.

'Ένα οργανον άνεκαλύφθη πρό τίνος, τό δυναμοσκόπιον τοΰ δόκτο- 
ρος Κολόιγι, τό όποιον τοποθετούμενοι· έπί τοϋ στήθους τοΰ νεκροφα
νούς έπιτρέπει είς τόν νεκροσκόπον νά άκούση ύπόκωφον ζωικόν ψίθυ
ρον, έάν ύπολανθάνη ίχνος ζωής. Είναι ώσαύτως έν χρήσει καί ήλεκ- 
τρική τις συσκευή, δι’ ής έξακριβοΰται ή τυχόν λανθάνουσα ζωή.

— “Ό,τι είν’ άπό τά πρόθυμά σου χέρια, μέ χαρά τό δέχομαι. Δέ 
γυρεύω τίποτα παραπάνω.

— Ναι-ναι, σέ ξέρω χαμένε ζητιάνε. Ό,τι έχει κανείς, τό θέλεις.
— Άν.περισσεύη γιά μένα κανένα λουλούδι, θά τό βάλω στήν καρ

διά μου.
— Κι’ άν είν’ αγκάθι;
—- Θά τό ύποφέρω.
— Ναί-ναί, σέ ξέρω χαμένε ζητιάνε. "Ο,τι έχει κανείς, τό θέλεις.
— Μόνο μιά φορά νά σήκωνες τά γλυκά σου ματάκια στό πρόσωπό 

μου, θά μοΰκανες γλυκειά τή ζωή μου καί πέρ’ άπ’ τό θάνατο.
— Κι’ αν ήταν σκληρ’ ή ματιά;
— Θά τήν βάσταγα, κι’ ας μοΰ τρύπαγε τήν καρδιά γιά πάντα.
— Ναί-ναί, σέ ξέρω χαμένε ζητιάνε. "Ο,τι έχει κανείς, τό θέλεις.

ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ
« « 4

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ

Οι πολύτιμοι λίθοι καί τά άνθη έχουν λοιπόν τήν γλώσσάν των.
Έχουν τά σύμβολά των καί τάς άρετάς των.Ό Άδάμας είναι τό σύμ

βολον τοΰ έρωτος. Ό Αμέθυστος είναι τό σύμβολον τής εύτυχίας καί 
τοΰ πλούτου. Δίδει θάρρος είς δσους έχουν άνάγκην. Τό Ρουμπίνι 
σημαίνει ειλικρίνειαν. Ό Σμάραγδος είναι τό σύμβολον τής έλπίδος καί 
τού πιστού έρωτος. Τό Όπάλιον είναι τό σύμβολον τής συγγνώμης καί

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ. — Ένώ κατεσκόπευε τάς κινήσεις τοΰ έχβροΰ μία περίπολος 
τόν Ανεκάλνψε, τόν σννέλαβε καί τόν όδηγεϊ είς τήν άνάκρισιν.

τού τρυφερού έρωτος. Τό προτέρημά του, είναι ν’ αύξάνη τήν πίστιν. 
Ό Περουζές, σύμβολον τής έλπίδος, βέβαιοί τήν επιτυχίαν είς τόν έρωτα. 
Ό Σάπφειρος είναι τό σύμβολον τής άληθείας καί μιας καθαρός συνει- 
δήσεως. Ό ’Αχάτης σύμβολον τής χαράς καί τής ειρήνης, διασκορπίζων 
τάς κακάς καί θλιβερός ιδέας κ.τ.λ.

Άλλά άς έλθωμεν είς τά λουλούδια.
Ή Λευκάκανθα εκφράξει τήν έλπίδα καί τήν σωφροσύνην.‘Ο Κύανος 

είναι τό έμβλημα τής λεπτότητος. Ή Καμέλια εκφράζει τήν επιτυχίαν 
καί τήν εύγνωμοσύνην. Ό Καπουτσίνος είναι τό σύμβολον του θερμού 
έρωτος. Τό Αιγόκλημα λέγει δεσμά έρωτος. Ή Ντάλια άστασίαν. Ή 
Φτέρη ειλικρίνειαν έρωτος.'Ο Λύκος άρνησιν. Τό Ήλιοτρόπιον λατρείαν 
έρωτα φλογιόδη. Ή Λεβάντα τήν άρετήν. Ή Μαντζουράνα άρωμα 

άθωότητος.Ό 'Ηδύοσμος άρετήν. Τό Άνΰεμον ελαφρότητα. Ή Μυοσω- 
τίς, μή λησμονής. Τό Μύρτον έρωτα.Ό Μυρτίλος προδοσίαν.Ό Νάρκισ
σος έγωίσμόν. Τό άσπρο Γαρύφαλλο πίστιν. Τό κόκκινο Γαρύφαλλο 
άμοιβαιότητα. Τό κίτρινο περιφρόνηση·. Ή Έληά ειρήνην. Ό πανσές 
ένθύμησιν. Τό άνθος τής πορτοκαλιάς ύπόσχεσιν. Τό Ρόδον καλλονήν. 
Ή Φασκομηλιά έκτίμησιν. Τό Λείριον έκδήλωσιν έρωτος. Ή Βιολέττα 
μετριοφροσύνην.

Καθώς βλέπετε, τά περισσότερα λουλούδια συμβολίζουν τόν έρωτα, 
τήν έκτίμησιν, άρετήν, πίστιν καί άλλα λεπτά καί εύγενή αισθήματα, 
καί μόνον ιιλίγα συμβολίζουν άπιστίαν, έλαφρότητα, προδοσίαν κ.τ.λ.

Άλλά καί τά χρώματα έχουν τήν ιδιαιτέραν των γλώσσαν. Οΰτω είνε 
γνωστόν δτι τό άσπρο είναι τό σύμβολον τής σοφίας καί τής άθωότη- 
τος. Πάντοτε τό άσπρο ήτο τό σύμβο/.ον τής άγνότητος. Είς τάς Χρι-

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. - 'Όταν δέν πολεμούν διαβάζουν έφημερίδα 
είς τά χαρακώματα·καί μανθάνουν τί γίνεται είς άλλα σημεία.

στιανικάς καί είδωλολατρικάς έορτάς τά κορίτσια φορούν πάντοτε 
άσπρες φορεσιές.

Τό κόκκινο συμβολίζει τήν δύναμιν καί τόν πλοΰτον, καί κάποτε τήν 
σκληρότητα, διότι οί Ισχυροί τής Γής, οί δήμιοι, έφοροΰσαν φορέματα 
αύτοΰ τοΰ χρώματος, τό όποϊον είναι καί χρώμα τοΰ αίματος.

Τό κίτρινο είς τούς αρχαίους έσήμαινε δόξαν καί πλοΰτον. Ε’ις τούς 
νεωτέρους δμως διαφέρει. Τό κίτρινον είναι σήμερον τό σύμβολον τής 
άστασίας καί τής προδοσίας. Τό πράσινο είναι ή έλπίς.

Τέλος θά όμιλήσωμεν διά τό ώραιότερον τών άνθέων, δΓ έκεΐνο 
τού όποιου ή άνοιξις κάμνει τήν γιρλάνταν του καί ό έρως τά μπουκέττα 
του, δΓ έκεΐνο τό όποϊον συνδυάζει τήν χάριν καί τήν δροσιάν, τόν 
τρυφερώτερον χρωματισμόν καί τό λεπτότερον άρωμα, τόν βασιλέα 
τών άνθέων καί τής άνοίξεως, τό τριαντάφυλλον, τό όποιον έτραγού- 
δησαν οί ποιηταί δλων τών εποχών, ώς τό ώραιότερον. Μεταξύ άΐ-λων 
ό Ρονσάρ, ό ποιητής τής Πλειάδος, δ θεμελιωτής τοΰ Γαλλικού λυρι- 
σμοΰ, έγραφε : «"Οταν ί| πνοή τών απαλών ζεφύρων—καί ή άναγεννω- 

μένη πρασινάδα — εξαγγέλλουν τήν θεκτικήν έποχήν — καί έρωτικά 
καί ηδονικά — τοΰ κάκου χίλια ανοιγμένα λουλούδια — προσκαλούν 
τά χέρια τών έρωτευμένων — δέν πιστεύει κανείς δτι έπέστρεψεν ή 

I Άνοιξις — παρά δταν ίδή ν’ άνθίζουν τά τριαντάφυλλα. — Τρυ
φερέ,καρπέ τών δακρύων τής χαραυγής—ποΰ ή Αύρα εσένα θ’άπο- 
λαύση — βασιληά τοΰ βασιλείου τής Άνοίξεως — βιάσου ν’ άνοιξης.

Τ© ΜΗΛΟΝ ΤΟΥ. .. ΕΡΩΤΟΣ
/Ά.-τό τΐ/ν ‘ΙνΛικί/r <ι.ιί.ολογΐαν]

Ενας Βραχμανος κάποτε έδωκε είς τόν Βασιλέα τόν Βατριχαρή 
ένα μήλο καί τοϋ είπε :

—'Όποιος φάη αύτό τό μήλο, ποτέ δέ θά γεράση.
Ό Βασιληάς Βατριχαρή, ποΰ άγαποΰσε τρομερά τήν Βασίλισσα 

καί ήθελε νά τήν βλέπη πάντα νέα, τής έδωσε τό μήλο καί τής είπε:
— Φάτο· θέλω νά σέ βλέπω πάντα νέα.
Ή βασίλισσα δμως άγαποΰσε τόν σεΐζη της καί τώδωκε σ’έκεΐνον. 

ι — Φάτο· τοΰπε. Θέλω νά σέ βλέπω πάντα νέον.
/ Μά ό σεΐζης άγαποΰσε τήν,χορεύτρα*  τοΰ Βασιληά καί τής τώδωκε.

— Φάτο· τής είπε, θέλω νά σέ βλέπω πάντα νέαν.
Κι’ εκείνη, ποΰ άγαποΰσε τόν Βατριχαρή.

— Φάτο βασιληά μου, τοΰπε, γιά νασαι πάντα νέος καί φρέσκος.
Ό Βασιληάς τάχασε καί τήτ· έρώτησε ποΰ τό βρήκε.
—Ό σεΐζης μοΰ τώδωσε- τού λέγει.
Φωνάζει ό Βατριχαρή τόν ιπποκόμο του καί τόν έρωτφ ποΰ τό βρήκε.
—Ή Βασίλισσα μοΰ τώδωκε- τοΰ λέγει.
Ό Βατριχαρή έμεινε σάν άπολιθωμένος καί έπειτα είπε:
— Αύτή ποΰ αγαπώ έγώ, δέν μ’ αγαπά έμενα καί άλλον αγαπά. 

Κι’ έκεϊνος πάλι άλλη, κΓ έκείνη πάλι έμενα. "Ολοι λοιπόν άς πάμε 
στό διάολο. Κι’ δ Έρως, κι’ έγώ μαζή μ’ αύτούς.

Έφυγε λοιπόν άπό τόν κόσμο καίέπήγε στήν έρημο.Ήτον 
σοφός δ Βατριχαρή καί ποιητής· έζησε στά 60 πρό Χριστού.

■ Κυρίως πρόκειται περί έταίρας. ΕΙς τάς Ινδίας, γράφει ό Δημήτριος Γαλα
νός, ό σοφός έρευνητής τών ’Ινδικών Γραφών καί τής Φιλολογίας, ουνειβίζετο 
νά ίχουν οί Βασιλείς καί οί 'Ηγεμόνες έταίρας ΙμμίαΟους, αί όποίαι ίψαλλον καί 
έχόρευον ένώπιον αύτών.



108 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1915 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1915 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 109

ΟΤΑΝ ΥΤΪΑΡΧΗι Ο ΔΕΣΜΟΣ
» ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ *

Η παρουσία έκείνης, τήν οποίαν είχε χωρίση άπό οκταε
τίας. ιδού τό σκοτεινόν σημείον τοΰ αποχαιρετισμού.

Αύτό τόν κατέβαλε. Τήν εϊδησιν ποΰ είχε μάθη ό κ.Άγκου- 
ράντ, δτι ό υίός του Λουδοβίκος θά περνούσε άπό το 
Άμιέν, διά νά μεταβή είς τήν γραμμήν, τήν είχε μάθη 
συγχρόνως καί ή μητέρα του. Ό Λουδοβίκος είς την κοι
νήν του άγάπην πρός τόν πατέρα του καϊ τήν μητέρα του 
ήθέλησε νά τούς κάμη νά συναντηθούν.

Καί νά δ Λουδοβίκος ήρχετο. Τό στρατιωτικό κοστούμι 
ποΰ έφοροΰσε τόν έκαμε ώραΐον καί υψηλόν. Ή Μαρια- 
Λουΐζα, συγκεκινη μένη καί υπερήφανος, διότι έβλεπε δτι 

μέσα είς τά μάτια τοΰ παιδιοΰ της έφαίνετο ή νίκη, τόν ένηγκαλίσθη 
παράφορα. Ό κ. Άγκουράντ άφήκε τήν μητέρα τοΰ παιδιοΰ του νά 
προηγηθή είς τήν τρυφερότητα αύτήν. 
Άντήλλαξαν ύστερον ένα τυπικόν χαιρε- ? —---
τισμόν. Άπό τόν καιρόν ποΰ είχαν δια- 
ζευχθή δέν είχαν ίδωθή καί άφ’ ότου 
είχαν βάλη τόν Λουδοβίκον ώς εσωτερι
κόν είς τό κολλέζ.

— Ήμπορώ, είπεν δ Λουδοβίκος, σή
μερα νά γευματίσω μαζί σας. . ..

Ή μητέρα έπήρε ήδη τόν βραχίονα 
τοΰ παιδιού της.

— Πατέρα, τοΰ είπε, άναχωρώ αΰριον 
διά τό μέτωπον καί θέλω νά είσθε μαζί 
μου σήμερα.

Ό κ. Άγκουράντ ήναγκάοθη νά ύπο- 
κύψη είς τήν περίστασιν. Καί ήρχισε νά 
περιπατή μαζί τους άπό τό άλλο μέρος, 
ούτως ώστε ό Λουδοβίκος εύρίσκετο είς 
τήν μέσην. Ή πρώτη κακή έντύπωσις, 
τήν οποίαν είχαν δ πατέρας καί ή μητέρα 
τοΰ Λουδοβίκου, ήρχισε τώρα νά υπο- 
χωρή. Συνεκέντρωναν καί οί δύο ολην 
τους τήν άγάπη τώρα πρός τό παιδί τους, 
τό δποϊον αΰριον θά άναχωροΰσε διά 
τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πυρός.

Είς τόν περίπατον, είς τό έστιατόριον, 
είς τό ξενοδοχείον δ Λουδοβίκος κατώρ- 
θωσεν έπανειλημμένως νά τούς φέρη είς 
συνομιλίαν. Καί έφ'δσον έπερνοΰσεν ή
ώρα έπί τοσοΰτον καί οί δύο έλησμονοΰσαν τόν εαυτόν τους καί συνε
κέντρωναν δλην τήν προσοχήν τους είς τό παιδί τους. Άλλ έπλησίαζεν 
ήδη ή ώρα τής άναχωρήσεως τοΰ Λουδοβίκου καί οί γονείς του κατε- 
λαμβάνοντο άπό μελαγχολίαν. Οί λόγοι των έγιναν άραιότεροι καί έβλε
παν τά ωρολόγιά των συχνότερα.

—Μιά παράκλησι- είπε μίαν στιγμήν ό Λουδοβίκος. Διά νά μαθαίνετε 
ειδήσεις μου, είναι άνάγκη νά γράφω χωριστά είς τόν καθένα άπόσάς. 
Πρέπει λοιπόν νά γράφω δύο έπιστολές,*  άντί μιάς. Άλλά μέσα είς τά 
χαρακώματα, ούτε καιρόν έχει κανείς, ούτε τά μέσα, διά νά άσχολήται 
είς τήν αλληλογραφίαν. Δέν θά ή μπορούσατε νά ,δίδη δ ένας είς τόν 
άλλον τήν επιστολήν μου; ΚΓ έτσι θά γράφω ~ί~~ -λ~-

ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ. Μέ τήν λάμψιν τής φωτιάς τής πίπας, 
σκυμμένοι μέσα είς τό χαράκωμα, διά τόν φόβον τής άβί&ος, 

γράφουν είς τούς δικούς των.

ποτέ εις τον ενα, ποτέ 
εις τόν άλλον και θά τήν 
διαβάζετε καί οί. δυό. 
Μπαμπάκα θά στέλνης 
τά γράμματά μου νά τά 
διαβάζη ή μαμά. Καί σύ 
μαμά τό ίδιο.

'Η μητέρα έκύτταξε 
τόν Άγκουράντ. Αύτός 
έγύρισε τά μάτια του. 
’Εσκέφθη τό διαζύγιον 
καί έκίνησε τήν κεφαλήν 
του άρνητικώς.

— Μιά κάρτ - ποστάλ, 
είπεν ή μητέρα του, μό
νο, μιά κάρτ - ποστάλ 
θέλω.... Μιά γραμμή, 
μιά λέξι νά μοΰ γρα
φής πώς είσαι. Κι’ έτσι 
δέν θά έχης νά γράφης 
γράμματα.

Ό Λουδοβίκος έφαί- 
νετο τώρα καταλυπη μέ
νος. Ό κ. Άγκουράντ 
είπεν.

— Είνε ώρα....
Καί μετέβησαν είς τόν 

σταθμόν σιωπηλοί.
— Μοΰ φαίνεται, είπεν 

δ Λουδοβίκος, σήμερα, 
σάν τήν ημέρα ακριβώς, 
ποϋ μέ συνωδεύσατε διά 
νά μέ βάλετε εις τό 
κολλέζ.

Διά νά αποφυγή τάς 
αναμνήσεις έκείνας δ 
κ. Άγκουράντ, ώμίλησε 
περί τοϋ πολέμου. Εύρε 

λόγους γενναίους νά εΐπή είς τό παιδί του, ποΰ έφευγε γιά τή μάχη. 
Τοΰ συνέστησεν δμως νά προσέχρ Χαι ν“ μή εκτίθεται είς κινδύνους 
χωρίς λόγο. Έπί τέλους έφθασεν ή στιγμή τοΰ αποχαιρετισμού.

Ό κ. Άγκουράντ ήθέλησε τήν στιγμήν αύτήν νά προξενήση κάποιαν 
χαράν είς τό παιδί του καί νά κόμη γι’ αύτό μίαν θυσίαν. Καί είπε :

—"Αν ή μαμά σου συγκατατίθεται. νά σέ άπαλλάξη άπό διπλόν κόπον...
— Νά άνταλλάσουμε τάς έπιστολάς σου· συνεπλήρωσεν ή μητέρα. 

Ναί, θέλω ....
Ό Λουδοβίκος έφάνη ευχάριστη μένος άπό τήν συμφωνίαν αύτήν. 

Τούς έφίλησε καί τούς δύο καί έπήδησε στό βαγόνι. Αύτοί έμειναν μιά 
στιγμή ακίνητοι μέσα είς τό σκοτάδι καί τό πλήθος.

—’Εχετε, ήρώτησεν δ κ. Άγκουράντ τήν διεύθυνισί μου γιά νά μοΰ 
στέλνετε τά γράμματα τοΰ Λουδοβίκου ;

— Τήν έχω . . . Τήν δική μου ;
— Κ' έγ<·> τήν έχω· είπεν ό κ. Άγκουράντ.

«
Είς τό Παρίσι τήν πρώτην επιστολήν τοΰ Λουδοβίκου πρός τήν 

οι ΚΟΖΑΚΟΙ. -Είτε έπιτίθενται, είτε ϋποχωροΰν οί Κοζάκοι, είναι φοβεροί καί έχουν ίδικόντων τρόπον τοϋ μάχεσθαι, 
αύτοί καί τά άλογά των, τά όποια έχουν έξασκηΦη καί μέ τά όποια συνεννοούνται διά παραγγελμάτων στρατιωτικών.

μητέρα του, τήν έφερεν ύ υπηρέτης της είς τόν κ. Άγκουράντ. Και την 
έπιστολήν, ποΰ έλαβε μετά δύο ημέρας δ πατέρας του, τήν έστειλεν είς 
τήν μητέρα του.

Ό Λουδοβίκος εύρίσκετο είς τό μέτωπον.Ό άσθενής δεσμός, δ όποιος 
ήρχισε νά άναφαίνεται άπό τήν κοινήν άγάπην πρός τό παιδί των,, τούς 
έκαμε καί τούς δύο νά αίσθάνωνται τήν ιδίαν αγωνίαν, δταν δέν ύπήρ- 
χον ειδήσεις του. Ή μητέρα δέν ήρκεϊτο πλέον είς τά τηλεγραφήματα 
ποΰ έδημοσίευαν αί έφη μερίδες."Ηθελε νάξεύρη περισσοτέρας λεπτομέ
ρειας διά τόν πόλεμον. Καί έσκέπτετο δτι ένας άνθρωπος, σάν τόν 
Άγκουράντ, δ όποιος ήτο άνακατωμένος μέ τούς πολιτικούς κύκλους, 
κάτι θά ήξευρε περισσότερο.

Καί τοΰ έγραψε μίαν έπιστολήν, ζητούσα πληροφορίας. Κατόπιν, 
ύστερα άπό όλίγας ή μέρας, δ κ. Άγκουράντ, συγκεκινη μένος άπό τό 
μητρικόν ενδιαφέρον, τήν έδέχθη νά παρουσιασθή είς αύτόν καί νά τοΰ 
ζητήση προφορικώς λεπτομέρειας διά τόν πόλεμον. Ένόησαν τότε και 
οί δύο δτι ή συμφωνία των, εφήμερος σχεδόν, είχεν απόκτηση κάποιαν 
δύναμιν.

Αί εβδομάδες έπερνοΰσαν δι’ αυτούς μέ άμοιβαίαν χαράν καί λύπην. 
Συγκεντρωμένοι καί οί δύο είς τήν άνάμνησιν τοΰ παιδιού των, δέν,εχώ- 
ριζαν πλέον τάς σκέψεις των. Καί ή θέλησις τοΰ Λουδοβίκου έξ άλλου 
επηρέαζε πολύ. Ό Λουδοβίκος έγραφεν είς τάς έπιστολάς του: «Θά 
πής είς τήν μαμά . ..» «Έρώτησε τόν πατέρα.. ..»

«
Έτσι δ κ. Άγκουράντ άνενέωσε τήν έπίσκεψίν του είς τό σπίτι τής 

Μαρίας—Λουΐζας. Τώρα πλέον έφερνε μόνος του τήν έπιστολήν, ποΰ 
έλάμβανε κάθε τόσον άπό τό παιδί του.

— Τρέμω, έλεγεν ή μητέρα, δταν έρχεσθε.Άλλά τρέμω περισσότερον, 
δταν άργήτε νά έλθετε.. . Μοιάζει ολίγον μέ τόν καιρόν, ποΰ ήτο δ 
Λουδοβίκος άρρωστος καί έπεριμέναμε τό γιατρό. Τό ένθυμεϊσθε;

Ό κ. Άγκουράντ τό ενθυμείτο. Αί άναμνήσεις ήρχισαν νά παίζουν 
σπουδαΐον ρόλον. Τά πρώτα βήματα τοΰ Λουδοβίκου, τά πρώτα παι
γνίδια του, τά πρώτά του λόγια. Καί έπειτα ή άγάπη, ποΰ είχαν προτού 
νά χωρισθοΰν.

Μία τυπική διαφωνία τούς έχώριζεν άκόμη, άλλά κρυφά καί οί δύο 
ήσθάνοντο χαράν, δταν εύρίσκοντο μόνοι των. Επιθυμούσαν καί οί δύο 
νά είνε σάν άλλοτε ή καρδιές τους. Καί ένα αϊσθη μα τούς συγκινούσε 
καί προσήγγιζε τόν ένα πρός τόν άλλον ημέραν μέ τήν ημέραν. Ένας 
Θαυμασμός, μία υπερηφάνεια γιά τήν γενναιότητα τοΰ Λουδοβίκου έκανε 
καί τούς δύο νά αναγνωρίζουν δτι· ήσαν υπερήφανοι διά τό παιδί τους.

Ό κ. Άγκουράντ ένα πρωί έτρεξε θριαμβευτικά είς τό σπίτι τής 
μητέρας τοΰ παιδιοΰ του. #

— Τό δνομά του άνεγράφη είς τήν ήμερησίαν διαταγήν τής είπεν..
Ή μητέρα έκλαψε άπό τή χαρά της. Ό κ. Άγκουράντ μετά τήν 

άνάγνωσιν τής επιστολής τής είπε.
— Θά εύρω τής έφημερίδες, ποϋ τό γράφουν. Θά δήτε .... Είνε

υπέροχο.... ,
Έδιαβασαν τήν έπιστολήν αύτήν, ποΰ άνέφερε τους ηρωισμούς τού 

παιδιοΰ των έπανειλημμένως. Ή ώρα τοΰ προγεύματος είχε περάση. Ή 
μητέρα δειλά παρεκάλεσε.

— ‘Εάν έμένατε........ Θά είχαμε τόσα πράγματα νά ποΰμε γιά τό
παιδί μας. ...

Ό κ. Άγκουράντ έδέχθη. Όταν έκάθησαν είς τό τραπέζι, άπό τόν 
νοΰν τοΰ κ. Άγκουράντ έπέρασαν δλες ή εύχάριστες ώρες, ποΰ έπέρασε 
μέ τήν γυναίκα του. Τήν ήρώτησε :

— Τό ξέρει δτι έρχομαι εδώ ;
— Ναί, τοΰ τό έγραψα.
—Έκάματε καλά. Πρέπει νά είνε εύχαριστημένος. Έάν ήμποροΰσε 

νά μάς έβλεπε έτσι σήμερα.... Έχουν καί αύτοί ποΰ είνε στό μέτωπον 
άνάγκην νά είνε εύχαριστημένοι.

Έπηκολούθησε σιωπή. Δυό τρεις φορές, ποΰ δ κ. Άγκουράντ έκαμε 
κίνησιν νά φύγη, τής είπε.

— Ό καϋμένος ό Λουδοβίκος θά ήτο τόσο εύτυχής άν...
— Άν ;... ήρώτησεν ή μητέρα.
Καί οί δύο ένοοΰντο. Άλλά κανείς δέν έτολμοΰσε νά έκφράση τάς 

σκέψεις καί τούς πόθους του. Ό κ. Άγκουράντ έπανέλαβε.
— Έάν τοΰ έγραφα...
— Νά τοΰ γράψετε τί:
— Σταθήτε· είπε ζωηρώς δ κ. Άγκουράντ. θά γράψω τώρα τήν έπι

στολήν. ... Καί θά μοΰ πήτε. άν θέλετε νά τήν στείλω.
Έκάθησε στό γραφείο. Μετ’ ολίγον έσταμάτησε τό γράψιμο.
— Δέν τολμώ νά προχωρήσω, χωρίς νά γνωρίζω . .. θέλετε νά τήν 

διαβάσετε :
Ή Μαρία έσκυψε καί έδιάβασε.
■ Αγαπητό μου παιδί, μάς κάνεις εμένα καί τής μητέρας σου πιό 

ευτυχισμένους καί πιό ύπερηφάνους. Ή γενναιότης σου κατοίρθωσεν, 
ώστε νά μάς προσεγγίζη κάθε ημέρα περισσότερο ...

— Τήν πένα· παρεκάλεσε συγκεκινημένη ή Μαρία.
Καί συνεπλήρωσε τήν φράσιν «καί θά μάς ένωσης διά νά μή μάς 

χωρίση τίποτε πλέον·.
— Δέν είνε έτσι Πέτρο ; τόν ήρώτησε.
Δέν είπαν πλέον τίποτε. Ό κ. Άγκουράντ άνοιξε τήν αγκαλιά του 

καί έπεσε κλαίουσα ή γυναίκα του.
(Έκ τοΰ Γαλλικού)

« « «
ΙΝΔΙΚΑ ΓΝΩΜ I Κ Α

Εύκολα πείθεις τόν απλοϊκόν καί τόν αμαθή, εύκολιύτερα δέ τόν 
πολυμαθή καί μορφωμένου. Άλλά τόν ημιμαθή καί δοκησίσοφον ούτε 
αύτός δ Βράχμας τόν πείθει.

*
Καί άπό τήν άμμον δ άνθρωπος βγάζει λάδι, είτε μέ πίεσιν, είτε άλλως 

πως. Καί εκείνος, ποΰ διψά, πίνει νερό στήν έρημον καί κέρατο λαγοΰ 

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ TTVPOBOAIKOV. Μέσα στό άγριο σκοτάδι εξακολουθούν λυσσαλέαι αί μονοααχίαι τοΰ πυροβολικού καί 
άπό τό φονικόν πΰρ άλληλοδεκατίζονται τά χαρακώματα. Άλλ’ έν τούτοις ή πλάστιγξ μένει άμφίρροπος καί δ πόλεμος 

έζακολουθεϊ έκνενριστικός καί έξοντωτικός καί όλέ-βριος.

βρίσκει γυρίζοντας τόν κόσμον. Μόνο τήν ιδέα τοΰ άγραμμάτου άνθρώ- 
που δέν βγάζεις άπό τό κεφάλι του.

*
Άν στήν χώρα ενός Βασιληά σοφοί καί διαβασμένοι καί μαθητών 

πολλών δάσκαλοι ζοΰν φτωχικά και άτιμα, δέν είναι ατιμία τών σοφών, 
άλλά άγνοια τοΰ Βασιληά. Οί σοφοί, άν καί φτωχοί, είναι δμως τίμιοι. 
Φταίει ή, πολύτιμη πέτρα, άν χάση τήν αξίαν της ή έκεϊνος ποΰ δέν 
ξέρει τί άξίζει;

*

Τό σκυλί κουνρ τήν ούρά του έμπρός στόν άφεντικό του, σκαλίζει τό 
χώμα μέ τά πόδια καί πέφτει ανάσκελα καί σέρνεται μέ τήν κοιλιά καί 
μέ τή μούρη, ένφ ό υπερήφανος έλέφας βλέπει τόν άφέντη του σοβαρά 
καί τρώγει μέ κομπλιμέντα καί καλά λόγια.

Δέν στολίζουν τόν άν
θρωπον τά βραχιόλια, 
ούτε τά λουτρά, ούτε τά 
αρώματα, ούτε τά άνθη ή 
τά καλοκτενισμένα μαλ
λιά. Τά σωματικά στο
λίδια είναι στολίδια τής 
στιγμής· στολίδι δμως 
παντοτεινόν είνε δ λόγος.

*

Καί τό λεονταράκι 
πηδφ έπάνω στόν γιγαν
τόσωμοι· ελέφαντα. Αύτή 
είναι ή φύσις τών γεν
ναίων. Ή ηλικία δέν έχει 
νά κάμη τίποτε μέ τήν 
ανδρείαν.

*

Όπως ή σταλλαγμα- 
τιά τοΰ νερού, άν πέση 
έπάνω είς τό καυτό σί
δερο χάνεται, έπάνω είς 
τό φύλλο τοΰ λωτοΰ φαί
νεται σάν μαργαριτάρι, 
μέσα δέ είς τά όστρακα 
γίνεται άληθινό μαργα
ριτάρι, έτσι καί ό άνθρω
πος καταντφ άναλόγως 
τής παρέας του.

*

Τό αύτί στολίζεται μέ 
καλά καί έπιστημονικά 
λόγια καί δχι μέ σκου
λαρίκια, τό χέρι μέ τό 
δώσιμο καί δχι μέ δακτυλίδια καί τό σώμα μέ τής εύεργεσίες καί 
δχι μέ άρώματα.

ΝΕΑ ΑΤΤ' ΤΟ ΧΩΡΙΟ. Σέ μιά διακοπή τοΰ πυράς οί πολεμι- 
σταί εΰρίσκουν ευκαιρίαν νά διαβάσουν τά γράμματά τους 

καί νά μάθουν τί γίνονται οί δικοί τους.

-X-
Όπως τό τόπι τό κτυπφς καί πέφτει στό χώμα καί ξαναπηδά ψηλά, 

έτσι και τό πέσιμο τών μεγάλων δέν· είναι παντοτεινό.

Ένας ποντικός τήν νύκτα έτρύπησε μιά κάσα, ποΰ ήτον κλεισμένο 
ένα φίδι, -ψόφιο απ' την πείνα, καί έπεσε ίσα-ίσα είς τό στόμα του. 

Τό φίδι έφαγε τόν ποντικό καί, καθώς 
ήλθε στά καλά του, έβγήκε άπό τήν 
ίδια τρύπα.

*

Τό δένδρο, κι’ άν τό κόψης, πάλι ξανα- 
μεγαλώνει καί τό Φεγγάρι, ποΰ σβύνει, 
ξαναγεμίζει. Έτσι καί οί μεγάλοι, δταν 
σκέπτωνται δέν άποθαρρύνονται διά τά 
άτυχή ματά των.

Ή Ειμαρμένη κάνει τόν άνθρωπον 
θησαυρόν δλων τών αρετών καί στολίδι 
τής γής, άλλά καί λιγόζωον. Ώ τής άμα- 
θείας της!

*

Άς πέση στή θάλασσα ό άτυχος, άς 
άναίβη στήν κορφή τής Μερόης, άς νι- 
κήση στόν πόλεμον τούς εχθρούς του, 
άς μάθη γράμματα, τέχνες, έμπόριον, 
γεωργίαν, άς πετάξη στόν αιθέρα σάν 
πουλί. "Ο,τι είναι νά μή γίνη, δέν θά 
γίνη, κι’ δ,τι είναι νά γίνη, θά γίνη.

-X-
Ποιό είναι κέρδος; Ή ομιλία μέ τούς 

σοφούς καί μορφωμένους. Τί είναι με
γάλη λύπη; Ή παρέα μέ κουτούς καί 
άγραμμάτους. Τί είναι ζημία; Νά μήν 
κάνης δ,τι πρέπει στήν ώρα του. Τί είναι 
φρόνησις; Ή πρός τά νόμιμα κλίσις. 
Ποιος είναι ήρως; Εκείνος ποΰ νικφ τάς

αισθήσεις. Ποιά είναι γυναίκα; ’Εκείνη ποΰ άγαπφ τόν άνδρα της 
κι’έχει μυαλό. Ποιά είναι εύτυχία; Ή μάθησις.

C Απο τάςΉ&ολογίας

ΣΤΕΡΝΗ ΑΓΑΠΗ
τ^λυκειά παρθένα, ποΰ στερνά 
φωτίζεις τή ζωή μου, 
μοιάζεις μ’ αχτίδα ολόθερμη 
μέρας συννεφιασμένης, 
ποϋ ξέφυγ άπ’ τά σύννεφα 
καί πέφτει νά ζεστάνη 
ξανά τήν Πλάοι. Χύνεις 
καινούριο φως, εξωτικό, 
στή δύσι μου. Καί νοιώθω 
καινούργια μέσα μου ζωή.

rov /νηοΰ Βασι/./ως Βατριχαηή)

Κι άντίς νά σκοτεινιάζη 
κι ή Φύσι νά παγώνη, 
ξανά γλυκοχαράζει. 
Ώ ού χρυσή μου μόνη 
αχτίδα, εισ*  ή στερνή 
άγάπη, ποϋ φωτίζεις 
μιά σκοτεινή ζωή· 
χρυσή αχτίδα ποϋ φωτας 
τή δύσι τής ζωής μου.

Ο ΑΛΛΟΣ
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ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Περισσότερον άπό κάθε μόδα καί τουαλέττα 
πρέπει νά φροντίζωμεν διά τήν Επιδερμίδα μας, η 
όποια, δταν τήν περιποιούμεθα, είναι τό καλύτερον 
στόλισμά μας. Πρώτα - πρώτα πρέπει νά πλυνω- 
μεθα με νερό χλιαρό κάθε πρωί καί τό βράδυ πριν 

πλαγιάσωβε. Μετά τό βραδυνό πλύσιμο άλείφομεν τό πρόσωπον
με τήν έξής σκευασίαν:

Glycerate d’aniidon 30,0 gr.
Τό πρωί, ενοεΐται, πλύσιμο μέ χλιαρό νερό πάλιν καί έτσι θα 

στρώση ή έπιδερμίς, άφοΰ δέ εξαλειφθή κάθε σημάδι τοΰ προσώ
που, μεταχειριζόμεθα τήν εξής αλοιφήν :

διαρκώς. "Επειτα τό βγάζετε, τό ξεπλένετε, τό στύβετε καί τό άφίνετε να οτε- 
γνώση. Γίνεται κίτρινο σάν φλουρί.

*
Συμβαίνει καμμιά φορά νά σκουριάζουν τά μαχαίρια σας. Δηλαδή δχι ή 

λαβή, άλλά ή λεπίς. Λοιπόν απλώστε Επάνω είς μίαν σανίδα στεγνήν άμμον 
ψιλήν καί τρίψετε τα Επάνω' άμέσως Ανακτούν τήν λάμψιν των.

ΤΑ ΑΘΑΝΑΤΑ ΤΟΥ ΝίΤΣΕ

Κάποτε δ Ζαοατούστοας έζήτησε άπό μιά γρηά νά τοΰ είπή κι’ αυτή 
μιά μικρή άλήθεια. Καί τοϋ είπε έκείνη:

— Μέ γυναίκες πηγαίνεις; Μήν ξεχνρς νά παίρνης μαζί καί τό 
καμουτοί.

«■

πλατείαν τών Άμαστριανών ή εις τόν 'Ιππόδρομον, έν φ 6 διψών διά θεά
ματα δχλος, έπήδα τρελλός άπό χαράν έπάνω είς τάς κερκίδας καί— κατά 
τήν Άνναν τήν Κομνηνήν άφοΰ έκαλύπτοντο άπό φλόγας, τίποτε άλλο 
δέν έφαίνετο άπό ένα λεπτότατου νέφος καπνοδ, ήρέμα άνερχόμενον είς 
τόν ουρανόν. « « «
ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΛΟΓΙΑ

f'.-l.-ro rip· ’ IvAtxljv ·/ ΐΛολογιαν)

—’Εμπιστεύσου στήν Αγάπη καί λύπη άν σοΰ' φέρνη άκόμη. Μήν 
τής κλεινής τήν καρδιά σου,

—Ά δχι καλέ μου. Τά λόγια σου είναι σκοτεινά καί δέν τά’κατα- 
λαδαίνω.

—Ή χαρά είναι λιγόζωη, σάν τής δροσιάς τή σταλαγματιά.Έκεϊ ποϋ

Σάς παροτρύνω, όχι πρός τήν έργασίαν, άλλά πρός τόν άγώνα. Σάς 
παροτρύνω, δχι πρός τήν ειρήνην, άλλά πρός τήν νίκην. Ή ειρήνη σας 
θά είνε νίκη.

*

Ξεύρω τί μίση καί τί φθόνους κρύβει ή καρδιά σας. Δέν εΙσΟε άρκετά 
μεγάλοι, ώστε νά μή γνωρίζετε άπό μίσος καί φθόνον. Νά εϊσθε τουλά
χιστον τόσον μεγάλοι, ώστε νά μήν ντρέπε- 
σθε διότι μισείτε καί φθονείτε.

*
Δύω πράγματα θέλει ό άνδρας: Κινδύ

νους καί παιγνίδια. Γι’ αύτό θέλει ό άνδρας 
τήν γυναίκα. Γιατί είναι τό πειό επικίνδυνο 
παιγνίδι.

Περισσότερο άπ’ τόν άνδρα έννοεΐ ή γυ
ναίκα άπό παιδιά. Ό άνδρας δμως είναι 
πειό παιδί άπ’ τήν γυναίκα.

*
Κάθε λαός λαλεϊ ίδικήν του γλώσσαν, τοΰ 

’Αγαθού ή τοΰ Κακού. Ό γείτων δέν τήν 
εννοεί. Τήν γλώσσαν του τήν έπενόησε είς 
τά ήθη του κάθε λαός καί είς τά δίκαιά του.

·»
Γ',Άλλά τό Κράτος ψεύδεται είς δλας τάς 
γλοισσας τοϋ ’Αγαθού καί τοΰ Κακού. Καί δ,τι 
λέγει, ψεύδεται. Καί δ,τι έχει, τό έχει κλέψει.

« « 4

Διά νά καθαρίσετε μάρμαρα, είτε πλάκες κουζίνας άσπρες—δχι πλακάκια 
μωσαϊκά—ή μάρμαρα Επίπλων κλ. τρίψτε τα μέ λεμόνι καί αλάτι. Μέ τό _ 
τρίψιμο ζεσταίνεται ολίγον τό μίγμα καί Αναπτύσσεται είς ίχνη Υδροχλωρι
κόν ’Οξύ, τό όποιον είναι ενα κι’ί'να διά τά μάρμαρα, διότι τρώγει τήν επιφά

νειαν σχηματίζω· 
μέ αύτά Χλωρίου- 
χον ’Αοβέστιον καί 
Αέριον Διοξείδιον 
τοΰ’Ανθρακος. Καί 
Επειδή ίσως ερω- 
τήσετε, διατί νά 
μήν πάρετε έτοι
μον Υδροχλωρικόν 
’Οξύ, πρέπει νά μά
θετε δτι, πρώτον 
είναι επικίνδυνον 
είς τά μάτια καί 
δεύτερον δτι φθεί
ρει πολύ τήν Επι
φάνειαν τού μαρ
μάρου καί κατα
στρέφει τήν λάμψιν 
του. Άφοΰ λοιπόν 
τρίψετε τά μάρμα
ρά σας μέ τό Ανω
τέρω μίγμα, τάφί- 
νετε καμμιά ώρα 
καί κατόπιν τα πλέ
νετε στεγνά-στεγνά 
μέ χλιαρό νερό. 
"Ετσι περνούν πάλι 
τήν γυαλάδα τους.

*

Θέλετε νά πα
χύνετε; Προσέξατε 
διότι χρειάζεται μέ
θοδος. "Οχι■' Πολύ 
φαγητόν κλπ.

Πρώτα πρώτα 
νά προτιμάτε λιπα
ρός τροφός. Βού
τυρα, κρέας χοιρι

νόν, λίπη. Αμυλώδη, πάστες, μακαρόνια, κουκιά, φακές, μπιζέλια, αρακά, 
ρεβίθια, ρύζι, φασόλια, κάστανα, πατάτες, κρασί, μπάρα καί νερό.

Αύτά διά τήν τροφήν. ’Αλλά καί φάρμακον διά ιόν πολλαπλασιασμόν τών 
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ιδού:

ί
ί.

-4=

ΣΥΣΧΙΤΙΟΝ.—'Η δουλειά δουλειά, μά καί τό φαί φαί.'Νηστικό 
Αρκούδι δέν χορεύει-. Διακόπτουν τό λυσσαλέον πυρ οί πολε- 
μισταί καί είς τήν βραχεΐαν αύτήν Ανακωχήν κάνουν διανο

μήν συσσιτίου, καί τρώγουν μέσα είς τά χαρακώματα.

Εαιι de Roses ......... 60,0 gr.
Fleurs d’Oson.................................... 60,0 gr.
Teinture de Benjoin......................... 3P gr.

Πάντοτε πρό τής κατακλίοεως.

Τό μεγάλο τσίνορο, ή βλεφαρίς δηλαδή, νοστιμίζει πολύ-πολΰ 
τό γυναικείο προσωπάκι. Χάνει πολύ τό μάτι χωρίς μεγάλο τσί

νορο. Δέν υπάρχει δ’ εύκολώτερο πράγμα διά νά κάμετε μεγάλα τσίνορα : 
’Αλείφετε δυό φορές τήν ήμέρα τής ρίζες τών τριχών μέ βαζελίνην.

Διά νά προλάβετε κάθε σημάδι άπό έγκαυμα, δΓ επαναφοράς τής επιδερ
μίδας εις τήν προτέραν κατάσταση·, νά μεταχειρίζεοθε αφέψημα άπό κλώ
νους πτελέας, λεπτούς, τους όποιους κόπτετε είς μικρά τεμάχια και τους 
βράζετε, μέ τό αφέψημα δέ αύτό βρέχετε πανιά καί τά επιθέτετε συχνά εις 
τά εγκαύματα.

Ψ
Άπό τόν κοιτώνα σας δέν πρέπει νά λείπη πρόχειρον κατεύνασε ικόν διά 

τούς αίφνηδίους άπό ψύξιν πονοδόντους. ’ Ιδού λοιπόν: 7 γρ. χλωροφόρ
μιου, 2 γρ. μαστίχης 
καί 2 γρ. Baume 
de Perou. Άφοΰ τά 
αναμίξετε καί τά 
άφήσητε 12-15 ώρας, 
βάζετε τό μίγμα είς 
ενα φιαλίδιον καί 
δταν σάς πιάση τό 
δόντι, είς Ενα βαμ- 
βακάκι στάζετε 2-3 
σταγόνας καί τό εισά
γετε είς τήν κοιλό
τητα τοΰ δοντιού.

"Οταν καμμιά φο
ρά παθαίνετε νευρο- 
καβαλίκευμα είς τής 
γάμπες ή τούς μη
ρούς. απαλλάσσεσθε 
άμέσως ώς Εξής:

Στέκεσθε είς προ
σοχήν, σηκιόνεσθε είς 
τά άκρα τών ποδών 
καί κατόπιν άφίνε- 
σθε άποτόμως νά πέ
σετε μέ τόν κορμόν 
κατακόρυφον, κάμ- 
πτοντες τά γόνατα. 
"Επειτα σηκιόνεσθε 
άπηλλαγμένος πάσης 
ένοχλήσεως.

Διά νά άπαλλαγήτε 
πάλιν άπό άχληρόν 
λόξιγγα, δέν εχετε
παρά νά πιέσετε διά το ΤΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ. Ό χειμώνας έρχεται καί ή γιαγιά 
τοΰ δακτύλου τόν λαι- !**  τή νύφη καί τήν έγγονή πλέκουν τό τρικό τού πολεμιστου. 
μόν σας δεξιά τοΰ 
θυρεοειδούς, δηλαδή ολίγον παρέχει τού λεγομένου καρυδιού καί κοντά 
στής εληές.

Arrhe'nal................................... r gr.
Phoshale de soude..................... 20 »
Vanadate de soude . .... 25 »
Strop de Strychnine .... 200 »
S. d’ecorce d’oranges ame'res q.s. ’/2 Litre

Μιά κουτάλια τής σούπας μέ τό κρασί είς τά γεύματά σας Επί πέντε ημέρας. 
θ)ά διακόπτετε δέκα ήμέριις καί da capo. Θά ξαναρχίζετε αλλας πέντε ημέρας.

“Οταν ψήνετε είς τόν φούρνο τού σπιτιού κρέας, θά εχετε παρατηρήσει δτι, 
στεγνώνει πολύ. ’Ιδίως αυτό συμβαίνει είς τής κουζίνες τοϋ γκαζιού. Διά νά 
άποφύγετε αύτό τό στέγνωμα, βάλτε είς μιά γωνιά ενα πήλινο βαζάκι, πιάτο, 
δ,τι νά είναι, μέ νερό. ’Εξατμίζεται σιγά-σιγά τό νερό καί οί άτμοί του δια
τηρούν υγρόν τό κρέας.

* * 54
ΑΒΥΧΣΙΝΕΖΙΚΑ

Δύο αντιφάρμακα υπάρχουν διά τούς συνηθίζοντας νά ρογχαλίζουν : 
’Επειδή συνήθως ρογχαλίζει κανείς δταν κοιμάται ανάσκελα, πράγμα τό 
όποιον είναι καί ανθυγιεινόν, δένουν εις τήν ράχιν ενα μανδύλι με κόμβον, 
δστις ενοχλεί τόν κοιμώμενον, μόλις γυρίση ύπτιος, καί Ασυναισθήτως ουτος 
γυρίζει είς τό πλευράν.

*

Σάν κυνηγώ Ελέφαντας καί τρομερά λιοντάρια 
στά δάση μέσα, ατά βουνά, ποΰ μοιάζουν στοιχειωμένα, 
μέ τδνομά σου Αγάπη μου πετάω τά κοντάρια 
κι' δλα μπροστά σου πέφτουνε νεκρά, κουβαριασμένα. 
Κ' 'ύστερα πέρνω μέ χαρά τή λύρα μου κι αρχίζω 
στά ξαπλωμένα εμπρός θεριά νά τραγουδώ γιά σένα, 
πώς 
γιατί

τίποτα, ναι, τίποτα μπροστά σου δεν Αξίζω, 
άν νικώ εγώ θεριά, Εσύ νικάς εμένα.

'Ιδού μία οδηγία διά τά &ιπλά σας: Πριν τά βάψη ό Επιπλοποιός σας, τά 
Επιχρίετε μέ μίγμα έξ 60 γρ. Στυπτηρίας, 60 γρ. Θειϊκοΰ Σιδήρου, 30 γρ. 
Βορικοΰ όξέτος, 19 γρ. Ζελατίνας, 6 γρ. 'Αμυλόκολλας καί 1 λύρας ίίδατος.

Σημειώσατε δτι τά Επιπλά σας κατ' αυτόν τόν τρόπον καί άφλεκτα γίνονται 
καί απρόσβλητα άπό τό σαράκι.

*

τή δόλια μου καρδιά μέ τό σκληρό σου χέρι
··' λ ,.,,.,,.Τσ,

Διά νά καθαρίζετε τά οφουγκάρια σας: Διαλύσατε 20—25 γρ. σόδας κρυ
σταλλικής είς μίαν λύραν νερό ζεστό καί προσθέσατε όλίγας σταγόνας 'Αμμω
νίας, δταν δέ ή σόδα διαλυθή εντελώς, βουτάτε τό σφουγκάρι καί τό κουνάτε

Πάρε . . _ .
καί σφάξε την άλύπητα μέ δίκοπο μαχαίρι.
Μή φοβηθής κανένα — εγώ σοΰ τήνε δίνω — 
κομμάτια χίλια κάμε την, δίχως καρδιά νά μείνω 
καί σ’ ενα μέρος, ποΰ θά ίδής τό αίμα νά μαυρίση, 
τό άπονο μαχαίρι σου λίγο άς σταματήση, 
ν’ άκούσης μέ μισόσβυστη φωνή, πού ί'να στόμα 
θά σοΰ φωνάξη: Μ’ Εσφαξες, μά σ’ Αγαπώ ακόμα.

ΧΑΡΙΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

^Υίονταξες ενιι φιλάκι, 
μά σοΰ ζήτησα χαρτί-, 
κι’ Εβαλες τά δυό σου χείλη, 
σάν νά λέμ’ Εγγυητή.

"Εκανα κι έγιό Αμέσως —
/‘ή’’ ιυχόν καί μου τό σκάσης —

« προσημείωσι » στα χ,ειεη' 
ετοι δέν θά τό ξεχάσης.

Μ’ άν Ισως καταφύγετε 
είς ιϋ Δικαιοοταοιον . . . .

ε εντ0ν·.·>ς απο σήμερον» 
θά ' ττε τό διπλάσιαν.

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
«44

ΟΙ ΜΑΓΟΙ

ΤΗΝ πρωτεύουσαν απασχολεί, καί μάλιστα 
τάς άνωτέρας τάξεις, αδιακρίτως φύλου, 

“νας μάγος φοβερός καί τρομερός, Βαμβακίδης 
όνόματι, δ όποιος προλέγει τό μέλλον είς τούς 
θνητούς πελάτας του.

Τοιουτοτρόπως προστίθεται άκόμη κάτι 
άλλο άπό τήν έποχήν τών Βυζαντινών, μέ τήν 
όποίαν αρχίζουν νά συγκρίνουν τήν σημερινήν. 
Πράγματι είς τούς χρόνους έκείνους έπαιζαν 
μεγάλον ρόλον οί Μάγοι άφοϋ καί μέσα είς τό 
Παλάτιον είχον παρεισφρύσει, ρυθμίζοντες αΰ-
τοί, χάρις εις τό θεοκρατικόν περιβάλλον, καί 
τήν ζωήν τού Αύτοκράτορος.

Άλλά πρέπει νά γίνη διάκρισις μεταξύ 
μάγων — άστρολόγων καί μάγων — αιρετικών. 
Οί πρώτοι ήσαν οί μάγοι τών ’Ανακτόρων καί τών Μεγιστάνων καί 
Τιτλούχων, πανσθενεις, διέποντες τά πάντα έν τφ Παλατίφ, έν τψ δποίφ 
καί κατώκουν, κατέχοντες μέγιστα αξιώματα, άνευ τής γνωμοδοτήσεως 
τών δποίων δ Ίσαπόστολος - Αύτοκράτωρ ούδ’ έκ τών ιδιαιτέρων δωμά
των του έκινεϊτο.

Είς έν χρονικόν άνευρίσκομεν κάτι σχετικόν: ·Ό μέν οΰν Βασιλεύς 
άπελθείν εις Βλαχέρνας αϋτίκα ήθελεν, οί δέ άστρολόγοι, τήν καλήν έξε- 
τάζοντες ώραν, καί δκοντα έπικατεϊχον αύτόν δλην τήν πρώτην τών νυ- 
στειών έβδομάδα έν τφ Μεγάλφ Παλατίφ. Ώς γούν παρήλθεν ή Παρα
σκευή, έδοξεν αύτοϊς περί δρθρον ήδη τοΰ Σαββάτου τήνμετάβασιν ποιήσαι 
άπό ένός Παλατιού είς έτερον».

Τουναντίον οί άλλοι ήσαν οί μάγοι τών τριόδων, αιρετικοί, έξ ών άπει- 
ρία άνήλθε μέχρι τής πυράς, διατρέχοντες μέ φίλτρα τάς άγοράς τής 
Κωνσταντινουπόλεως, σκανδαλίζοντες τούς Χριστιανούς καί κάμνοντες 
τέρατα κα: σημεία.

Οϊ περισσότεροι έξ αύτών έκαίοντο. Πυρά μεγάλη άνήπτετο είς τήν

μπραβο ΕΠΙΤΥΧΙΑ! - Κυριαρχεί ό 'Ελληνικός, ρυθμός μέσα είς τό έν Άλεξανδρείφ κοιμητήριον τής όμονενοϋς 
Κοινότητος. χάρις είς τό μαυσωλεϊον τής οίκογενείας Κάσδαγλη, καί τό όποιον έφιλοτέχνησεν '.τό iv Άύήναις 

έργοστάσιον μαρμαρογλυφίας I. Χαλδούπη. iSTS

γελφ πεθαίνει. Μά ή λύπη είναι δυνατή καί βαστάει πολύ. Άφησε νά 
ζωγραφισθή στά μάτια σου λυπητερή άγάπη.

—"Α όχι καλέ μου. Τά λόγια σου είναι σκοτεινά καί δέν τά καταλαβαίνω.
—Ή καρδιά είναι γιά νά βγάζη μονάχα έξω ένα δάκρυ ή ένα τρα

γούδι Αγαπημένη μου.
—Ά δχι καλέ μου. Τά λόγια σου είναι σκοτεινά καί δέν τά κατα

λαβαίνω.
—Ό λωτός ανοίγει στό χάδι τοΰ "Ηλιου καί χάνει δ,τι έχει. Στήν ατέ

λειωτη πάχνη τοΰ χειμώνα δέν μπορεί νά μείνη κλειστό τό μπουμπούκι.
—"Α δχι καλέ μου. Τά λόγια σου είναι σκοτεινά καί δέν τά κατα

λαβαίνω. ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ
4 4 4

» ’ Ολίγη χολή πικραίνει πολύ μίλι.
* Τά ρόδα μαραίνονται' τά αγκάθια μένουν.
ν Είς τήν ’Αριθμητικήν ενα καί ενα κάνουν δύω, είς τόν "Εροιτα εν 

καί εις τήν ’Απιστίαν τρία.
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ΕΥΓΕΝΕΙΣ... ΠΕΙΡΑΤΑΙ

ΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ. — Έκεϊ κάπου παρά τό τέρμα τής λεωφόρου Συγγροΰ, παρά τό τρίγωνον τό λεγόμενον 
Δέλτα τοΰ Π. Φαλήρου, ή σκαπάνη του έργάτου άπεκάλυψε 1!ΐ σκελετούς άλυσσοόέτους, παρατεταγμένους 

είς γραμμήν, οϊτινες προυκάλεσαν μεγάλην έπιστημονικήν συζήτησιν.

ΛΟΓΩι τής γεωγραφικής θέσεως πρό 
πάντων τής Χώρας μας, κατά τόν 

Μεσαίωνα, είχε καταντήσει αυτή κρησφύ
γετου· πειρατών. Ίδια έπί Ενετοκρατίας 
καί Φραγκοκρατίας δύναταί τις νά είπή 
δτι ολόκληρος ή Ελλάς είχε καταντήσει 
ένα παμμέγιστον πειρατικόν άντρου·.

Μεγιστάνες διετηροΰντο διά ληστρικών
πόρων καί δοΰκες διέθετον τούς οίκους των είς τούς προστατευομένους 
των πειρατάς. ’Ιδίως φωλεό, πειρατική άπέβησαν ή Πελοπόνησος καϊ οί 
πολυπληθείς μυχοί τής Βορείου Ελλάδος. Τοοούτον δέ έντιμον είχεν 
άποβή τό πειρατικόν επάγγελμα καί τόσον τιμητικόν ένομίζετο, ώστε 
καθιδρύθη καϊ πληρονομική διαδοχή, περιερχομένη άπό πατρός είς 
υιόν καί άπό οικογένειας είς οικογένειαν.

Ό 'ιππότης τής Θεσσαλονίκης Ρολάνδος, έφημίσβη ώς πειρατής έπί 
σειράν έτών Κυμαινόμενος τά άπό Θεσσαλονίκης παράλια τής Ελλάδος 
μέχρι τών στενών τής Ζακύνθου καϊ άνω.

Αί μεγαλείτεραι Ελληνικοί οικογένειαν τής Μονεμβασίας, οί Δαιμο- 
νογιάνναι καί οί Μαμωνάδες, μνημονεύονται ώς διάσημοι πειραταί, 
γενόμενοι μάλιστα καί δυνάσται τών Κυθήρων, λόγιο τής μεγάλης πει
ρατικής δεινότητάς των. Ό δέ Σανοΰδος, ό ιστορικός τής έποχής, άπο- 
καλύπτει δτι καί βαρώ- 
νοι τής Εύβοιας συνείθι- 
ζον κάθε ενιαυτόν νάπο- 
στέλλουν στόλον έξ 100 
σκαφών πρός δήωσιν 
τών Μικρασιατικών πα
ραλίων. "Ενα καί μόνον 
πειρατικόν ταξεΐδι άπέ- 
φερε κέρδη περισσότερα 
τών 600 χιλιάδων δραχ
μών. Έκ τών πειρατικών 
αυτών πόρων ό βαρώ- 
νος Χαλκίδος διετήρει 
άριστον 'ιππικόν έκ τε- 
τρακοσίων 'ιπποτών, είχε 
δέ μεταβάλλει τήν Εύ
βοιαν είς Οαυμάσιον ίπ- 
ποφορβεΐον καί τό πάν
των σημαντικοί’ διά τήν 
έποχήν έκείνην, δτι είχε 
έγκαταστήσει τραπεζιτι
κόν οίκον, έκ τοΰ όποιου 
έδανείζοντο χρήματα αί 
διάφοροι μικροηγεμο- 
νίαι τής 'Ελλάδος καί αύτή ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Διευθυνταί τοΰ 
μεγαλειτέρου τότε, καθ' δλον τόν κόσμον, τραπεζιτικού οίκου ήσαν οί 
αδελφοί Φέρροι έχοντες τήν έδραν των είς Χαλκίδα. Ό οίκος τού Δελ- 
λαρός περιέθαλπε τούς ληστεύοντας τά παράλια τοΰ Άργολικοΰ κόλπου 
δ λιμήν τού όποιου, τό Ναυπλίου·, ειχευ· άποβή τό κυριώτερον αυτών 
κρησφύγετου. Μετά τήν άλωσιν τής Σκοπέλου καί τής Λήμνου ύπό 
ναυάρχου τοΰ Βυζαντίου οί κάτοικοι τούτων είχον μεταναστεύσει είς 
Εύβοιαν καί μετέβαλον τήν νήσον είς άληθινόν στρατώνα πειρατών. 
Έπί τίνος πολέμου εναντίον τοΰ Αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ Β' τοΰ 
Παλαιολόγου, τριακόσιοι πειραταί έξαπεστάλησαν έκ μόνης τής Χαλκί
δος, ό δέ ιστορικός Σανοΰδος, έλαχε νά γνωρίση ληστοπειρατήν έκ τής 
βενετοκρατουμένης Κρήτης, δστις έσυνείθιζε νά καυχάται δτι δΓ ενός 
^ιόνου πλοίου είχε προξενήσει είς τήν Έλ. Αυτοκρατορίαν ζημίας 400,000 
ύπερπύρων, δηλ. περίπου 3,820,000 δραχ. Οί πειραταί είχον κεκανονι- 
σμένον τακτικόν τιμολόγιου, άνεγνωρισμένον ύπό τών έμπόρωγ, οϊτινες 
ολίγον κατ’ ολίγον είχον συνειθίσει νά θεωρούν νόμιμον τήν ύπό τών 
πειρατών λαφυραγωγίαν. Καί δή δ πλοίαρχος πειρατικού σκάφους έδι- 
καιούτο νά λά6η τρία δηνάρια ώς λάφυρου· άντί έκάστης δυάδος δηνα
ρίων, ήν είχε δαπανήσει διά τήν έξάρτησιν καί τόν εξοπλισμόν τοΰ 
πλοίου· αν προσέβαλλε δέ τό κρησφύγετον άλλου πειρατοΰ, τά κέρδη 
τοΰ πλοιάρχου, λαμβανομένου ύπ’ οψιν τοΰ μεγαλειτέρου κινδύνου, είς 
τόν όποιον έξετίθετο ή περιουσία του καί ή ζωή του, ύπελογίζοντο είς 
τό διπλοΰν τοΰ ποσού τοΰ δαπανηθέντος χάριν έξαρτήσεως τοΰ πειρα
τικού πλοίου. "Οταν ή πειρατεία έλάμβανε χώραν εντός τών ορίων τής 
Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, δ πλοίαρχος πειρατικού σκάφους έδικαιούτο 
καί εις τό έν πέμπτον τών ληφθέντων, άπελάμβανε δέ πρός τούτοις 
πλεϊστα δσα προνόμια καί ωφελήματα. "Αν τά κέρδη τών πειρατών 
δσον καί άν ήσαν μεγάλα, μέρος μόνον τής προξενηθείσης ζημίας άντε- 
προσώπευον, αί δέ συμφοραί καί ερημώσεις ας προεκάλουν, δέν δύναν- 
ται νά ύπολογισθώσι κατά πρόχειρον τρόπον. Ιδίως οί πειραταί έπετί- 
θεντο κατά τών πλοίων ξένων πολιτειών, τής Βενετίας, ή οποία πλει- 
στάκις μάλιστα έλαβεν άφορμήν νά παραπονεθή πρός τόν Βυζαντινόν 
Αύτοκράτορα καί νά έπικαλεσθή τήν μεσολάβηση*  αύτού πρός κατάπαυ
ση· τού έργου τών πειρατών. Θά ήδυνάμεθα καί άλλα πολλά νά άναφέ- 
ρωμεν διά νά σάς δώσωμεν μίαν ιδέαν τής τότε ασφαλείας είς τάς 
Ελληνικός θαλάσσας, άλλά τά παραδείγματα είνε πολλά καί ατελείωτα.

ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ... ΣΤΟΜΑ

ΕΙΣ τήν Φυσικήν Πειραματικήνέκτίθεται έκτενώς καί εξηγείται σαφέ
στατα τό φαινόμενου· τής ήχους καί τής έπαναλήψεως τής φωνής 

πολλάκις, είναι δέ γνωστοί καί τόποι δπου, ώς έκ τής φυσικής των 
κατασκευής, άκούεται ώρισμένας φοράς ή φωνή.

Εκτός δμως τών φυσικών τούτων φαινομένων παρετηρήθη δμοιον 
πράγμα καί είς έργα τέχνης, είναι δέ γνωστόν έξ άλλου δτι, τά ύπόγεια 
τής 'Ιερός Έξετάσεως είχον θόλους κατεσκευασμένους κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε νά αντανακλάται ύπ’ αυτών καϊ πας ψίθυρος ακόμη, τόν 
όποιον ήκουε ό άγρυπνων κατάσκοπος, είς κατάλληλον μέρος 'ιπτάμενος..

Είς τήν εκκλησίαν τοΰ Αγίου Φραγκίσκου, άν σταθή κανείς είς τό 
μέσον τοΰ θόλου καί κτυπήοη ώρισμέτ-ην πλάκα τοΰ δαπέδου, θά 
άκούση τόν κτύπον επαναλαμβανόμενον δεκαεξάκις άπό τόν θόλον καί 
τό έδαφος.

Τό αύτό φαινόμενον παρατηρεϊται είς τό Βαπτιστήριον τής Πίζας, 
δπου δταν ό κώδων ήχήση κάτω άπό τόν Μόλον, ή ήχω επαναλαμβάνει 
τόν ήχον καί σχηματίζει μέ τήν πλημμύραν τών αρμονικών κωδωνι
σμών πολυόργανον μουσικήν.

Ή φωνή επαναλαμβάνεται όκτάκις είς πολλά μέρη τών τειχών τοΰ 
Άβινιόν. Είς τά περίχωρα τοϋ Βερδέν, δύο τοίχοι άπέχοντες άλλήλων 
περί τά πεντήκοντα μέτρα, άπηχοΰν δεκάκις τήν φωνήν.

Πλησίον τοϋ Μιλάνου, καϊ εντός τής έπαύλεως Σιμονέττα, ό σοφός 
μαθηματικός Μόντζι έξηκρίθωσεν δτι, μιά πιστόλια ριπτομένη άπό ενα 
παράθυρου· τής έπαύλεως, επαναλαμβάνεται ΊΟάκις καϊ δΟάκις.

Ό περιώνυμος τάφος τής Καικιλίας Μετέλλα, κείμενος έπί μιάς οδού 
έν Ι’ώμη, παρουσιάζει πολλαπλήν ηχώ. Έάν τις άπαγγείλη μίαν λέξιν 
άπό τά πρόθυρα τοϋ μικρού λόφου ποΰ τόν υποβαστάζει, ή λέξις επα
ναλαμβάνεται όκτάκις καί δεκάκις.

Ή νύμφη ήχώ εδρεύει καί είς τά έργα τής συγχρόνου Τέχνης. Οΰτω 
είς μίαν κρεμαστήν γέφυραν άνω τών “Αλπεων, τά κύματα τοϋ ποταμού, 
έκσπώμενα έπί τών πλευρών τής γεφύρας, έπαναλαμβάνουν άιιετρήτους 

φοράς τόν αυτόν ήχ"··φοράς τόν αυτόν ήχον. 
Μπαστούνι ριπτόμε- 

νον έπί τοΰ πλακοστρώ- 
του τών υπογείων τοΰ 
Πανθέου σχηματίζει ή
χον δμοιον μέ τόν τού 
πυροβόλου.

Είς τά οικοδομήματα, 
δπου ό θόλος έχει ελλει
ψοειδή κατεύθυνσιν δύ
ναταί τις νά όμιλήση χω
ρίς νά διατρέχη τόν κίν
δυνον νά τόν άκούση ό 
γείτονάς του ποΰ εύρί- 
σκεται εν ή δύο βήματα 
κοντά του.

Έχει άποδειχθή εσχά
τως, δτι τά ίστία τών 
πλοίων είναι δ κάλλι- 
στος αγωγός τής ήχούς. 
Οΰτω φυσικοί ταξειδεύ- 
οντες μέ ίστιοφόρον έν 
ώρφ ίσχυροΰ ανέμου καί 
έχοντες έ*·  αμμένα τά 

ώτά των πρός τήν απέναντι παραλίαν, ηχούσαν άπό ο ίσεους δια- 
κοσίων χιλιομέτρων τόν κώδωνα τοΰ Σάν - Σαλβατόρ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Η ιστορία καί ό μΰθος, αί παραδόσεις καί ή φήμη παρέδωσαν διά 
___ , τό πρόσωπον Λουδοβίκου τοϋ ενδεκάτου, τοϋ δημοφιλούς άλλά καί 

μισητού ταυτοχρόνους βασιλέως τής Γαλλίας, μίαν βιογραφίαν τόσο 
τραγικήν δσο καί φανταστικούς περίεργον.

Τά μυθιστορήματα καί τό θέατρον τόν παρουσιάζουν κακόν, μοχθη
ρόν, δειλόν, σκληρόν καί φιλάργυρου·, ένα μίγμα Ταρτούφου και Τι6ε- 
ρίου, ασθενούς κατά φαντασίαν καί Πατελίνου.

Εις ένα βιβλίον, ό συγγραφεύς τοΰ όποιου ζητεί νά καθορίση τϊάκρι 
6ώς ήτο ό θλιβερός αυτός βασιλεύς, διαβάζει καί μαθαίνει κανείς, δτι 
πράγματι ό Λουδοβίκος 11°5 ήτο ένας χαρακτήρ, ό όποιος είχε λίγο 
άπ’ ι :>λα τά προτερήματα καί πολύ άπό τάς κακίας τής 
άνθρωπίνης ψυχής.

Οί παλαιοί 'ιστορικοί καϊ οί νεώτεροι, οί χρονογράφοι τής 
έποχής του, συμφωνούν δτι ύπήρξε σκληρός εις τό ζενίθ.

Είς τόν οιδηροΰν αιώνα κατά τόν όποιον 
έζησεν, έπαιζε μέ τά κεφάλια τών άνθρώπων 
καί τά έκοβε, δπως τά μικρά παιδιά πού κρα
τούν μίαν βίτσαν καί τρέχουν, χτυπώντας τά 
άνθη μέσα σέ άγρόν ανθόσπαρτου·.

Ή μανία του ήτο νά έφευρίσκη μέσα τυραν
νίας καί νά τά σχεδιάζη μόνος, απολαύουν, δταν 
τά έθετε είς εφαρμογήν καί τά έβλεπεν έπι- 
τυγχάνοντα. Ή κλίσις του πρός τούτο έθοηθεϊτο 
άπό μίαν φαντασίαν, τήν όποιαν δέν κατουρ- 
Οωσαν νά φθάσουν οί διδάσκαλοι τών βασα
νιστηρίων, οί περίφημοι ’Ιταλοί, οί κληθέντες 
διά μέσου τών αιώνων «καλλιτέχναι τοϋ άνθρω- 
πίνου μαοτυρολογίου.>

Ή μεταφύτευσις τοϋ μονσταχιού. — Ί στορ ία χωρίς κείμενον.

Τά σιδερένια κλουβιά τά όποια έπίεζαν τόσον τούς είς αύτά φυλακι
σμένους του, δσον έχρειάζετο είς αυτούς μέ άγωνίαν νά άναπνεύσουν, 
τά όποια παρέτασσεν είς μίαν γραμμήν μέσα είς ύγρά ύπόγεια καί συχνά 
κατήρχετο είς αύτά συνοδευόμενος άπό τόν υπασπιστήν του καί άκο- 
λουθούμενος άπό τής δύο λεβρέτες του, πού τής έξηρέθιζε καϊ τής 
άφινε νά δαγκάνουν διά μέσου τών οπών ποΰ είχαν ταΰτα τούς μάρτυ
ρας του, θά μείνουν παροιμιώδη είς δλον τόν κόσμον. Μία Οαυμασία 
είκών τοϋ μεγάλου ζωγράφου Ζερώμ, αποδίδει έξόχως τήν έπίσκεψίν 
ταύτην τοΰ μοχθηρού βασιλέως είς τά ύπόγεια τών κλουβιών του.

Είς τό περίφημον ίστορικώς βιβλίον τών Λογαριασμών Λουδοβίκου 
τοΰ ενδεκάτου, τό ώς μοναδικόν κειμήλιου· φυλασσόμενου είς τά ιστο
ρικά Άρχεϊα τής Γαλλίας, σελίδας δλοκλήρους εύρίσκει ό αναγνώστης 
αφιερωμένος είς πληρωμήν δαπανών τεραστίων διά τήν κατασκευήν 
σιδηρών κλοιών, άλυσσίδων, λουκέτων, σφυριών, χρησιμευόντων διά τά 
ιδιαίτερα βασανιστικά ύπόγεια τών ανακτόρων, είς τά όποια εύχαρίστως 
μειδιών τό απαίσιου· τοΰ θανάτου μειδίαμα, διήρχετο τάς ώρας του, ό 
κίτρινος άναξ, κλωτσών τούς δυστυχείς καί κτυπών τάς κεφαλάς των 
διά τής σιδηράς άκρας τής ράβδου του.

Φρικιαστικαί είνε αί περιγραφαί, τοΰ πώς διήρχοντο οί μαρτυροΰντες 
μέσα στά άσφυκτικά κλουβιά, δεμένοι χειροπόδαρα καί άπό τόν λαιμόν 
μέ κρίκους καί άλυσσίδες, δπως οί εύρεθέντες σκελετοί τοΰ Π. Φαλήρου.

Ή άνταπόδοσις τής ίσης τιμωρίας, δπως θαυμάσιους γράφει ό Πώλ- 
ντέ-Σαίν - Βικτώρ, έβοήθησε τήν Ιστορίαν νά κατασκευάση ένα παρό
μοιο σιδερένιο κλουβί, είς τό όποιον έκλεισε διά παντός μέσα τόν απάν
θρωπου· βασιλέα, διά νά τόν περιφέρη άπό αίώνος είς αιώνα καί νά τόν 
έπιδεικνύη ώς τό άγραότερον καί πλέον αίμοβόρον θηρίου·.

Τό άπομονωτήριόν του εις τό Πλεσσίς - λέ - Τούρ, γεμάτο φρικτάς 
αναμνήσεις σκληρότητος καί απανθρωπιάς εκπροσωπεί διά τής έξιστο- 
ρήσεως τών γεγονότων, τάς αίμοβόρους διαθέσεις του.

Έκεϊ έπνιγε καί έστραγγάλιζε κατά μεθόδους, τάς οποίας αύτός δ 
ίδιος ώνόμαζε καί έφαντάζετο. Έκεϊ κρεμοΰσε στά δένδρα τόσους, ό'υστε 
αύτά κατάφορτα νά κλίνουν τούς κλάδους πρός τήν γήν άπό τό πολύ 
βάρος. Έκεϊ έστράβωνε πότε άπό τό ένα μάτι κατ’ άρχάς καϊ μετά 
χρονικόν διάστημα καί άπό τό άλλο, πότε άπό τά δύο διά μιάς, ανθρώ
πινος ύπάρξεις, αί όποϊαι ύπήρξαν πρός στιγμήν άγαπηταί δι’ αύτόν. 
άλλ’ ή παραμικρά ιδέα δτι μελετούσαν τό κακό του, τάς μετέβαλλεν 
αμέσως είς μισητάς μέχρις έξοντώσεως.

Ξαπλωμένος έπάνω στά χόρτα έβλεπε τούς κρεμασμένους του ώς καρ
πούς τής απαίσιας καί άκορέστου έπιθυμίας του νά λέγεται ό Βασιλεύς 
τοΰ μαρτυρίου καϊ τών βασανιστηρίων.

# ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ!- Παρακαλοϋνται καί πάλιν οί συνδρομηταί μας, όσοι 
ύπελείφθησαν καί καθυστέρησαν τήν συνδρομήν των, νά ευαρε

στηθούν νά μάς έμβάσουν τά δικαιώματα τοΰ Περιοδικού. ’Αρκετά 
σαφώς έξηγήσαμεν, δτι, ή άπρόσκοπτος έκδοσις τής «Εικονογραφη
μένης» οφείλεται είς τήν στοργήν ποϋ έδειξαν πρός αύτήν έως τώρα 
οί συνδρομηταί της καί μόνον αύτοί. Τώρα λοιπόν διέρχεται κρίσιν 
καί αυτή καί δια τούτο άπευβυνομεν τήν ΰστάτην έκκλησιν καί 
παρακαλοϋμεν τούς καθυστερούντας τήν συνδρομήν των, νά τήν διευ
κολύνουν άκόμη μίαν φοράν καί νά μάς έμβάσουν τό ταχύτερον αύτήν.

ΕΙΜΕΘΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ
Συνεπείφ βπβρωτήσεως τοΰ βουλευτου κ. Μαλλιοπούλου, κατά τήν προ- 

γενεστίραν περίοδον τής Βουλής, είχε δρισΟή ειδική συνεδρίασις διά τά 
σκάνδαλα τής Εταιρίας τοϋ Φωταερίου, ήτις ήτο αληθινά «εύεργετική» διά 
τήν έταιρίαν Πράγματι ήκούοθησαν εις βάρος της Βόρεις βαρύτατα·., είς τό 
τέλος δέ κατηρτίσθη μεγάλη κοινοβουλευτική επιτροπή, ήτις διεξήγαγε 
εΰρυτάτας ανακρίσεις, έςετάσασα πλείστους μάρτυρας, συνέταξε δέ πολυ
σέλιδου έκθεσιν πρός τήν Βουλήν. "Ενεκα τής διά τάς έορτάς τών Χρι- 
στουγένων διακοπής τών εργασιών τής Βουλής καί τών πολιτικών γεγο
νότων, ποϋ έπηκολούθησαν, ή Εθνική ’Αντιπροσωπεία δέν ήκουσε τό πόρισμα 
τής άνακρίσεως τής εξεταστικής επιτροπής, ούτε δέ καί αί ολιγοήμερα! 
εργασία·, τής νέας ΙΙεριόδου επέτρεψαν τήν κατάθεσιν τής έκθέσεώς της. 
Άλλά μέ τήν έπανάληψιν τών τακτικών εργασιών άπό 1 ’Οκτωβρίου ή 
κοινωνία ’Αθηνών θά άνακουφισθή. Καί εϊμεθα περίεργοι νά ίδωμεν τί 
μέτρα θά ληφθοΰν πρός περιστολήν τού κακοϋ.

«
ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΣΗ·

Μεγαλοπρεπής βάπτισις έλαβε χώραν εις τήν Adis Ababa, τήν πρω
τεύουσαν τής Άβυσσινίας. Τήν Κυριακήν 27 Ιουλίου έτελέσθη ή βάπτι- 
σις τοϋ υίοΰ τοΰ έκεϊ έγκατεστημένου λαμπρού τής < Εικονογραφη
μένης» φίλου κ. Άνδρ. Καβαδία μέ άναδόχους τούς κκ. Κ. Μπα-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΗΤΩΝ

ΚΑΠΟΙΟΥ κομήτου τήν προσεχή έμφάνισιν μας αναγγέλλουν οί 
αστρονόμοι, ό όποιος δμως δέν θά... μάς καταστρέψη. Οί κάτοι

κοι τής Γης έσυνείθισαν καί δέν φοβούνται πλέον αύτόν τόν μπαμπούλα.
Τί έγίνετο άλλοτε είς παρωχημένος έποχάς, οσάκις ένεφανίζετο είς 

τόν ούρανόν κομήτης, δέν περιγράφεται. Ίδίρ. κατά τόν Μεσαίωνα έπι- 
στεύετο δτι ή έμφάνισις κομήτου έσήμαινε τό τέλος τοϋ Κόσμου καί. . . 
ή φαντασία συνεπλήρωνε τά κενά.

Ήτο τόσον φρικαλέος καί τρομερός»,γράφει δ περίφημος χειρούρ- 
γος ’Αμβρόσιος Παρέ διά τόν κατά τό έτος 1528 έμφανισθέντα, καί 
προυκελεσε παρά τφ κόσμοι τόσοι· τρόμον ώστε μερικοί άπέθανον έκ 
τοΰ φόβου καί πολλοί ήσθένησαν.

Έβλεπον, κατά τήν μαρτυρίαν τών συγχρόνων, δτι άπό τά μαλλιά 
έβγαινε ένα χέρι μ' ένα σπαθί έτοιμοί’ νά πλήξη τόν κόσμον, καί εις τό 
άκρον τοΰ σπαθιού έβλεπον τρεις άστέρας. Αεξιά καί άριστερά τοΰ 
κομήτου, έβλεπον πολλάκις μαχαίρια, σπαθιά ματωμένα καί μορφάς 
άνθρώπων άπειλητικάς μέ τά μαλλιά σηκωμένα.

Πολλοί τότε, δπως καί κατά τό 1877, άφιέρωσαν τάς περιουσίας των 
είς μοναστήρια. Τό αύτό συνέβη καί κατά τό 1860.

Ό κατά τόν Μαΐον τοΰ 1910 έμφανισθείς κομήτης ένεφανίσθη 25 
φοράς άπό τής γεννήσεως τοΰ Χριστού, έκτελεϊ δέ τήν περί τόν “Ηλιον 
στροφήν αύτοΰ έν διαστήματι 76 περίπου έτών. Είχεν έμφανισθή τώ 
1835, τφ 1759 κλπ. Ό έκ τής έμφανίσεως τών κομητών τρόμος έξέ- 
λιπεν άφ’ ής έποχής ό διάσημος “Αγγλος μαθηματικός Νεύτων, τφ 
1682, βουηθούμενος ύπό τοΰ φίλου του Χάλεϋ, άνεκάλυψαν δτι οί κομή- 
ται, ή τουλάχιστον τινές έξ αυτών, διαγράφουσι κανονικός τροχιάς καί 
δτι δύναταί τις νά προείπη τήν επάνοδον αότών. Άπό τής έποχής τού
της έπαυσαν θεωρούμενα έκτακτα φαινόμενα, είσί δέ καί οΰτοι ούρά- 
νια σώματα έχοντα κανονικήν πορείαν. Τινές έξ αυτών στρέφονται 
περί τόν "Ηλιον, ώς καί οί Πλανήται, άλλά διαγράφουσι τροχιάς λίαν 
έπιμήκεις. Οί Κομήται δέν άνήκουν άρχήθεν είς τό ηλιακόν ημών 
σύστημα, καί διατρέχουσι τό άπειρον μεταβαίνοντες άπό ενός ήλιακοΰ 
συστήματος είς άλλο.’ Οί περί τόν ήμέτερον "Ηλιον στρεφόμενοι ήρπά- 
γησαν κατά τήν διάθασιν αυτών ύπό τής έλξεώς του, ή τέ τροχιά αύτών 
λαβοϋσα σχήμα καμπύλης έκλείσθη ώς έκ τής επιρροής τών Πλανητών 
τοϋ ήμετέρου συστήματος. Τινές συνοδεύονται ύπό ουράς ίσης πρός 
τό ήμισυ τοΰ ούρανίου θόλου. Κατά τόν Κέπλερ ύπάρχουσι τοσοΰτοι 
Κομήται είς τόν ούρανόν δσοι ιχθύες ύπάρχουσιν είς τήν θάλασσαν. 
Πράγματι άριθμοΰνται κατά δισεκατομμύρια.

λάνον καί Μ. Δυκοόδην, οϊτινες εις τόν νεοφώτιστου έδωκαν τά όυόματα 
Λάμπρος - Εύάγγελος.

Τό μυστήριον ήτο μεγαλοπρεπέστατου μέσφ τοΰ έκλεκτοτέρου δμογε- 
γοΰς στοιχείου τής Άβυσσινιακής πρωτευοΰσης, έλάμπρυναν δέ τήν τελε
τήν διά τής παρουσίας των αί A. Α. Ε. Ε. δ Πρωθυπουργός, δ Υπουργός 
τοΰ ’Εμπορίου, δ Υπουργός τών Στρατιωτικών, δ Ί'πουργός τής Γεωργίας 
καί Βιομηχανίας καί ή A. Ε. δ Πρεσβευτής τής Ρωσσίας.

Ή «Εικονογραφημένη» είς τόν καλόν της φίλον εύχεται δλοψύχως νά 
ϊδη τόν υίόν του μεγάλον, τρανόν καί έντιμον. Δβ.

«
ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ

Εΰγενικό παλληκάρι τής Κρήτης, δ κ. Παντελής Μαντωνανάκης, έθεμε- 
λίωσεν ΰπό τάς εΰχάς τής ’Εκκλησίας, νυμφευθείς τήν έξ εύγενών ’Ενετών 
τήν καταγωγήν έλκουσαν Βασοΰλαν Π. Σιορβανέ, τοΰ έν Κορίνθφ κτήμα- 
τίου, τήν φωλεάν του.

Τό μυστήριον ηΰλόγησεν δ ήρως Παπα-Δράκος, ώς παράνυμφος δέ παρέ- 
στη δ κ. Σοφ. Βενιζέλος, υίός τοϋ Πρωθυπουργού.

Επίσης παρευρέθησαν δ «. Κυρ. Μητσοτάκης, βουλευτής Κρήτης καί 
άλλοι πολλοί επίσημοι.

Ή < Εικονογραφημένη · ραίνει μέ άνθη καί εΰχάς τήν φωληά τοΰ τι- 
μημένου παλληκαριοΰ, ΰπό τήν όποιαν θά έκτραφοΰν οί σκύμνοι ποΰ θά 
συνεχίσου·/ τό έργον τοΰ πατρός.

ΕΝ ΜΙΤΥΛΗΝΗι
Ό έν Μιτυλήνη ήμέτερος φίλος κ. Κων. Διακάκης άπεχώρησε τής έκεϊ 

γνωστής έταιρίας Δημητριάδης - Διακάκης καί Σα , ήτις μέχρις έσχατων 
ήτο άνεγνωρισμένη ώς αντιπρόσωπος τής «Εικονογραφημένης». Κατόπιν 
τούτου ή περί τών συμφερόντων τοΰ περιοδικού μέριμνα δι’ δλας τάς 
νήσους τοΰ Αιγαίου άνετέθη είς τόν κ. Κων. Διακάκην, άναγνωρισθέντα 
ώς Μόνιμον Πληρεξούσιον'Αντιπρόσωπον τής «Εικονογραφημένης», δι'δλον 
τό Αϊγαΐον μέ έδραν τήν Μιτυλήνην.
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ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΗι.- 
Έπειδή δέν θά ταξειδεύσουν 

έφέτος όπως κατά τά παρελθόντα 
έτη οί ειδικοί απεσταλμένοι τής 
«Είκονογραφημένης», άφ’ έτέρου 
δέ έπιθυμοΰμεν νά μή ύποβάλω- 
μεν τούς συνδρομητάς μας είς τον 
κόπον νά τρέχουν είς ταχυδρο
μεία και τραπέζας διά νά μάς 
έμβάζουν τά δικαιώματα τοϋ 
Περιοδικού, προήλθομεν είς συν- 

εννόησιν μετά τοϋ Κεντρ. Καταστήματος τής Τρα
πέζης 'Αθηνών, είς ήν άνεθέσαμεν τήν φροντίδα 
τής πραγματοποιήσεως τών εισπράξεων τών δικαιω
μάτων τής «Εικονογραφημένης» διάτών κατά τόπους 
υποκαταστημάτων καί ανταποκριτών της.

Προέβημεν, έπαναλαμβάνομεν, είς τό, διάβημα 
τούτο, ΐνα διευκολύνωμεν τούς συνδρομητάς μας καί 
άπαλλάξωμεν αύτούς παντός κόπου καί ένοχλήσεως. 
Διά τούτο τούς παρακαλούμεν νά μή μάς παρεξη- 

γήσουν, άλλά τούναντίον, έκτιμώντες τάς άνάγκας τής «Εικονογρα
φημένης» καί τό κρίσιμον τών περιστάσεων νά συμβάλωσιν, δπως 
πάντοτε, είς τήν άπρόσκοπτον έκδοσιν αύτής.

«
— "Ακούσε λοιπόν γυναίκα' ένας διάσημος ιατρός λέγει δτι ή γυναίκα 

πρέπει νά κοιμάται περισσότερον άπό τόν δνδρα.
— Λοιπόν : Τί Θέλεις νά πής ;
— Θέλω νά σοΰ πώ παιδί μου δτι, πρέπει νά κοιμάσαι νωρίς τό βράδυ 

καί νά μή μέ περιμένης.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΠΟΝΑΜΑΣ

Ό καρδινάλιος Δυβοά εΐχεν ένα οίκονόμον, φοβερόν κλέπτην καί τόν 
είχε καταλάβει. Όταν λοιπόν επήγε τήν πρωτοχρονιά είς τόν καρδινάλιον 
γιά μποναμά. τοΰ λέγει εκείνος :

— Σου χαρίζω δ,τι μοΰ έκλεψες.
Ό οικονόμος δέν είπε τίποτε, καί ΰπεκλίβη. ’Αλλά έξηκαλούθησε κλέ- 

πτων δλον τό έτος καί τήν πρωτοχρονιά πάλιν παρουσιάσθη μέ τούς άλλους 
ΰπηρέτας.

— Μού χρεωστείς καί διακόσια ναπολεόνια' τοΰ είπε δ καρδινάλιος.
«

ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ
Σ. Μ. Cape Town, A. Β. Γύθειον, Α. Μ. Θεσσαλονίκην, θ. Β. Λευκάδα, 

Ε. Σ. Mavetanana, Π. Π. Wynberg, 1. Κ. Καρδίτσαν, Γ. Γ. Καβάλλαν, 
Μ.Β. καί Κ. Κόνιτσαν, Π. Λ. Βοστώνην, Ν. Α. Παρισίους. Έμβάσματά σας 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν άπείρως.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Είς ένα τομίδιον μέ τόν τίτλον «Ή ’Επαρχία τής Περγάμου», δ έν Μυτι
λήνη κ. Γ. Κ. Χονδρονίκης (Μενεκράτης), περιγράφει άπό 'Ιστορικής, 
’Αρχαιολογικής, Γεωγραφικής, Κοινοτικής, 'Εκπαιδευτικής, Κοινωνικής, 
Γεωργικής καί ’Εμπορικής άπόψεως έν περιλήψει άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων, τήν ιστορικήν αυτήν τής Μικράς 'Ασίας έκτασιν, ήτις εσχάτως 
ύπέστη τόν άπηνέστερον διωγμόν άπό τούς Νεοτοόρκους,

Κομψότατος τόμος έκδοθείς ύπό τοΰ Τυμφρηστού περιέλαβε ωραίους στί
χους ύπό τόν τίτλον «Τά τραγούδια τοΰ Βασιληά , διαιρούμενα οΰτω : Στό 
Βασιληά μου, Ό θρυλλικός 'Ακρίτας, Ή προσταγή τοΰ Βασιληά, Ό Στρα
τός μας, Ή Λευτεριά. Ό φρουρός. Ό Ρήγας μας, Στή Μεγαλόχαρη, Στή 
θαυματουργή Εικόνα, Ό Στρατηλάτης, Στή Γιορτή Του, θά γειάνη, Χαρά, 
Στά πεύκα τοΰ Τατογιοΰ. «

— Ή μητέρα σας μοΰ διηγείτο δτι, εϊχετε τόσην δμοιότητα μέ τόν άπο- 
θανόντα δίδυμον άδελφόν σας, ώστε δέν ήμποροΰσε νά σάς ξεχωρίση.

— ’Αλήθεια. Άκόμη τώρα δέν ξέρει ποιος άπ’ τούς δύω μας πέθανε.

«
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Κάποτε ένας καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου, ιατρός, προ- 
σελήφθη ώς ιατρός τσΰ Βασιλέως.’Εγωιστής καί ρεκλαμαδόρος άνέμενεν, 
μόλις θά ένεφανίζετο εις τό άκροατήριόν του, νά έκσπάσουν εις ενθουσιώ
δεις έκδηλώσεις. Άλλά καί οί φοιτηταί τόν εϊξευραν καί τούναντίον, δταν 
είσήλθεν είς τήν παράδοσιν, έδειξαν δτι, δέν εϊξευραν τίποτε. Τήν έπομένην 
λοιπόν, πριν εΐσέλθουν εις τήν παράδοσιν ο! φοιτηταί, έγραψε είς τόν πίνακα : 
Ό Δβ X. ώνομάσθη ιδιαίτερος ιατρός τής Α. Μ. τού Βασιλέως. Όταν δμως 
ένεφανίσθη διά νά άρχίση παραδίδων, κάποιο χέρι είχε γράψει κάτω άπ’ 
αύτά : Ό θεός σώζοι τόν Βασιλέα! Τό καλαμπούρι ήτο πολύ επιτυχημένο, 
διότι εκλαμβάνεται ή φράσις αύτή τοΰ ’Αγγλικού “Γμνου καί ώς ένθουσιώ- 
βης έκδήλωσις ύπέρ τοΰ Βασιλέως, άλλά καί — δπερ βέβαιον — ώς εϊρω- 
νία διά τήν έπιστημονικήν άξίαν τοΰ μεγαλοσχήμου Δόκτορος. Ημείς θά 
έλέγομεν: Δί Τζέζους Μάδερ σέιβ δί Κίγκ.

«
ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΓΡΟΥΣΟΥΖΙΑ

Τό ύπόστεγον, ύπό τό όποιον έφυλάσσετο τό άεροπλάνον τοΰ Σεσίλ 
Γκρέις, τού άτυχούς αεροπόρου, δστις άπωλέσθη, πειραθείς νά διαβή τήν 
Μάγχην, κατηδαφίσθη πρό τινων ήμερών, διότι ήτο άληθώς κακότυχον, 
ρίψαν είς τήν δυστυχίαν δλους όσοι έζήτησαν φιλοξενίαν είς αύτό. Ή κατε- 
δάφισίς του έγένετο άποκλειστικώς διά τόν λόγον τούτον έκ δεισιδαιμονίας.

Τφ δντι έφθανε αεροπόρος τις νά άφήση είς τό ύπόστεγον έκεΐνο όλίγην 
μόνον ώραν τήν μηχανήν του, διά νά πάθη κάτι κακόν. Ό Ρόλλς, δστις 

άπέθανε φρικτόν θάνατον είς Μπαρνεμάουθ, δύο ώρας πρό τοΰ θανάτου του 
είχε τοποθετήση τό διπλάνον του είς τό ύπόστεγον αύτό τού Γκρέις. Ό 
Γράχαμ Ούάιτ, δστις ήτο 6 εύτυχέστερος Άγγλος αεροπόρος, ολίγου βείν 
νά καταστροφή διερχόμενος τήν Μάγχην καί τοΰτο, διότι είχε θέση τό 
άεροπλάνον του έπί δύο ήμέρας είς τό γρουσούζικο τοΰτο ύπόστεγον. Ό 
Βίκαμ. δστις έπίσης έφερε διά δύο ήμέρας τό άεροπλάνον του είς τό ίδιον 
μέρος, διεφυλάχθη έγκαίρως άπό τόν κίνδυνον, παραιτηθείς τήν ήμέραν 
εκείνην τής απόπειρας του νά διαβή τήν Μάγχην, διότι είδεν δτι άπροσδο- 
κήτως τό άερόπλοιόν του έπαθε σειράν βλαβών, τήν μέν έπί τής δέ.

«
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Εις ένα κομψόν τομίδιον ύπό τόν άνωτέρω τίτλον δ σοφός φίλος μας 
κ. Κ. Ζησίου, καθηγητής, έξέδωκε τήν έν τφ Κεντρική) ’Εκπαιδευτική» 
Συλλέγω, ού τυγχάνει καί Πρόεδρος, διάλεξίν του περί τών Διδασκάλων 
τοΰ Γένους, τών περί τήν άλωσιν τής Πόλεως χρόνων ϊδίφ, ήτοι άπό Γεωρ
γίου τοΰ Πλήθωνος, τοΰ διδάξαντος Κωνσταντίνον τόν Παλαιολόγον, μέχρι 
τής Αικατερίνης Χατζή Γεωργίου, τής έν Γρανίτση τής Βουλγαρίας διδα- 
σκαλίσσης, ήν έκαυσαν ζώσαν οί Βούλγαροι.

«
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ

"Ενα σπουδαιότατον κενόν έπλήρωσε τό Ί'πουργείον τής ’Εθνικής Οικο
νομίας ή άκριβέστερον, τό παρ’ αύτφ Γραφείον τών Περιηγήσεων καί 
Εκθέσεων, τό όποιον διευθύνει δεξιώτατα δ κ. II. Κουκέας. ΟΙ έν Άθήναις 
ερχόμενοι ξένοι, άγνοοδντες καί τήν γλώσσαν τοΰ τόπου, έκτος τού δτι, 
εύρισκόμενοι είς ένα λαβύρινθον, δέν έβλεπον τήν ώραν νά φύγουν άπό τόν 
περιούσιον αύτόν τόπον, έπιπτον καί θύματα τοΰ επιχειρηματικόν πνεύματος 
δπερ μάς διακρίνει. Τό κενόν τοΰτο έπληρώθη διά τής έκδόσεως ένός κομ
ψού όδηγοΰ τής 'Ελλάδος είς μικρόν σχήμα, Γαλλιστί, περιέχοντος δέ 
γενικάς πληροφορίας περί τοΰ τόπου, άλλας περί τών κυριωτέρων νήσων, 
περί συγκοινωνίας διά θαλάσσης, περί αφίξεων καί άναχωρήσεων εις Πει
ραιά, Πάτρας, Κέρκυραν, Θεσσαλονίκην, δρομολόγια άτμοπλοϊκών έται- 
ριών, τιμολόγια, περί συγκοινωνίας διά ξηρας, δρομολόγια σιδηροδρόμων, 
άμαξαγώγια, τιμολόγια αύτοκινήτων, χάρτας, πίνακας κλπ. ’Αληθινή έπι- 
τυχία είς τό ένεργητικόν τοΰ Γραφείου αύτοΰ.

«
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΟΣΣΙΑι ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑι.--’Επειδή έπληροφορήθη- 

μεν ότι έν Ρωσσίςι και Ρουμανίφ έσημειώθη άπό τίνος σημαντική 
νομισματική διαφορά, παρακαλούμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς τού 
Περιοδικού νά έχουν ύπ’ δψει των ότι ή έτησία συνδρομή διά τό 
'Εξωτερικόν είναι ώρισμένη, άφ' ής έξεδόθη ή Εικονογραφημένη·, 
είς φρ. 22, ότι δέ κατόπιν τής άφομοιώσεως τών ταχυδρομικών 
τελών τής Ρουμανίας πρός τά τοΰ Εσωτερικού διά συμβάσεως μετά 
τής Ελλάδος, διά τήν Ρουμανίαν ή συνδρομή ήλαττώθη είς δρ. 20.

Συνεπώς παρακαλούμεν τούς μέν έν Ρωσσίφ νά υπολογίζουν εις 
22 φρ. τήν έτησίαν συνδρομήν των, ούχί δέ είς 8 1 ρούβλια, τούς 
δέ έν Ρουμανίφ πρός 20 δραχμής.

Έπ’ εύκαιρό; πληροφορούμεν τούς έν Ρωσσίφ συνδρομητάς μας, 
ότι τήν φροντίδα τής είσπραξεως τών δικαιωμάτων τού Περιοδικού 
άνέλαβον πάνυ εύγενώς καί μετά ζέσεως οί κ. κ. Θ. Σβορώνος, ό 
γνωστός τού Ταϊγανίου ομογενής, ό έν Σουχούμ κ. Π. Άναστασιάδης, 
ό γνωστός έμπορος, καί ό έν Όδησσώ διακεκριμένος καθηγητής 
κ. Άν. Μάλτος. Και ό μέν κ. Άναστασιάδης άνέλαβε τήν φροντίδα 
τής είσπράξεως τών έν Σουχούμ συνδρομητών, ό κ. Μάλτος — οδός 
Πούσκιν άρ. 66 έν Όδησσφ — τήν τών έν Όδησσφ μετά τής τών 
πλησιεστέρων σημείων, ό δέ κ. Σβορώνος τήν φροντίδα διά τους 
άνά τόν Καύκασον συνδρομητάς. Είναι καί οί τρεις άρχαϊοι και 
στοργικοί φίλοι τής «Εικονογραφημένης», οΐτινες πάντοτε έπρο- 
στάτευσαν τά συμφέροντα αύτής. Κατόπιν λοιπόν τής εύγενούς 
προθυμίας των, τούς έφωδιάσαμεν μέ τάς σχετικάς άποδείξεις. 
Πρός τούς κυρίους τούτους άπό τοΰδε δύνανται νά έμβάζωσιν οί 
συνδρομηταί τής «Εικονογραφημένης» τά δικαιώματα της.

«
ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

"Ενας Ισπανός κάποτε είχε νά κάμη μέ τήν γλύκα τής μητρικής του 
γλώσσης καί κατηγορεί τήν Γερμανικήν δημοσίφ.

— Είναι τόσο πρόστυχη γλώσσα, έλεγε, ώστε, ασφαλώς, Γερμανικά Θά 
έμίλησε δ Θεός εις τόν Άδάμ καί τήν Εΰαν, δταν τούς έδιωξε άπό τόν 
Παράδεισο.

Κάποιος Γερμανός τότε ποΰ τόν ήκουσε τφ είπε:
— Πιθανόν. Άλλά καί ή λογική λέγει δτι, άφοΰ έχει τόσην γλύκα ή 'Ισπα

νική, Ισπανικά θά έμίλησεν είς τήν Εΰαν δ δφις διά νά τήν άποπλανήση.

ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ «
Ό Ρενιέρ άρραβωνισμένος μέ τήν Δεσποινίδα Ζαρνέθ, 

νέαν ώραΐαν και άξιαγάπητον, έπέστρεφε νά τήν ίδή, 
καταμαγευμένος άπό τήν εύτυχίαν, ήτις τόν έπερίμενε 
καί έλεγεν είς τόν Μαλεζέρμπ, τόν γυναικάδελφόν του.

— Δέν νομίζεις πραγματικώς δτι ή εύτυχία μου θά 
είναι τελεία;

— Αύτό έξαρτδται άπό μερικάς περιστάσεις.
— Πώς; Τί θέλεις νά είπής ;
— Αύτό έξαρτάται άπό τόν πρώτον 

έρωμένον ποΰ θά έχη' τοΰ άπήντησεν.

«
Η ΒΙΑΣΤΙΚΗ

θέλεις λοιπόν νά οον τό πώ;
Μοΰ φαίνεται πώς βιάστηκες. 
Έσν μού είπες : Σ’ αγαπώ.
Κί έγώ .... εΚαλ'ε μπολιάστηκες ; »

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Έν 'Αθηναίε, ΤυπογραφεΙον ««Εστία» Κ. Μάίσνερ καί Ν. Καργαόονρη—10696.
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