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— Θά μετρήσω πόσους άνδρας διαθέτει καί θά άντιτάξω διπλάσιους
καραδόλυκους μέ τόν λάζο καί τήν κουμπούρα στό χέρι, άφοΰ τόν
πατριωτισμόν τών Ελλήνων, είς τόν όποιον άφήκαν την τήρηση· τοΰ
Συντάγματος, ή κυβέρνησις τόν αντιλαμβάνεται ένοπλον άπήντησεν.
—Ίσα-ίσα, πρέπει νά άποδείξωμεν δτι ημείς εϊμεθα οί Έλληνες,
τών όποιων ό πατριωτισμός σώζει τό Σύνταγμα καί τήν Πατρίδα- παρετήρησεν ό κ. Βενιζέλος.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
ΛΗΣΙΑΖΕΙ όλονέν ή φωτιά πρός τόν τόπον μας. Οϊ
έκ Μακεδονίας έρχόμενοι βεβαιοΰν δτι άκούεται
Π
υπόκωφος ό βρόμος τού πυροβόλου. Γερμανοί καί

ΙΙαρ’ ολίγον δμως αύτοί οί σύμμαχοι νά μάς χαλάσουν τό γλέντι,
γινόμενοι άφορμή νά ματαιωθούν αί έκλογαί 1 Τούς ήλθε σώνει καί
καλά νά μήν άφήσουν τούς Γερμανούς νά κατέλθουν πρός τήν Κων
σταντινούπολη· καί πρός τήν Θεσσαλονίκην, αντί νά καθήσουν φρόνηια
οί παληανθρώποι καί νά τούς τσάκιση ό Μάκενσεν τά πλευρά. Και,ως
νά μήν έφθανε αύτό, δέν έπέρασαν — δπως οί λαμπροί Γερμανοί από
τό Βέλγιον — διά μέσου τής .Μακεδονίας μέ τό σπαθί των, αλλά είχον
τό θάρρος νά μάς παρακαλέσουν νά τούς έπιτρέψωμεν νά περάσουν
άπό τήν Θεσσαλονίκην καί επειδή ή Ελληνική Κυβέρνησις ήτο πολύ
άπησχολημένη, δπως γνωρίζομεν, μέ τάς έκλογάς, είχον τήν αναίδειαν
οί άχρεϊοι νά μάς απειλήσουν δι' αποκλεισμού. Άκοΰς έκεϊ;

«
Βούλγαροι χαράζουν νέον χάρτην τής Βαλκανικής,
έπιδικάζοντες αύθαιρέτως χώρας ίδικάς μας καί ημείς
Ευτυχώς ό κ. Σκουλούδης είδε εις τόν ύπνον του μιά γρηούλα ή
συζητοΰμεν περί συνδυασμών. Άλλ’ έλησμονήσαμεν:
όποια τοΰ είπε: Καλή ψυχή ■ καί έτσι εύρέθηκε είς τά καλά του καί
Οί Γερμανοβούλγαροι θά επιτρέψουν νά κυματίζη ή 'Ελληνική ση
μέ γενναιοδωρίαν τούς έπέτρεψε νά κινητοποιηθούν έλευθέρως. Μόνον
μαία έπί τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού Μοναστηριού καί έπί τοΰ εκεί
ενα πράγμα στενόχωρε! τώρα τόν κ. Υπουργόν τών ’Εξωτερικών:
σχολείου μας.
_
“Οπως ώχύρωσαν τήν Θεσσαλονίκην οί Σύμμαχοι καί μέ τάς δυνάμεις
Εύοί'. Εύάν! Μέγας διπλωματικός θρίαμβος τοΰ κ. Σκουλουδη. Συζη
ποΰ συνεκέντρωσαν δέν θά κατέβουν οί Γερτούν άφϊλέστατα έπί ημέρας, άφίνοντες νά
____________
_
μανοβούλγαροι είς τήν Θεσσαλονίκην καί θα
ύπονοηθή δτι προάγεται τό Μακεδονικόν ζή-------- —τ-—_ —:--- —
παραταθή αύτή ή κατάστασις, μαζή 8έ μ’αύτημά μας. Δέν σάς φαίνεται δτι έγυρίσαμεν
_____
|
τήν θά παραταθοΰν τά ξενύκτια, ή άταξία
είς τά 1908 ; Μάς έφερναν καί τότε οί μεγάλοι
|
είς τό φαγητόν κ.λ. Ένφ οί Ιατροί, εις αύτήν
κυβερνήται μας—οί ίδιοι ποΰ μάς κυβερνούν
____________________τήν ηλικίαν συνιστοΰν ψυχικήν γαλήνην, δίαικαί σήμερον — είς τόν δίσκον τής έπαιτείας
I
Muf/f
/
'
ταν, περιπάτους κ.λ.
διά τήν Κρήτην θριαμβευτικά :
(
/ζ ''f''
\
Πταίουν δμως καί αύτοί οι Γερμανοί. Είς
Πολίτευμα Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ψιλήν
/
\
|
τάς άρχάς, μή δυνάμενοι νά διαθέσουν έξ
επικυριαρχίαν κ.λ. Καί ήσαν εύχαριστημένοι
ιΛίΛΚί/ /
< Γ
Ιδίων δυνάμεις, είχαν σκεφθή νά προτάξουν
άπό τούς έαυτούς των άφοΰ.... δέν ήδυνά/σ
(/ά^-^ι \
τούς Βουλγάρους. “Οταν δμως^ αύτός ό άφιμέθα νά έχωμεν παρά 60 μόνον χιλιάδας
\
λόπατρις Ελληνικός στρατός έδειξεν έπικίν
στρατοΰ. ’Ηλθε δέ τό 1912 καί ή 'Ελλάς,
I ν
δυνον δυσφορίαν, είς βαθμόν μή έπιτρέποντα
παρατάξασα 250 χιλ. στρατού, ούδέ έσκέφθη
άστεϊα, έσκέφθησαν νά ένδύσουν Βουλγαρικά
καν τήν Κρήτην, διότι έπήρε μέ τό σπαθί της
I
σώματα μέ Γερμανικός στολάς. Άλλ’ ούτε
μέγα μέρος άπό τά εδάφη της, δεκαπλάσιου
_ __ 'BljMy,
Λ
αύτό δέχονται οί αξιωματικοί μας.
περίπου τής Κρήτης.
*
I
Άχ αύτός ό στρατός μας, ποΰ δέν καταΜά τί νομίζουν; "Οτι ό λαός θά άρκεσθή
Μ.
\ )
|
λαβαίνει τό καλό μας! Οί Γερμανοί έπίτημάς δώ5 U
)
|
δες 0ά προέτασσαν τούς Βουλγάρους, διά νά
ίο Μοναστήρι:
τό χαρίί
φάνε αύτοί τήν σπαλιόρα άπό τούς^ Συμζομεν. "Οταν ή Ελλάς ίν έτει 1915-6 παραμάχους ή νικήσουν ή νικηθούν καϊ έτσι ό
τάσση 400 χιλ. στρατού καί τάς έχη ύπό τά
|
ι
στρατός μα: νά βαδίση έλευθέρως πρός τήν
δπλα. πρέπει νά έχη πολύ μικράν ’ιδέαν περί
I \
Σόφιαν.
λαοΰ έκεϊνος ποΰ θά δεχθή τό κοκκαλάκι
αύτό, δταν οί Βούλγαροι καί Σ“ φάγουν τό
>4
\
Έν άντιθέσει δ λαός άντί νά συγκροτή
φαγητόν μας.
\
\.
'
διαδηλώσεις σύρεται όπίσω άπό τό αμάξι τοΰ
V
|
Γάλλου Φιλέλληνος 'Υπουργού Δενύ Κοσσέν,
"Αλλως τε εϊδομεν μέ τήν κατάληψιν τού
V
|
έλθόντος διά νά διευθετήση τά ζητήματα τοΰ
Μοναστηριού ύπό τών Βουλγάρων καί τά ύπό
\ I
συμμαχικοΰ στρατού καί έπευφημεϊ ένθουμελέτην σχετικά μέτρα, μεταξύ τών οποίων
'
σιωδώς τόν Άγγλον Στρατάρχην-Υπουργόν
καί ι'ι ΐδρυσις έν αύτφ πολυτεχνείου. Αύτό
λόρδαν Κίτσενερ.
άκριβώς ύποδηλοϊ τήν μόνιμον κατοχήν τής
ΔΕΝΥ κοςςεν
Καί ιδού δτι παρά τήν ζωηράν δράσιν
Έλληνικωτάτης αύτής πόλεως. Έτσι έβαυκαΌ Γάλλος Ύπουργ,ός τών Έαωτβρικών
τής περιφήμου Γερμανικής προπαγάνδας δύο
λιζόμεθα μέ τήν έλπίδα δτι θά μας άπέδιδον
I
καί έκ τών «έρμο-ιτέρων Φιλελλήνων.
υπουργοί τών συμμάχων γίνονται αντικειμεκαί τά έν τή ’Ανατολική Ρωμυλία σχολεία καί
|
_____
—
νον τών θερμότερων εκδηλώσεων έκ μέρους
έκκλησίας μας. Πρέπει λοιπόν νά ίδήτε τί ■
τοΰ Ελληνικού λαοΰ.
έκαμαν τά κτίριά μας αύτά καί τά είσοδή-,
"Οτι δέ δρή ή προπαγάνδα καί ή κατασκοπεία άποδεικνύεται εκ
ματά των άπό τήν πρώτην στιγμήν ποΰ τά έπήραν, διά νά έννοήσετε
τής συλλήψεως τοΰ έν Σόφιρ Άγγλου Ναυτικού ’Ακολούθου συνταγ
δτι έπρεπε νά λέγεται ό Υπουργός τών ’Εξωτερικών μας Μπαλτατζής,
ματάρχου Νάπιερ ύπό Γερμανικού ύποβρυχίου έπί τοΰ Ελληνικού
Ράλλης ή καί Σκουλούδης διά νά πιστεύση δτι θά μάς τά άπέδιδον.
«Σπέτσαι», δπερ' παρεβίασε τήν ουδετερότητά μας καταφανώς πλέον,
’Αρκεί νά σάς εϊπωμεν δτι τό μικρόν άπό τής Στενήμάχου άπέχον
χωρίς κιΊν νά διαμαρτηρηθή ή Ελληνική κυβέρνησις.
πλουσιώτατον μοναστήρι Γράδοβον, μόλις τό έπήραν μέ τό έκ 10 χιλ.
’Αλλά δέν έπερίμεναν, εννοείται, οί σύμμαχοι νά ξαναευρεθή με τα
λιρών εισόδημά του, τό μετέτρεψαν είς ένα Οαυμάσιον Σεμινάριον, μέ
καλά του δ κ. Σκουλούδης, διά νά εύνοήση
σχολήν ζωγραφικής καί μουσικής.
τόν υπέρ έπικρατήσεως άγώνα των. Έλαβον
τά μέτρα των μόνοι των καί έκαΟάρισαν τήν
Μεσόγειον άπό τά υποβρύχια. Καί έτσι θά
Άλλά ποΰ καιρός γιά τέτοιες μπαγκατέλλες! "Εχομεν έκλογάς. Ένόείναι καί αύτοί ήσυχοι καί ό κ. Σκουλού
μισαν δτι δ Ελληνικός λαός έκοιμήθη πάλιν, δπως έκοιμάτο καί πρό
δης καλύτερα.
τοΰ 1909 καί έσκέφθησαν νά τοΰ περισπάσουν τήν προσοχήν άπό τάς
» ❖ *
έθνικάς περιπετείας μέ έκλογάς. Ά?Λ’ αύτός ό Μάκενσεν, ό άθλιος, δέν
μάς άφίνει ήσύχους νά κυτάξωμεν τά έκλογικά μας καί δ λαός έτράΗ ΠΕΡΗΦΑΝΕ1Λ
βηξε δυό) μοΰντζες είς τούς κορυβαντιώντας άπό τόν έκλογικόν όργασιιδν καί άπεφάσισε νά άπόσχη τής «πολιτικής αύτής κωμφδίας·, δπως
3)έν σοΰ.τε ή χλωμάδα τοΰ προσότπου μου
την ώνόμασε τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Καί άλήθεια τί θά γίνη!
τή φλόγα τής καρδιάς μου, ποϋ δέ σβυνει ;
Λέγουν δτι ή Κυβέρνησις εννοεί νά επιτύχω πλειοψηφίαν διά πάσης
θυσίας, πνίγουσα κάθε άντίδρασιν καί διά τής στρατιωτικής δυνάμεως.
Θέλεις τό στόμα μου τό υπερήφανο
Άν αύτό τό είς τήν έποχήν τοΰ Βούλγαρη γύρισμά μας είναι αληθινόν,
νά σοΰ γυρέψ// ελεημοσύνη ;
τότε δ κ. Βενιζέλος, καί ώς άντιπολιτευόμενος άκόμη, προσφέρει μεγί’14 είναι υπερήφανο [τό στόμα μον
στην έκδούλευσιν μέσφ τόσων περιπλοκών είς τήν Πατρίδα μας. Αύτό
ξέρει φιλιά, καί χωρατάδες μόνο.
φωνάζει καί ό κατωτέρω διάλογος:
Μπορεί κανένα νά σοΰ πή τρελλόλογο
— Τί 0ά κάμετε σείς φίλτατε είς τήν πατρίδα σας, ήρώτησεν δ κ·
Βενιζέλος, πολιτευόμενον ναυτικής περιφερίας, άν έλθω ένας άνθυπολοκαί μέσα εγώ νά ξεψυχώ άπ’ τόν πόνο!
χαγός μέ είκοσι άνδρας καί δέν σάς επιτρέψω νά άγορεύσητε πρό τής
ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΙΝΕ
[Μτιαφ. Λ. Β.]
εκλογής σας, ή έμποδίσω ομίλους φίλων σας νά ψηφίσουν;
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τοϋ Καίσαρος δ πέμπτος,μήν. ό Quintilis μετωνομάσθη είς ’Ιούλιον,
διότι κατά μήνα Quintili ή Ιούλιον έγεννήθη ό Καϊσαρ.
Ή άρχί) τοΰ έτους προσδιωρίσθη κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε αί
κυριώτεραι έορταί τοΰ έτους νά λαμβάνουν έφεξής χώραν κατά τάς
ώρας τοΰ έτους, είς άς έδει νά άντιστοιχοΰν. Διά τόν λόγον τοΰτον τό
προγενέστερον έτος 45°ν έθεωρήθη συνιστάμενον έκ 45 ή μερών μόνον
καί ώνομάσθη «Έτος συγχύσεως».
Ή έκτέλεσις καί έφαρμογή,τής τροποποιήσεως άνετέθη είς τούς ίερεϊς.
άλλ' έκεϊνοι νομίσαντες δτι, έκαστον έτος bissextile άπετέλει μέρος τών
τεσσάρων έτών τής επομένης περιόδου, προσέθετον κατά τριετίαν μίαν
ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ”Η ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ ιμιέραν, χωρίς νά γήη αισθητή, ή πλάνη των αύτη 36 δλόκληρα έτη.
Τέλος άνεκαλύφθη τό σφάλμα, ό δέ Αύγουστος διέταξε τήν διόρθωσιν
αύτοΰ δΓ άφαιρέσεως τών μέχρι τότε προστεθεισών περισσών ημερών.
ια τόν προσδιορισμόν τοΰ χρόνου δ άνΈπί τοΰ ήμερολογίου τούτου, τροποποιημένου ούτω δηλαδή, έστηρί, θρωπος εχρειάσθη ειδικήν μονάδα, ώς χθη καί ή έν Νίκαια συγκροτηθεϊσα Οικουμενική Σύνοδος κατά τό 325
τοιαύτην δέ έχρησιμοποίησε τήν ημέραν. Διάμ. X. έτος, πρός προσδιορισμόν σταθερού τίνος κανόνος διά τήν εορτήν
χρονικά^διαστήματα δμως μεγάλα ταχέως άπετοΰ Πάσχα. Πράγματι δέ ό καθορισμός τής κινητής ταύτης εορτής
δειχθη οτι, δέν έπήρκει ώς ύποδιαίρεσις χρο
προϋποθέτει σταθεράν καί ακίνητον τήν εαρινήν ισημερίαν κατά τήν 21
νική ή ημέρα, μόνη, διότι συνέβαινε νά είναι
Μαρτίου, ήτοι καθ’ήν ή μέραν συνέπεσε τφ 325 μ. X. Άλλά δέν ουνέτοσον μέγας δ άριθμός τών ημερών, ώστε νά
βαινε τοΰτο, άφοΰ ή μέση τιμή τοΰ πολιτικού έτους δέν ήτο ίση μέ τήν
τοΰ τροπικού. Διότι, ώς εϊδομεν,υπάρχει μεταξύ αύτών διαφορά 1Γ, 8", 4.
καταντά δυσμνημόνευτος. Άλλ’ούτε καί έδιδε
τήν ακριβή ιδέαν τοΰ διαρρεύσαντος χρόνου
ής ένεκα ή εαρινή ισημερία μετά πάροδον έτών τινων, άκριβώς δέ μετά
δ άριθμός τών ημερών. Ήναγκάσθησαν λοιπόν
129 έτη. άντί νά συμπέση τήν 21 Μαρτίου, συνέπεσε τήν 20 ίδιου μηνός
νά χρησιμοποιήσουν καί άλλας χρονικός μο
καί μετά άλλα 129 έτη συνέπεσε τήν 19 Μαρτίου.
νάδας οί λαοί, μέ τροποποιήσεις διαφόρους,
Οί άστρονόιιοι έσπευσαν νά άνακοινώσουν τάς παρατηρήσεις των
τάς όποιας βέβαια δέν δυνάμεθα’ ένταύθα νά
αύτάς είς τό κοινόν, έπελήφθησαν δέ τής διορθώσεως είς μάτην οί Πάέκθέσωμεν λεπτομερώς, έφ’ δσον άλλως τε αύπαι. Γρηγόριο; ό ΧΠΙ δμως έν έτει 1582 μ. X. έπέφερε τροποποίηση·
ται δέν αποτελούν τήν βάσιν ή κάν σταθμούς
νέαν, ήν έδέχθησαν δλοι σχεδόν οί λαοί. Κατά τό ώς άνω έτος 1582 ή
τής άνελίξεως τοΰ σημερινού ημερολογίου μας.
έαρινή ισημερία, δεδομένου δτι άπό τής έν Νικαίφ Συνόδου, ήτοι άπό
Τό σήμερον έν χρήσει παρ’ άπασι τοϊς πεποτοΰ 325 μ. X. είχον διαρρεύσει 1257 έτη, συνέπεσε τήν 11 Μαρτίου, άντί
λιτισμένοις λαοΐς ήμερολόγιον έχει ώς άφετητής 21. Πρός διόρθωσιν λοιπόν τοΰ άτοπου δ Πάπας διέταξε κατά τήν
ρίαν τό 'Ρωμαϊκόν ήμερολόγιον. Ή πρώτη
4 'Οκτωβρίου 1582, δπως ή επομένη ημέρα 5 ’Οκτωβρίου όνομασθή 15
μονάς τήν δποίαν παρεδέχθησαν μετά τήν ημέ
ίδιου μηνός. Διά νά μή έπαναληφθή δέ τό άτοπον έφεξής διέταξε νά
παρεντεθώσι είς 400 έτη, δχι 100, άλλά 97 έτη δίσεκτα, δπως είχε γίνει
ραν οί Ρωμαίοι συνίοτατο άπό 304 ημέρας,
διηρεϊτο δέ είς δέκα μήνας. Ό πρώτος έκ τού
καί διιί τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον. Κατ’αύτόν τόν τρόπον είς διάστημα
των έκαλεϊτο Μάρτιος, έκ τοΰ Mars-Άρεως,
400 έτών άφηροΰντο τρεις ήμέραι, ήτοι έτησίως 75 δεκάκις χιλιοστά
θεοΰ τοΰ πολέμου, έκ τοΰ όποιου κατήγετο. ώς
τής ήμέρας. ’Επομένως ή μέση τιμή τοΰ πολιτικού έτους έγινε 365 ήμ.
ίσχυρίζετο καί δ Ρωμοΰλος, δ δεύτερος έκα
2425 άντί 365,ή μ. 25 έκ. τής ήμέρας. Δηλαδή ή διαφορά μεταξύ τών
δύω έτών έμειώθη, σημαντικός καί έγένετο άνεπαίσθητος σχεδόν.
λεϊτο Άπρίλ.ιος, ό τρίτος Μάϊος, έκ τής μητρός
τοΰ Έρμοΰ Μαΐας, ό τέταρτος Ιούνιος, κατά
Τάς 97 ταύτας ήμέρας προσέθεσαν ούτω: Κατά τό παλαιόν ήμερολό
γιον δίσεκτα έτη είναι εκείνα, ών ό άριθμός ό έκφράζων τήν τάξιν των
συ-ριοπήν τοΰ Junonius, ό πέμπτος Quintilis, δ έκτος Sextilis, ό
έβδομος September, ό δγδοος October, δ ένατος November καί δ δέκα
διαιρείται διά τοΰ 4, τοΰτο δέ διότι τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον καθιετος December.
ρώθη έν έτει 44 π. X. ώς εϊπομεν, έπομένως τό έτος 4 μ. X. ήτο δίσεΟί μήνες Μάρτιος, Μάϊος, Πέμπτος καί "Ογδοος συνίσταντο έκ 31
κτον, ώς καί τά έτη 8, 12, 16 κλ. άρα καί τά έτη 1400, 1500, 1600.
ημερών, οί δέ άλλοι έξ έκ 30. Καθιερώθη ούτω τό έτος ύπό τοΰ κτίτοΕπειδή δέ είς 400 έτη δέον νά υπάρχουν 97 έτη δίσεκτα, άπεφασίσθη νά
ρος τής Ρώμης Ρωμούλου. Άλλ’ αί 304 ήμέραι, αί δπ’οϊαι άπετέλεσαν
θεωρώνται_ώς άπλά έτη, έκεϊνα τών όποιων ό άριθμός ό έμφαίνων τήν
τό έτος τοΰ Ρωμούλου, δέν άπετέλουν καί τροπικόν έτος, δπερ, ώς γνω
τάξιν,των έχει είς τό τέλος δύω μηδενικά, έκτος έκείνων, ών δ άριθμός
στόν, συνίσταται έκ 365 Λιιερών, 5 ώρών, 48', 51" 6, τάς όποιας χρειά
τών έκατοντάδων διαιρείται διά 4. Τά έτη λοιπόν 1600, 1700. 1800,
ζεται ή Γή διά νά κάμη ολόκληρον περιφοράν περί τόν "Ηλιον.
1900 έδει κατά τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον νά είναι δίσεκτα, κατά τό
Γρηγοριανόν δμως μόνον τό 1600 είναι δίσεκτον, ένφ τά λοιπά, έφ’ δσον
«
τό 17,18 καί 19 δέν διαιρούνται διά 4 άκριβώς, είναι κοινά έτη. Τό έτος
Παρετή,ρησαν πράγματι οί Ρωμαίοι δτι, αί έορταί των δέν συνέπεπτον
2000 έπίσης είναι δίσεκτον, τά δέ 2100, 2300 είναι κοινά. Οΰτω λοιπόν
πάντοτε είς τάς αύτάς ώρας τοΰ έτους, αί δέ ώραι τοΰ έτους δέν άντεάπό τοΰ έτους 1600 έως τοΰ 2000, ήτοι άπό 400 έτών άφαιροϋνται 3
στοίχουν πάντοτε εις τούς αύτούς μήνας. Τό άτοπον τοΰτο έσκέφθη νά
ήμέραι καί άρα μένουν 97 έτη δίσεκτα, ούχί δέ 100.
διορθώσω θ περίφημος Νουμάς — κατ’ άλλους δ Ταρκίνιος — δ όποιος
Έν τούτοις καί μέ τήν διόρθωσιν ταύτην τό Γρηγοριανόν παρου
είς τάς 304, ημέρας τού έτους τού Ρωμούλου προσέθηκε 51 ημέρας,
σιάζει διαφοράν ήμ. 000236, ήτις δμως είναι τόσον μικρά, ώστε διά νά
επειδή δέ αΰται δέν άπετέλουν δύω μήνας, άφηρεσεν άπό κάθε μήνα έκ
μετατεθή κατά μίαν ήμέραν ή εαρινή ισημερία χρειάζονται 4000 έτη.
τών έξ μέ 30 ημέρας μίαν ημέραν, καί προσέθεσεν τάς έξ ταύτας ημέ
Ότι διά τής τροποποιήσεως ταύτης άπεσοβήθη ή μετάθεσις τής
ρας, είς τάς 51 καί μέ αύτάς άπετέλεσε δύω μήνας, τόν ’Ιανουάριον μέ
εαρινής ισημερίας έμφαίνεται έκ τής μεταξύ τοΰ Γρηγοριανοΰ καί τοΰ
29 ημέρας καί τόν Φεβρουάριον μέ 28. Ουτω τό έτος τοΰ Νουμά άπετεΊουλιανοΰ διαφοράς. Πράγματι ένφ τό 1582 μετετέθη δέκα ολοκλήρους
λέσθη άπό 355 ημέρας μέ 12 μήνας.
ήμέρας, έπειδή, τά έτη 1700 καί 1800 κατά τό παλαιόν ήμερολόγιον,
Άλλά μετά τινα χρόνον παρετήρησαν δτι καί πάλιν δέν ήτο τό έτος
τό Ίουλιανόν, ήσαν δίσεκτα, κατά δέ τό Γρηγοριανόν κοινά, ή διαφορά
των κανονικόν. Έσκέφθησαν λοιπόν νά προσθέτουν κατά διετίαν ένα
μεταξύ τών δύο ημερολογίων ηϋξησε κατά δύω ήμέρας, τό δέ 1900
μήνα έξ 22 ημερών έν άρχή, παρεμβαλλομένων μεταξύ τής 23 καί 24
ηΰξησε κατά μίαν ήμέραν έτι καί ούτο) ή εαρινή ισημερία διά τούς άκοΦεβρουάριου. Κατόπιν άνέθεσαν είς τούς ίερεϊς νά δίδουν είς τόν προσλουθοϋντας τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον συνέβη τήν 8 Μαρτίου, κατά δέ
τεθέντα μήνα τήν άνάλογον διάρκειαν. Άλλ’οί Ρωμαίοι ίερεϊς κατεχράτούς άκολουθοΰντας τήν Γρηγοριανήν τροποποίηση- τήν 21 Μαρτίου,
όπως καί κατά τό έτος 325 μ. X.
σθησαν τής έξουσίας ταύτης καί τό Ρωμαϊκόν ήμερολόγιον έθαλασσοποιήθη.
«
Τότε ό ’Ιούλιος Καϊσαρ άπεφάσισε νά λάβη σοβαράν πρόνοιαν περί
τής διαρρυθμίσεως τοΰ ήμερολογίου, έκάλεσε δέ πρός τοΰτο έξ Αλεξάν
Εννοείται δτι ή τροποποίησις αυτί) έφερεν άναστάτωσιν καί αύτοί δέ
δρειάς τόν περίφημον άστρονόμον Σωσιγένην. Έδόθη τότε είς τό πολι
οι καθολικοί μετ’ αντιστάσεως τήν έδέχθησαν. Ή Γαλλία παρεδέγθη
τικόν έτος τιμή τις κατά προσέγγισιν έκ 365 ή μερών καί 6 ώρών, ή
την τροποποιησιν τό 1582, ή Γερμανία τό 1600, άμέσως δέ μετ’ αύτήν
δποία ήτο μεγαλητέρα τής πραγματικής, δηλ. τής άστρονομικής, κατά
Ί, Δ“ν_ζ“’ Ί Σουηδία και η Ελβετία, ή Πολωνία δέ τό 1586, ή Άγγλ'α
1Γ, 8", 4. Διά νά άρχίζη δμως τό πολιτικόν έτος πάντοτε τήν αύτήν
τό 17ι>2,_συνεπειφ αυξήσεως τής ύφισταμένης διαφοράς κατά μίαν ήμέ
τής ήμέρας ώραν καί τήν αύτήν ημερομηνίαν έπρεπε νά έχη άκέραιον
ραν το έτος 1700, δίσεκτον κατα τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον, κοινόν δέ
άριθμόν ή μερών. Έσκέφθησαν λοιπόν νά προσθέτουν κατά τετραετίαν
κατα το I ρηγοριανον.
είς αύτό μίαν ή μέραν. Οΰτω τρία έτη συνεχώς είχον άπό 365 ή μέρας,
Ή_Ανατολική ’Εκκλησία δέν ήθέλησε νά
τό δί τέταρτον 366. Καί διά νά διατηρήσουν τούς 12 μήνας τοΰ Νουμά
δεχθή τήν τροποποίηση·, δχι διότι άντιβαίπροσέθεσαν δύω ήμέρας είς τούς μήνας Ιανουάριον, "Εκτον, δνομανει εις κανόνα τινά θρησκευτικόν, άλλά διά
σβέντα βραδύτερον Αύγουστον, πρός τιμήν τοΰ αύτοκράτορος Αύγούνά μή παράλειψη — τότε ποΰ έγινε ή τροποστου, δΓ ας υπηρεσίας κατά τόν ομώνυμον μήνα παρέσχεν είς τήν
ποίησις —δέκα έορτασίμους ήμέρας. Σήμε
Ρώμην, καί Δεκέμβριον, άπό μίαν δέ είς τούς μήνας Απρίλιον, ’Ιούνιον,
ρον, έννοεϊται, πρέπει νά παράλειψη δεκα
Σεπτέμβριον καί Νοέμβριον. Μόνον τόν Φεβρουάριον άφήκαν άναλλοίωτρείς έορτάς καί μετά πάροδον πολλοΰ καιροΰ
τον, jφοβούμενοι τούς καταχθονίους θεούς, είς οΟς ήτο άφιερωμένος.
θά καταντήση τόση ή καθυστέρησίς μας έκ
Ούτω τό άθροισμα τών μηνών τούτων άπετέλει 365 ήμέρας, άνά
διαφοράς, ώστε θά έορτάζωμεν Πάσχα τό καλο
τετραετίαν δέ δ 'Ιούλιος Καϊσαρ διέταξε νά προστίθεται μεταξύ τής 23
καίρι. Ένώ θά ήρκει νά παρεμβάλωμεν τοΰ
καί 24 Φεβρουάριου, τοΰ μικροτέρου, μία ήμέρα. Επειδή δέ ή 24 Φε
λοιπού είς 400 έτη, δχι 100, άλλά 97 ετη, διά
βρουάριου έκαλεϊτο sexto-calendes, διά νά μή μετονομασθσΰν καί αί
νά άποσοβηθή αύτό τό άτοπον.
έφεξής ήμέραι, ή παρεμβαλλομένη ήμέρα ώνομάσθη bissexto-calendes,
’Ακόμη καλύτερον θά ήτο νά θεωροΰμεν δλα
τό δέ έτος δπερ είχε τοιαύτην bissextile.
τά έτη κοινά καί ούχί δίσεκτα μέχρις δτου ,ή
Αύτή ήτο ή διαρρύθμισις τοΰ ήμερολογίου, ήν καθιέρωσε κατά τό
εαρινή ίση)ΐερία συμπέση τήν 21 Μαρτίου καί
44 π. Χ. ό ’Ιούλιος Καϊσαρ, δΓ δ καί ώνομάσθη αύτη πρός τιμήν του
άκολουθήσωμεν κατόπιν τήν παρεμβολήν τών
Ίουλιανόν Ήμερολόγιον, δπερ καί ήμεϊς άκολουθοΰμεν. Πρός τιμήν
δίσεκτων έτών.
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Τηλεπάθεια, περί ής έγράφομεν είς τό προηγούμενόν μας, ώς φαι
νόμενου
είχε παρατηρηθώ καί ύπό τών αρχαίων. Ό
Η
Κικέρων είς τήν πραγματείαν του
divinatione· άναφέρει τό έξης
μεταφυσικόν

De

περιεργότατον φαινόμενον:
«Δύω φίλοι, γράφει, φθάνουν είς τά Μέγαρα καί καταλύουν χωριστά.
Μόλις δ ένας άπεκοιμήθη, βλέπει ένώπιόν του τόν συνταξειδιώτην του,
ό όποιος μ’ ένα ύφος πένθιμον τοΰ άνεκοίνωσε δτι, δ ξενίζων αύτόν
σκέπτεται νά τόν δολοφονήση, τόν ικέτευε δέ νά σπεύση τάχιστα εις
βοήθειάν του. Ό άλλος έξυπνρ, άλλά νομίζων δτι εΐχεν ίδεϊ δνειρον
απλώς, ξανακοιμάται. Ό φίλος του δμως τοΰ ξαναεμφανίζεται καί τόν
έξορκίζει νά σπεύση, διότι άσφαλώς θά είσέλθουν είς τό δωμάτιον του.
Τρομαγμένος καί έκπληκτος άπό τήν έπιρροήν τοΰ ονείρου, άποφασίζει νά σπεύση, άλλά ύπερισχύει η κούρασις καί ξανακοιμάται. Τότε δ
φίλος του τοΰ παρουσιάζεται διά τρίτην φοράν, ωχρός, αίματωμένος,
παραμορφωμένος.
— Δυστυχισμένε, τοΰ λέγει, δέν ήλθες πού σέ ικέτευα! Τώρα πειά
είναι άργά. Τουλάχιστον εκδικήσου με. Μόλις βγή ό ήλιος θά συνάν
τησης είς τήν πόρτα τής πόλεως ένα κάρρο γεμάτο κοπριά. Σταμάτησέ
το καί είπε νά τό ξεφορτώσουν, θά εΰρης τό σώμα μου κρυμμένο έκεϊ
μέσα, θάψε με καί καταδίωξε τούς φονεϊς μου.
Μιά τόσφ μεγάλη άκρίβεια, μέ τόσας λεπτομέρειας, δέν έπιτρέπει
άιιφιβολίας πλέον. Ό φίλος σηκώνεται, τρέχει είς τήν πόρτα, εύρίσκει
τό κάρρο, σταματά τόν οδηγόν, ό όποιος τά χάνει καί μέ τό πρώτον
ψάξιμο ανακαλύπτει τό πτώμα τοΰ φίλου του».
Όπως βλέπομεν τό φαινόμενον είναι σύνθετον. Εύρισκόμεθα πρό
φαινομένου τηλεπάθειας μέχρι τής στιγμής τοΰ έγκλήματος, διπλού
όμως. Διότι ό κρεουργηθείς, εύπαθής δέκτης ών, φαίνεται, δέχεται τήν
σκέψιν τοΰ δολοφόνου ή άκριβέστερον — διά τούς άναγνώσαντας έν τώ
προηγουμένφ τεύχει τήν θεωρίαν τής τηλεπάθειας — τά πλήγματα τής
σκέψεώς του, κατόπιν δέ, στρέφων τήν σκέψιν πρός τό μόνον άτομον,
παρ’ ού ήδύνατο νά άναμείνη βοήθειαν, τόν φίλον του, μεταβιβάζει,
άκουσίως, τάς σκέψεις του είς αύτόν. Άλλ’ έχομεν κατόπιν καί έμφάνισιν τοΰ πνεύματος τοΰ κρεουργηθέντος πλέον φίλου, περίπτωσιν διά
φορον, περί ής θά πραγματευθώμεν είς άλλο κεφάλαιον «Περί πνευμά
των, βρυκολάκων, φαντασμάτων..
Οί βίοι τών άγιων έπίσης βρίθουν άπό παραδείγματα τηλεπάθειας.
Περιεργότατον φαινόμενον άναφέρεται είς τόν 23 τόμον, σελ. 218 τών
Μπολλαντίστ, τών έν Άμβέρση δηλαδή Ιησουιτών, οΐτινες συνέταξαν
βίους αγίων.
«'0 "Αγιος Αντώνιος τής Παδούης, γράφει ό βιογράφος, έκήρυττε είς
τήν μητρόπολιν τοΰ Μομπελλιέ έν έτει 1225 κατά τήν ήμέραν τοΰ
Πάσχα, δταν, μόλις είχε άρχίσει τόν λόγον του, ένεθυμήθη δτι έπρεπε
τήν ήμέραν έκείνην νά ψάλη τό «Αλληλούια· κατά τήν λειτουργίαν
τοΰ μοναστηριού του καί
και δτι
δτι δέν
δέν είχε κανένα ειδοποιήσει διά νά τόν
άντικαταστήση. Περίλυπος διά τήν ανωμαλίαν, ποΰ θά έπήρχετο είς τόν
χορόν έκ τής απουσίας
άπουσίας του, έσταμάτησε, έσκέπασε μέ τήν κουκούλα
κουκοΰλα του
τό κεφάλι, γέρνει έπί τοΰ αναλογίου τοΰ άμβωνος, σάν διά^νά κοιμηθή
κοιμηθώ
καί μένει έκεϊ άκίνητος πλέον τής ώρας, πρός μεγάλην έκπληξιν τοΰ
ποιμνίου του, τό νόμισαν δτι αδιαθέτησε
άδιαθέτησε ή δτι περιέπεσεν είς έκστασιν.
Άλλ’ έκεΐνο ποΰ κάνει κατάπληξιν είναι δτι, κατά τό διάστημα αύτό
'Αλλ'
€
-ή---- — ------;~γ;
-------------------λ «’Αλληλούια» είς -Α
--------- «...
ό ρήτωρ
μοναχός
έψαλε
πράγματι-τό
τό .μοναστήρι
του, είς τό μέσον τοΰ χοροΰ
χορού ίστάμενος καί ένώπιον δλων τών μοναχών.
’
’
<· · τό■ κεφάλι
'■> του καίι άπεΚαί δταν τό φσμα έτελείωσε, άνέλαβε,
άπεκάλυψε
άπεπεράτωσε τήν διδασκαλίαν του, τήν δποίαν είχεν
εΐχεν άποτόμως διακόψει».
’Επίσης περίεργον είναι τό συμβάν είς τόν
βαρώνον Σοΰλτζα, θαλαμηπόλον τοΰ Βασί
λειος τής Σουηδίας. Ένφ έπήγαινε είς τό
κτήμα του κατά τά μεσάνυκτα, ποΰ είς τήν
Σουηδίαν τό καλοκαίρι φέγγει τόσον καλά,
ώστε νά διαβάζη κανείς τά πειό ψιλά στοι
χεία, είδε τόν πατέρα του νά πηγαίνη είς
προϋπάντησίν του είς τήν είσοδον τοΰ πάρ
κου. Ήτον ντυμένος δπως πάντοτε καί έκρατοΰσε ένα μπαστούνι που είχε σκαλίσει ό
άλλος υιός του._ 'Εφθασαν έως τήν έπαυλιν
καί τήν είσοδον τοΰ δωματίου του. Τήν στιγ
μήν δμως ποΰ ’εμ,&ήκε, είδε τόν πατέρα του
νά γδύνεται καί τήν-μύτήν στιγμήν ή οπτα
σία έξηφανίσθη. Μετ "ολίγον ό πατέρας του
έξύπνησε καί τόν παρετήρει μέ περιέργειαν.
7—’Ακριβέ μου Έδουάρδε· τοΰ λέγει. Δόξα
τφ θεφ ποΰ σέ βλέπω ύγειά· άνησυχοΰσα
πολύ περί σοΰ είς τόν ύπνον μου. Μοΰ έφάνηκε δτι είχες πέσει στό νερό καί έκινδύνευσες νά πνιγής.
Καί πράγματι τήν ήμέραν έκείνην είχε
πάει ό βαρώνος μ’ ένα φίλον του είς τό πο
τάμι νά πιάση καραβίδες καί παρ’ ολίγον
Δυστυχισμένε· τοΰ είπε. Δέν νά παρασυρθή άπό τό ρεΰμα.
ήλθες Οταν σέ χαρακαλοΰσα...
Ό Φλαμμαριόν είς τήν «Uranie» του ανα
φέρει ένα περίεργον έπίσης φαινόμενον τηλε
πάθειας, τό όποϊον τοΰ διηγήθη ό φίλος του Ίω. Μπέστ ιδρυτής τοΰ
έν έτει 1833 έκδοθέντος «Magasin pittoresque», άνθρωπος βαρύς,
ψύχραιμος, μεθοδικός, τέλειος χαράκτης - τυπογράφος, διαχειριστής
ευσυνείδητος, συμβάν αύτφ δταν ήτο ήλικίας 5 ή 6 έτών.
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Είναι αυτή η πρώτη
αναγκαζόμενα

νά

φορά ποΰ μένομεν χωρίς χαρτί. "Ενδεκα

μεταχειρισ&ωμεν άλλο χαρτί, τής αυτής

*

Συνέβη είς τό Τοΰλ τήν πατρίδα του. Ένα ωραίο βράδυ ποΰ ήτο
πλαγιασμένος είς τό κρεββατάκι του χωρίς νά κοιμάται, βλέπει τήν
μητέρα του νά μπαίνη στήν κάμαρά του, νά τήν διασχίζρ καί νά πηγαίνρ
είς τό διπλανό σαλόνι, τοΰ οποίου ήταν ανοικτή ή πόρτα καί δπου ο
πατέρας του έπαιζε χαρτιά μέ ένα φίλον του: Ή μητέρα του τήν έπο- ,
χήν έκείνην ήτον άρρωστη είς τό Πώ. Έπετάχθηκε άπό τό κρεββατάκι
του καί έτρεξε κοντά στήν μητέρα του έως τό σαλόνι καί τήν έζήτησε...
ματαίως. Ό πατέρας του τόν έμάλωσε καί τόν έστειλε νά ξαναπλαγιάση,
βεβαιώνων αυτόν δτι είχε όνειρευθή. Τό παιδί ένόμισε δτι πράγματι
εΐχεν όνειρευθεϊ καί έδοκίμασε νά ξανακοιμηθη. Άλλά μετ’ ολίγον, μέ
τά μάτια άνοικτά, είδε διά δευτέραν φοράν εύδιακρίτως την^ιητέρα του,
ή όποια έπέρασε άπό κοντά του, τότε δέ δέν έκρατήθη καί επεσε έπάνω
της διά νά τήν άγκαλιάση. ’Εκείνη δμως έξηφανίσθη ,άκαριαίως. Καί
έννοεΐται δτι, ό μικρός δέν ήθέλησε νά ξαναπλαγιάση, άλλ’ έμεινε είς τό
σαλόνι, δπου ό πατέρας του έξηκολούθησε νά παίζη χαρτιά., Ή μητέρα
του έκείνην τήν ήμέραν, τήν ιδίαν ώραν, άπέθανε είς τό Πώ.
Ό Φλαμμεριόν έπίσης άφηγεΐται ύπ’ άρ. 84 καί τό περιστατικόν τοΰ
βασιλέως Ιακώβου. "Οταν μετέβη είς τήν ’Αγγλίαν, τήν έποχήν τής
Πανώλους τοΰ Λονδίνου, ένφ έμενε είς τήν έξοχήν τοΰ σέρ Ρόμπερτ
Κόττον μέ τόν γέρο Κάμντων, είδε είς τόν ύπνον του τόν μεγάλον υιόν
του, παιδί άκόμη τότε, ποΰ έμενε είς τό Λονδΐνον, μ’ ένα σταυρόν άπό
αίμα είς τό μέτωπον, σάν νά είχε κτυπηθή μέ ξίφος. Κατατρομαγμένος
άπό τήν οπτασίαν αύτήν ήρχισε νά προσεύχεται, τό δέ πρωΐ έπήγε εις
τό δωμάτιον τοΰ Κάμντων καί τοΰ διηγήθη τό πράγμα. ’Εκείνος καθη
σύχασε τόν μονάρχην βεβαιώσας δτι, είχε γίνει παίγνιον ονείρου καί δτι
δέν έπρεπε νά άνησυχήση. Τήν αύτήν δμως ήμέραν έλαβεν έπιστολήν
τής γυναικός του, ή όποια τοΰ άνήγγελλε τόν θάνατον τοΰ παιδιού του
έκείνου έκ Πανώλους. Τό περίεργον είναι δτι δταν παρουσιάσθη ύ υίός
του ένώπιόν του είχε τό άνάστημα μεγάλου ανθρώπου.
Φαινόμενον 87. Ή Δ1? Ρ. κόρη θεοσεβής, άλλ’ όχι θεόληπτος, κατοι
κούσε πριν νυμφευθή είς τήν οικίαν τοΰ θείου της Δ. διάσημου ιατρού,
μέλους τοΰ ’Ινστιτούτου. Είχε χωρισθεΐ άπό τήν μητέρα της, ή όποια
έμενε είς τήν επαρχίαν άρρωστη άπό σοβαρόν
νόσημα. Ένα βράδυ ή κόρη ώνειρεύθη δτι, τήν
έβλεπε ένώπιόν της ωχράν, παραμορφωμένην,
έτοίμην νά έκπνεύση καί λυπημένην, διότι δέν
ήσαν γύρω της τά παιδιά της, έκ τών οποίων, δ
ένας έφημέριος μιας ένορίας τών Παρισίων είχε
μετοικήση είς 'Ισπανίαν, άλλος δέ ευρίσκετο είς
τό Παρίσι. Τήν ήκουσε νά τήν καλή πολλάκις
μέ τό βαπτιστικόν όνομά της. Είδε άκόμη τά
πρόσωπα ποΰ έτριγύριζαν τήν μητέρα,της φανταζόμενα δτι έζητοΰσαν την έγγονήν της ή
όποια είχε τό ίδιον όνομα, έτρεξαν είςτό διπλα
νόν δωμάτιον νά τήν εΰρουν, άλλ’ ένα νεύμα τής
ασθενούς τούς έδωκε νά έννοήσουν δτι δέν
ήθελε έκείνην, άλλά τήν κόρην της ποΰ έμενε
στό Παρίσι καί ποΰ έπιθυμοΰσε νά τήν ίδή. Ή
μορφή έξωτερίκευε τήν οδύνην ποΰ ήσθάνετο
άπό τήν απουσίαν της.Έξαφνα τά χαρακτηρι
στικά της άποτόμως άποσυνετέθησαν καί ή Είδε διά δευιέραν φοράν εύ·
ώχρότης τοΰ θανάτου έχύθη εις τό πρόσωπόν διακρίτως εήν μητέρα τού
της. Έπεσε άπνους είς τό κρεββάτι της.
Τήν άλλην ήμέραν ή AU Ρ. παρουσιάσθη φοβερά μελαγχολική ένώ
πιον τοΰ θείου της Δ. δστις τήν ήρώτησε διατί ήτο δύσθυμος. Τοΰ διη
γήθη έν λεπτομερείς τό δνειρον ποΰ τήν είχε τρομερά ταράξει. Ό Ιατρός
Δ. τήν έσφιγξε είς τό στήθος του, άποκαλύπτων είς αύτήν δτι, ή μητέρα
της άπέθανε, χωρίς καμμιάν λεπτομέρειαν.
Μετά τινας μήνας ή ΔΕ Ρ. επωφελούμενη τής άπουσίας τοΰ θείου της
Δ. διά νά τακτοποιήσω τά χαρτιά του, τά όποια δπως δλοι οί σοφοί,
δέν ήθελε νά τοΰ έγγίζουν, εύρήκε μιαν έπιστολήν, ή οποία άνήγγελλεν
εις τόν ιατρόν τάς συνθήκας ύφ’ ας άπέθανε ή μητέρα της. Φαντάζεσθε
τήν έκπληξιν της, δταν είδε δτι τά γεγονότα ήσαν μέχρι τής παραμι
κρός λεπτομέρειας, δπως τά είδεν είς τόν ύπνον της.
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3 Νοεμβρίου. Μετά μάχην έν Τσέρνα, διαρκέσασαν τριάκοντα έξ ώρας, οί Βούλγαροι, μο
λονότι ένισχυθέντες, άπεκρούσθησαν ύπό τών
Γάλλων κατά πάσας τάς έπιθέσεις των μετά μεγίστων
άπωλειών. Είς τά άλλα σημεία οί Σέρβοι κάμπτονται. Τό
Μοναστήριον έκκενοΰται.
Ό Γάλλος υπουργός κ. Δενύ Κοσσέν άφίκετο, γενόμενος
άντικείμενον φρενιτιωδών εκδηλώσεων. Τό ταξείδιον τοΰτο
τοΰ φιλέλληνος ύπουργοΰ δέν στερείται πολιτικής σημασίας.
4 Νοεμβρίου.
Τά Βουλγαρικά στρατεύματα, συμπληρώσαντα κυκλωτικήν κίνησιν περί τό Μοναστήριον, προελαύ
νουν πρός κατάληψιν τής πόλεως. Οί Πρόξενοι τής Άντάντ
έφυγον. Οί Σέρβοι αντιτάσσουν ύστάτην άμυναν είς τάς μεταξύ
ΙΙερλεπέ καί Μοναστηριού οχυρός θέσεις.
7 Νοεμβρίου. Αί Δυνάμεις τής Άντάντ δι’ άνακοινώσεώς
των^ πρός ^τήν 'Ελληνικήν κυβέρνησιν δηλοΰσιν αύτή δτι,
έφ’δσον αΰτη δέν παρέχει έγγυήσεις περί άσφαλείας τών έν
Μακεδονίφ Άγγλογαλλικών στρατευμάτων, είναι υποχρεωμέ
νοι νά θέσωσιν έν έμπορικίΰ άποκλεισμφ τήν χώραν.
Ό Άγγλος 'Υπουργός τών Στρατιωτικών στρατάρχης Κίτσενερ άφίκετο είς Αθήνας, γενόμενος δεκτός μετ’ ενθουσιω
δών έκδηλώσεων. Ό Άγγλος ύπουργός, είς τό ταξείδιον τοΰ
όποιου άποδίδεται πολιτική σημασία, έγένετο δεκτός είς
άκρόασιν παρά τφ Βασιλεΐ.
8 Νοεμβρίου. Οί Σέρβοι είς τά στενά τής
Μπαμπούνας
καί είς τό Κατσανίκ κατήγαγον θριάμβους.
Οί Ρώσσοι άνακατέλαβον τό Τσαρτορίσκ.
9 Νοεμβρίου. Ή δευτέρα πρωτεύουσα τής Σερβίας Νύσσα κατελήφθη ύπό τών Βουλγάρων.
11 Νοεμβρίου. Είς τό Κριβολάκ οί Γάλλοι άπέκρουσαν τούς Βουλ
γάρους. Όμοίως οίιτοι άπεκρούσθησαν εις τό Κατσανίκ. Τό βόρειον
Σερβικόν μέτωπον. μετά πεισματώδη μάχην πρός Γερμανικόν σώμα,
ύπεχώρησε πρός τό Μοναστήριον. Ή Σέρβική κυβέρνησις έγκατεστάθη
προσωρινώς έν ΙΙρισρένη.
Ή 'Ελληνική κυβέρνησις, άπαντώσα είς τό ανακοινωθέν τής Άντάντ
έδήλωσεν, δτι είναι πρόθυμος νά παράσχη τάς ζητουμένας έγγυήσεις
περί άσφαλείας τών έν Μακεδονίρ. συμμαχικών στρατευμάτων, άτινα
ουδέποτε έσκέφθη νά άφοπλίση, παρέχουσα εις αύτά πάσαν ελευθερίαν
κιιήσεως ως καί σιδηροδρομικός καί τηλεγραφικός ευκολίας. Άφ’ έτέ
ρου ή Άντάντ έδήλωσεν είς τήν κυβέρνησιν δτι θά άποζημιωθοΰν πάσαι
αί ύπό τών συμμαχικών στατευμάτων προξενηθησόμεναι ζημίαι.
Είς τό μέτωπον Ρίγας-Δβίνσκ οί Γερμανοί ύπέστησαν δεινήν ήτταν,
τραπέντες είς φυγήν.
Τά ’Αγγλογαλλικά στρατεύματα τής Θεσσαλονίκης, ένισχυόμενα διά
τών όλονέν άποβιβαζομένων, ήρχισαν νά οχυρώνουν τήν πολιν, ΐνα τήν

«
Τηλεπαθικά φαινόμενα παρετηρήθησαν καί έπί ζώων. Οΰτω διηγούν
ται δτι, καθ’ήν,στιγμήν έν Λονδίνφ τό 1901 έδολοφονεϊτο ό διάσημος
Άγγλος καλλιτέχνης Ούΐλλιαμ Τερράϋς, έξερχόμενος τοΰ θεάτρου ύπό
τίνος παράφρονος, ό σκΰλλος του, ένα σκυλλί Νέας Γής, είς τό σπήτι
του, μακράν τής πόλεως, έδειξε τέτοιον τρόμον καί αγωνίαν, ώστε, δταν
οί οικείοι έμαθαν τό δυστύχημα, έπίστευσαν δτι πράγματι κατά τήν
στιγμήν τής δολοφονίας δ σκΰλλος τηλεπαθικώς έμάνθανε τόν θάνατον
τού κυρίου του.
’Επίσης κατά τήν έποχήν τοΰ Ρωσσοίαπωνικοΰ πολέμου Ρώσσος
άξιωματικός τής φρουράς τού Gaysin, διαταχθείς νά άναχωρήσχ] διά
τήν Μαντζουρίαν ένεπιστεύθη τόν σκύλλον του, ένα έξυπνότατον καί
πιστόν ζώον, εις συνάδελφόν του μανιώδη κυνηγόν. Τρεις μήνας λοιπόν
μετά τήν άναχώρησιν τοΰ κυρίου του ό σκΰλλος ένα πρωΐ ήρχισε νά
οΰρλιάζη πένθιμα, χωρίς κανείς μέ τίποτε νά δύναται νά τόν καθησυχάση. Μάτην δ άξιωματικός τόν έθώπευε. Εκείνος ούτε έπαυε, οΰτε
τροφήν ήθελε καί μόλις μετά τρεις ήμέρας ησύχασε, περιπεσιυν δμως
είς μελαγχολίαν. Καί μετά τινα χρόνον εις τό Gaysin έμαθαν τόν θά
νατον τοΰ κυρίου τοΰ σκύλλου, πεσόντος εϊς τό πεδίον τής τιμής, συμ
βάντος άκριβώς τήν ήμέραν, ποΰ ήρχισε τό εύαίσθητον ζώον νά κλαίη.

ολόκληρα χρόνια δεν παρεξεκλίναμεν άπό τήν πορείαν μας.

ποιότητας

όμως, άνωτέρας

Τώρα

δε τιμής. Ζητοΰμεν μυριάκις συγγνώμην.

ΑΙ ΠΕΡίπΟΛΙΑΙ ΤΟΝ.— Απο τήν ατιγμήν πού οί σύμμαχοι ήρχισαν μέ άνρΰκνονς
περιπολίας να καταδιώκουν τά Γερμανικά ύποβρϋχια καί τά άντιτορπιλλικά των
περιπολουν νύκτα καί ήμέραν, έξηφανίσΟησαν ταϋτα άπό τήν Μεσόγειον.
χρησιμοποιήσουν έν ουνδυασμφ μετά τοΰ στόλου ώς βάσιν έπιχειρήσεων.
15 Νοεμβρίου. Τό Μοναστήριον έξεκενώθη τελείως. Δύο Σέρβικά
συντάγματα παρέμειναν έξωθι τής πόλεως διά νά ύποβοηθήσουν τήν
ύποχώρησιν τοΰ κυρίου σώματος. Πολιτοφυλακή κατηρτίσθη έξ Ελλή
νων. Ή Σέρβική στρατιά τοΰ βορείου μετώπου διηρέθη είς δύω, μετά
τήν πρό τών Γερμανών ύποχώρησιν της, ών τό έν υποχωρεί πρός τήν
Αλβανίαν, τό δέ πρός τό Μαυροβούνιον. Ή Σέρβική κυβέρνησις έγκατεστάθη είς Σκόδραν.
17 Νοεμβρίου. Τά έν τφ Βαλκανικφ μετώπφ δρώντα συμμαχικά
στρατεύματα ύπεχώρησαν πρός τό Δεμίρ Καπού.
18 Νοεμβρίου. Οί άντιπρόσωποι τών Συμμάχων ήξίωσαν παρά τής
Ελληνικής κυβερνήσεως, όπως ό έν Μακεδονίρ στρατός άποσυρθή, ΐνα
οΰτω έξασφαλισθή ή άπόλυτος έλευθερία ένεργείας τών συμμαχικών
στρατευμάτων. ’Επίσης ήξίωσαν δπως παρασχεθή είς τόν συμμαχικόν
στόλον έλευθερία πλήρης πρός καταδίωξιν τών Γερμανικών υποβρυ
χίων είς τά Ελληνικά ΰδατα. Είς άπάντησιν ή κυβέρνησις έδήλωσεν
δτι, τούτο άποτελεϊ έγκατάλειψιν τής πολιτικής τής ούδετερότητος καί
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μείωσιν τής στρατιωτικής θέσεως καί άκεραιότητος καί τών κυριαρχι
κών δικαιωμάτων τής χώρας. Υπουργικόν Συμβούλων συνεκροτήθη έν
τοΐς Άνακτόροις ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Βασιλέως.
Άπας ό Σέρβικός στρατός ύπεχώρησεν είς Μητροβίτσαν. Σκόδραν
καί Δυρράχιον.
Ό Βουλγαρικός στρατός είσήλθεν είς τό Μοναστήριον καί κατέλαβε
τήν πόλιν μετά Γερμανικών καί Αυστριακών άποσπασμάτων.
19 Νοεμβρίου. Οί Γερμανοί είς τό άνατολικόν μέτωπον κατέλαβον
τό Τσέρνοβιτς.
21 Νοεμβρίου. Συμμαχικά πολεμικά κατέλαβον τήν Μήλον.
Ή Ελληνική κυβέριησις άπεδέχθη τάς αξιώσεις τής Άντάντ. Ό έν
Θεσσαλονίκη Ελληνικός στρατός διετάχθη νά άποσυρθή ένθεν κακεϊθεν ΐνα σχηματίση δίοδον εύρυτάτην. Μόνον μία μεραρχία διετάχθη νά
παραμείνη έν τή πόλει ώς φρουρά. Τά συμμαχικά πλοία ήρχισαν άπητή
καταδίωξιν τών Γερμανικών ύποβρυχίων.
22 Νοεμβρίου. Συνεπείρ. άνακαλύψεως έν Αμερική εύρείας συνωμο
σίας Γερμανών πρός άνατίναξιν τών είς τούς συμμάχους προμηθευόντων
πυρομαχικά εργοστασίων, είς ήν ένείχετο καί ό στρατ. άκόλουθος τής

ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ.—ΟΙ Αγγλοι καί οΐ Γάλλοι καταλαβόντες τούς σιδηοοδοόμους
τής Μακεδονίας στέλλσνν άεννάως στρατεύματα καί χυρομαχικά πρός ένίσνυσιν
τΛν Σέρβων.

Γερμανικής πρεσβείας φόν Πάπεν καί ό ναυτικός τοιοΰτος Μπόΰ -Έδ ή
Αμερικανική κυβέρνησις έζήτησε τήν άνάκλησιν τούτων.
24 ^οε^θίου. Έν Παρισίοις συνεκροτήθη μέγα πολεμικόν συμβού
λων, είς ο_ έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι δλων τών συμμαχικών έπιτελείων, καθ’ ό άπεφασίσθη ή συνέχισις τοΰ Βαλκανικού άγώνος. Μεγά
λοι δυνάμεις θά συγκεντρωθούν έν Θεσσαλονίκη.
Παρά τά Ρουμανικά σύνορα συνεκεντρώθησαν 150 χιλ. Ρωσσικοΰ
στρατοΰ καί 200 χιλ. έν Όδησσφ, προωρισμένου διά τήν Βουλγαρίαν.
ΈνΦλάνδρφ καί Βελγίω οί Γερμανοί συνεκέντρωσαν ισχυρός δυνά
μεις, σκοποΰντες νά έπιχειρήσωσιν άπεγνωσμένην έπίθεσιν.
25 Νοεμβρίου. Τά έπί τοΰ Βαλκανικού μετώπου συμμαχικά στρα
τεύματα συμπτύσσονται είς τήν ζώνην τοΰ Γραδέκ. Κατέχουν ήδη τήν
γραμμήν Γευγελής—Δεμίρ Καποΰ—Κριβολάκ—Βαλαντόβου.
27 Νοεμβρίου. ΙΑζτάξΰ Άργκόν καί Μόζα οί Γάλλοι δΓ εύστοχου
πυρός κατέστρεψαν εχθρικός δεξαμενάς άσφυξωγόνων. Έπίσης πρόο
νότον τοΰ Σάν Σουπλέ άνετίναξαν άποθήκας Γερμανικών πυρομαχικών.
Έν Παρισίοις συνήλθεν έκ νέου τό μέγα πολεμικόν συμβούλων είς δ
παρέστησαν ό Γάλλος Πρωθυπουργός κ. Μπριάν, ό Ύπουργός τοΰ πολέ
μου κ. Γκαλλιενί, ό Αρχιστράτηγος Ζόφρ, ό Άγγλος Ύπουργός κ.
Γκρέϋ, ό Ύπουργός τών Στρατιωτικών Λόρδος Κίτσενερ. Ό κ. Άσκουϊβ
άνεκοίνωσεν είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων δτι έξησφαλίσθη ή στενωτέρα στρατιωτική συνεργασία μεταξύ τών Συμμάχων.
Οί Γάλλοι τοΰ Βαλκανικού ύποχωροΰν πρός τό Ελληνικόν έδαφος,
καταστρέφοντες γεφύρας, σήραγγας καί διαβάσεις.
29 Νοεμβρίου. Είς τό Βαλκανικόν μέτωπον οί Σύμμαχοι συνεπτύχθησαν είς^τήν γραμμήν Νέστου—Σμοκβίτσας. Ό Ελληνικός στρατός
διχασθείς έγκατέλειψε τήν θεσσαΐ.ονίκην. Ή Γερμανική κυβέρνησις
έδήλωσεν εις τήν Ελληνικήν δτι, τά Γερμανικά
στρατεύματα θά καταδιώξουν μετά τών Βουλγα
ρικών τούς Συμμάχους, ύποχωροΰντας έ\·τός τοΰ
'Ελληνικού έδάφους.
Έν Βερολίνφ έλαβον χώραν αίματηραί ταραχαί
ύπέρ τής είρήνρς. Ή δημοσία δύναμις πειραθεϊσα
νά διαλύση τούς κατά τής Βουλής έπιδραμόντας
διαδηλωτάς προύκάλεσεν αιματοχυσίαν.
Ή Ελληνική κυβέρνησις προέβη εις διαβήματα
παρά τή Γερμανική κυβερνήσει διά τήν μελετωμένην εισβολήν τών Βουλγάρων ή τών Τούρκων, δηλώσασα συνάμα δτι έπ’ ούδενί λογφ θά άνεχθή τοΰτο
ή Ελλάς.
30 Νοεμβρίου. Οί Γερμανοβούλγαροι προελάσαντες κατέλαβον τήν Γευγελήν, τής όποιας τά ύψώματα έγκατέλειψαν οί Σύμμαχοι, καταστρέψαντες τάς
συγκοινωνίας.
Τό πλεϊστον μέρος τοΰ συμμαχικοΰ στρατοΰ είσήλ
θεν είς τό Ελληνικόν έδαφος.
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ΠΩΣ ΤΑ ΕΞΗΓΟΥΝ 01 ΓΑΛΛΟΙ
ι Γάλλοι τδν ονειροκρίτην τόν λέγουν
• Κάτοπτρον τών ’Ονείρων». Άπδ ενα
Ο
λοιπόν Γαλλικόν όνειροκρίτην παραλαμβά-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

πληγών τήςΈαλλίας. Μέ τό βήμα του τό σιγανό καί ρυθμικό κατεφαγε
αποστάσεις τεράστιος, πού δέν τού έπέτρεπε ή ηλικία του νά διανυση,
άλλά τό σφρίγος τοΰ πνεύματός του, ό πόθος |ΐιάς πάλης ποϋ υπεστη
είς τά ωραιότερα χρόνια του, σάν νά τοΰ έχυνε μέσα του μιά νέα δροσιά.
Νά ό Κεραμεικός!
, ,
.
Ό γέρος έξηκολούθησε τόν δρόμον του. Επήρε την λεωφόρον που
άντικρύζει τό Έτουάλ. Ή άψίς τού θριάμβου! Έπέρασε κάτω άπο τό
ζωντανό αύτό στοιχειό τών έιρημέρων νικών. Έπήγαινε πρός τά τείχη.
Είς τό μέσον τοΰ δρόμου αί δυνάμεις τόν έγκατέλειψαν ... . Εκαθησε. θά ήτον δέκα ή ώρα. Ήτον ωχρός, τά χαρακτηριστικά του είχαν ,
άλλοιωθεΐ καί ή μορφή του είχε άντίθεσιν τρομεραν προς τα κατασπρα
γένεια του. Κάποιος γνώριμός του, φοβηθείς, τόν έπλησίασε.
— Μαιτρ.... Ούγκώ! Τί έχετε; τόν έρωτα.
Ό Βίκτωρ Ούγκώ έκλαιε. Μέσα είς τά ανοικτά ,μεγαλα ματια του
έγυάλιζαν δάκρυα, ποΰ μόλις τά έσυγκρατοΰσε.. ... "Ενας σπασμός εις
τόν λάρυγγα τόν έπνιγεν. Ό Ούγκώ έκλαιε διά τήν Καταστροφήν και
έχαμογελούσε πρός τήν Ελευθερίαν.

νομεν τήν έξήγησιν μερικών ονείρων.
Οΰτω. αν ίδήτε δτι εγκαταλείπετε τό σπήτι
σας. σημαίνει κέρδος καί επιτυχίαν. "Οτι εγκαταλείπεις τήν
χώραν σου, σημαίνει άπόιλειαν έκ κακοπιστίας. Αν Ιδης οτι
οί φίλοι σου σέ εγκαταλείπουν, περίμενε δυστύχημα. ’Αν εγκα
ταλείπεις τήν γυναίκα σου ή τόν άνδρα σου, σημαίνει χαραν.
"Αν ίδήτε Ά66άν ή παπάν είς τόν ύπνον σας, σημαίνει
ασθένειαν. Μέ τόν λευκόν χιτώνα του άν τόν ίδήτε, σημαίνει
δτι θά μεταβήτε πρός έξομολόγησιν.
Ή μέλισσες διά μέν τούς χωρικούς σημαίνουν ευτυχίαν,
διά δέ τούς κατοίκους πόλεων ανησυχίαν καί ταραχήν. Άν
είναι έπάνω σας σημαίνουν αγωνίαν. Άν σάς τσιμπήσουν,
* * *
μεγάλην ζημίαν. Άν σκοτώνετε, άπώλειαι·.
Ή σκέπη, ζητουμένη διά βροχήν, σημαίνει έσωτερικην
© ΠΕΡ1ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ
λύπην. Εύρισκομένη, προστασίαν.
* ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ «
Άν ίδήτε δτι τρώγετε βερύκοκα ή άλλα φρούτα σημαίνει
υγείαν καί ευχαρίστηση·. Άν μαζεύετε φρούτα, σημαίνει
yVTHN βροχή, στήν καταιγίδα, στή λύσσα τοΰ,ούρανοϋ, χωρίς νά σταπλούσιον γάμον. Άν δτι πίνετε αψέντι, θά αίσθανθήτε μικράν λύπην
ματφ, χωρίς ξεκούραση χωρίς διακοπή ό ’Ιουδαίος περνρ πάντα
καί κατόπιν μεγάλην χαράν, θά θριαμβεύσετε απέναντι έχθρών σας.
μέσα άπ’τούς λόγγους, τά δάση, τούς πύργους, τής πολιτείες, τής χώρες,
Άν ίδήτε δτι σάς καταγγέλλει γυναίκα, θά έχετε άσχημα νεα. Αν
καί άπ’ τής ερημιές, όχι πεζή πειά, δπως άλλοτε, άλλά μ’ ενα γκαλοσάς καταγγέλλη άνδρας, σημαίνει έπιτυχίαν σας.
„
πάρισμα, μέ μαύρα άλογα ζευγμένα είς τό ταξειδιωτικο του αμαξι. Δεν
Άν όνειρευθήτε δτι αγοράζετε κάτι, σημαίνει κέρδος. Αν ίδήτε οτι
φορεϊ πειά τήν κόκκινη μπλούζα καί τή δερμάτινη ποδιά και δεν ανευποκλέπτετε τήν τιμήν συζύγου, θά φιλονεικήσετε μέ κάποιον. "Οποιος
μίζονται γύρω άπό το μέτωπον του εις
ίδή δτι τήν έπαθε, θά ώφεληθή πολλά.
τό φύσημα τής καταιγίδος τά μακρυά
Άν κολλάτε προγράμματα, θά ντρομαλλιά του, δπως δταν τόν ουνήντησαν
πιασθήτε. Άν διαβάζετε, κάποια εργα
είς τήν Μπραβάντη οί άστοί τών Βρυξελ
σία θά κάμετε χωρίς ωφέλειαν. Άν σχί
λών. Σήμερον ό βαρώνος’Ισαάκ Ντέ Λαζετε, θά λυπηθήτε πολύ.
κεντέμ έχει γίνει έντελώς φαλακρός, σάν
Άν ίδήτε πρόβατα νά βόσκουν ή νά
λείος βράχος καί τά σταχτειά γένειά του,
κοιμώνται, θά στενοχωρηθήτε. Άν σφά
μακρυά ολίγον στό σαγόνι, άλλά κοντά
ζετε πρόβατα, θά αίσθανθήτε μεγάλην
είς τά μάγουλα, είναι κομμένα τής μόδας.
οδύνην. Άν σάς χαϊδεύη πρόβατον, κάτι
Μολονότι δέν σταματρ. είς χορούς,
νά έλπίζετε.
άφοΰ δέν σταματρ. πουθενά, ό βαρώνος
Άν ίδήτε δτι άγωνιάτε, κάποιαν κλη
’Ισαάκ μέ τό γαρνιρισμένο άπό γούνα
ρονομιάν θά χάσετε. Άν ίδήτε άετόν νά
παρντεσσοΰ του, είναι έν έπισήμω περιπετρ, θά έπιτύχετε είς τά σχέδιά σας.’Άν
βολή, μέ γάντια, μέ άσπρη κραβάτα, καί
τόν ίδήτε έπάνω είς στέγην, είναι ό Άγ
τό πουκάμισό του, καλά σιδερωμένο, και
γελος τού θανάτου. Άν σάς σηκωση
τό φράκο του χάνονται μέσα είς τής κορψηλά, σημαίνει κίνδυνον μετ' έπικειμέδέλλες, τά παράσημα, τούς μεγαλόσταυ
νου θανάτου.
ρους, τά περιδέραια, τούς σταυρούς, τούς
Άν όνειρευθήτε βελόνην, σημαίνει
άστέρος καί τής πλάκες δλων τών ταγ
σκάνδαλα. Άν ή βελόνη δέν έχη τρύπα,
μάτων τοΰ κόσμου. Ό κόσμος κατάπλη
θά άποκτήσετε αγοράκι.
κτος τόν βλέπει νά περνρ., σαν θεόν, και
Άν ίδήτε κορυδαλόν πετώντα, θά άνυμερικοί ήλίθιοι πέφτουν κάτω άπό τής
ψωθήτε γρήγωρα· άν τόν άκούσετε νά
ρόδες τοΰ άμαξοΰ του- '1J γυναίκες τοϋ
κελαδή, σημαίνει ευτυχίαν.
στέλλουν τά γλυκύτερα μειδιάματα και
-·-'·
Τά' σπίρτα είναι πλούτος, θησαυρός.
μέ τό άκρον τών τριανταφυλλένιων δα'Η άμαζών σημαίνει συνάντησιν μέ γυ
κτύλων των φιλιά καί είς όλες, χωρίς
ναίκα δοξομανή καί ΰπουλον.
προτίμηση ό βαρώνος πετρ ένα τσέκ."Ενα
"Οτι πληρώνεις πρόστιμον, σημαίνει
τοέκ, ένα τσέκ, ένα τσέκ, άπαράλλακτο μέ
κέρδος.Άν γελάτε μέ φίλους σας, σημαί
ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ - Πα«ά τάς έδαφ.ζάς άνωμαλίας οί Άγγλοτό προηγούμενοι· καί πάντα άπό 50 εκα
γάλλοι
πολεμούν
λυσσαλεως,
άντιταοοοντβς
άγριον
άντίσιασιν.
νει φιλονεικίαν, ρήξιν. Άν τρώγετε χαμτομμύρια, γιατί αύτός ποΰ άλλοτε δεν
ψιά, θά έχετε καλήν τύχην, τής όποιας ή
.
είχε παρά 5 πεντάρες, έχει τώρα 50 έκατομμύρια, άλλά τά έχει πάντα.
άνάμνησις θά είναι ευάρεστος. Ό άγγελος σημαίνει καλα νεα. ίο χέλι
"Οταν περνρ άπό τά παλάτια τους, γρήγωρα οί Βασιλείς, με την
απειλεί προδοσίαν. Ή άράχνη είναι χρήμα. Αν τήν σκοτοινης, είναι
έλπίδα δτι θά πεζεύση, ξαπλώνουν τής πορφύρες τους. Ή Βασίλισσα
εΰχαρίστησις· άν τήν τρώγης, σημαίνει διασκεδασιν. Άν πεφτετε απο
Σαββά τού κράζει καί λάμποντας μέσα είς τήν πετραδοστολιστη τουαδένδρον, σημαίνει δυσαρέσκειαν. Άν άναιβαίνετε, ίσχύν καί αξιώματα.
λέττα της, τοΰ λέγει άπό τό παράθυρό της.
Άν τό υλοτομείτε, ασθένειαν καί απώλειαν. ,Άν τό κτυπφ κεραυνός,
— θέλεις νάναίβης ωραίο παλληκάρι; θά σέ περιποιηθώ πολύ. ,
απελπισίαν καί οδύνην. Άν μαζεύετε καρπούς, κληρονομιάν.
Χαμένος κόπος. Πάντα τά άλογά του γκαλοπάρουν τρελλά καί απο
Άν βάλετε μέ βέλος, σημαίνει τιμάς. Τό ουράνιον τόξον πρός Ανατό λιθόστρωτον ποΰ τρέχουν τά πόδια τους πετούν δέσμες σπίθες.
τολάς σημαίνει υγείαν καί πλούτη, πρός Δυσμάς προαγγέλλει κακά διά
Μά δ Περιπλανώμενος πεθαίνει άπό δίψα καί ζητεί συχνά νά πιή.
τούς πτωχούς, ευτυχίες διά τούς πλουσίους. Έπάνω άπό τό κεφάλι
Άν κανένα χαμίνι ή κανένα κορίτσι άπό υποστατικό καταφέρουν απλωσας, αλλαγήν τύχης. ’Αρχιεπίσκοπος καθ’ ύπνον προαγγέλλει θάνατον.
νοντάς του καθώς περνρ νά τού δώσουν ένα ποτήρι νερό ή ένα ποτήρι
Άν μαζεύετε χρήματα, σημαίνει στενοχώριαν καίζημίας.Άν τά μαζεύη
πικέττ τό πέρνει στό διάβα του καί δροοίζεται καί είς τήν Βασίλισσαν
άλλος, είναι ώφελος γιά σάς. Άν χάνετε χρήματα, είναι καλές δουλείες.
Σαββά, δπως καί είς δούκας ή πρίγκηπας, περνώντας πετρ τό τσέκ τών
Άν ίδήτε άρλεκϊνον, κάποιος φίλος σας σείς έπιβουλεύεται. ^Στρατός
πενήντα έκατομμυρίων, μή έχοντας μαζή του άλλο νόμισμα.
μαχόμενος είναι καλός οιωνός, νίκη. Άν σάς έπιτίθενται άνθρωποι
Καί άπό λεπτού είς λεπτόν είς τό ζαλιστικό του τρέξιμο κυτταζει το
«οπλισμένοι, σημαίνει πάθος καί λύπην.
_
χρονόμετρό του μήπως έπέρασαν τά χίλια χρόνια κιόλα. Καί καμμια
Άν είσθε μέσα είς ναύσταθμον, σημαίνει προσεχή πόλεμόν. Πυρο
φορά άνάβει καί καπνίζει άνυπόμονα ενα ξανθό πούρο ψιλό μέχρι τής
τέχνημα είναι περαστική χαρά. Τά σπαράγγια σημαίνουν έπιτυχίαν τών
Δευτέρας Παρουσίας.
theodore de banville
έπιχειρήσεών σας. Άν ίδήτε πανδοχέων, θά χάσετε κάποιαν δίκην.
Άκρόασις παρ’ύπουργφ σημαίνει πένθος, παρά Βασιλεϊ φυλάκισιν.
Φ * =:-·
Άν ίδήτε Αγίαν Τράπεζαν, είναι κακός οιωνός. Άν τήν ίδήτε άνεστραμμένην, είναι θρίαμβος.'Οποιος ίδή δτι τυφλώνεται, θά κινδυνευση
’Sv ^)eee(IjJOviRn. Εύρισκόμεθα είς τήν εύχάριοτον θέσιν
άπό θάνατον ή άπό προδοσίαν.Άν σάς δώσουν δακτυλίδι, σημαίνει,ευτυ
νά άναγγείλωμιν, δτι έν Θεσσαλονίκη ή «Εικονογραφημένη · ηυτύχίαν, ίσχύν, άσφάλειαν, πλούτη άπό γάμον. Άν δώσετε, είναι άπώλεια.
χησε νά έγκαιαοιήση από 1 Νοέμβριον, Μόνιμον 'Αντιπροσωπείαν,
την όποιαν άνέλαβε τό Γραφείον τοΰ κ. X. Γ. Πέντζου. Είς τούς
* * *
θεσσαλονικεϊς είναι αρκετά γνωοτός ό κ. Πέντζος διά τήν δραοτικότητά του, τό δέ γραφείον τον διεκρίθη πάντοτε περί τας
ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΟΥΓΚΩ
συναλλαγές του. Οΰτω τό παλαιόν έκεϊνο καθεστώς τής ανωμάλου
διανομής των φύλλων, διά τό όποιον βαρύνεται ό τέως αντιπρόσω
ιαν ήμέραν ό Ούγκώ, έπιστρέφων είς Γαλλίαν μετά τήν 4 Σεπτεμ
βρίου, ήσθάνθη ζωηράν έπιθυμίαν νά ίδή έν λεπτομερείς τά αιμο πος κ. Α. Μόνος, εκλείπει άνεπιστρεπτεί. Νά είναι βέβαιοι οί κύριοι
συνδρομηταί μας, καί αί οΐκογένειαι, αΐτινες θά δεχθούν τό Περιο
σταγή τραύματα τοΰ 1870. Τό νά χαράξη είς τήν καρδιά του αύτό τό
δικόν μας, δτι παραδειγματική τάξις θά διακοίνη τό έν Θεσσαλονίκη
πικρόν μίσος ποΰ κάποτε τόν ένέπνευσε καί τόν ύψωσε μέχρις ηρωι
Γραφείον τής "Αντιπροσωπείας μας, εις τό όποιον—Γ. X. ΙΙένιζον
σμού, είχε καταντήσει δι’ αύτόν μία ένόχλησις πού δέν ήμποροΰσε νά
Στοά Μπενρουμπή 30 — πρέπει νά άπευθύνωνται τοΰ λοιπού διά
άντισταθή. Καί ήτο τότε 68 έτών.
παν παράπονου καί διά πάσαν ύπόθεσιυ τής · Εικονογραφημένης·.
Έξεκίνησε λοιπόν ένα πρωί, άναζητών είς κάθε βήμα τά ίχνη τών
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1Χ τήν συνδιάλεξή· μας παρεμβάλλομεν πολλάκις λατινικός φράσεις.
Άλλοτε οί γραμματισμένοι έκαμναν κατάχρηση’ μάλιστα, μιμούμε
Ε
νοι τούς Εύρωπαίους. ’Ιδού λοιπόν μερικαί φράσεις : Ab absurdo = Ή

είς άτοπον άπαγωγή. Ab hoc et ab hac = Άλλ’άντ’άλλων. Ab imo
pecture = Έκ βάθους καρδίας. Ab initio = Άπ’άρχής. Ab irato = 0v
έξάψει. Ab Jove principium = Άπό Διός άρχεσθαι. Ab ονο=Άπό
ώού, άπ’ άρχής. Ab uno disce onines = Άπό τοΰ ένός τούς πάντας.
Abusus non tollit usual = Ή κατάχρησις δέν καταργεί τήν χρήσιν.
Abyssus abyssuin invocat=
H
*
άβυσσος επικαλείται τήν άβυσσον. Ένός
άτοπου μυρία έπονται. Acta est fabula = Τό δράμα παρεστάθη. Διέδραμα τό στάδιόν μου. Ad aperturani libri = Άνοίγων τό βιβλίον.
Έκ πρώτης όψεως. Ad Gloriani = Διά τήν Δόξαν. Ad Graecas calendas = Είς τάς Ελληνικός καλένδας. Τόν μήνα ποΰ δέν έχει Σάββατο.
Ad hoc = Επίτηδες. Ad honorem = Πρός τιμήν. Adhuc snb judice
lis βεί^Είς χεϊρας τοΰ δικαστοϋ είσέτι. ’Εκκρεμής. Ad libitun = Κατά
βούλησιν. Ad litterani = Κατά γράμμα. Ad majorem Dei gloriaiu =
Είς μείζονα τού θεού δόξαν. Ad ostentationem = Πρός επίδειξη·.
Ad perpetuani rei menioriani = Είς αίωνίαν μνήμην. Ad referen
dum = Μετ’ έπιφυλάξεως. Ad rem = Καταλλήλως. Ad unguem =
Τελειότατα. Ad unum = Μέχρις ένός. Ad usutu= Κατά συνήθειαν. Ad
usum delphini = Καθαρόν (βιβλίον πρός χρήσιν τού βασιλόπαιδος). Ad
valorem = Κατ’ αξίαν. Ad vitam eternam = Είς αιώνιον ζωήν. Aeqtte
animo = ’Ev γαλήνη ψυχής. Aequa pulsat pede = Πλήττει ϊσφ πόδι
πάντας (δ£θάνατος).
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τούς Όρ&ογνά&ους τού Καυκάσιου τύπου. Ή ιστορία έπί τέλους έπιτυχώς μάς επιδεικνύει έπί τού Γαλλικού έδάφους τόν Κελτο - Γαλατικόν
πολιτισμόν, τόν πολιτισμόν τών Φοινίκων καί τών Ελλήνων, τήν Ρωμαϊ
κήν κατάκτησα·, τήν έπιδρομήν τών Φράγκων, τάς είσβολάς τών Γερ
μανών καί τών Νορμανδών, τήν μακράν κατοχήν τών Άγγλων καί
τών ‘Ισπανών.
Γνωρίζομεν λοιπόν δτι ώς προγόνους έχομεν πληθώραν λαών, άλλά
δέν γνωρίζομεν διόλου πώς έσχηματίσθη ή Γαλλική έθνότης. Διά τής
έπικρατήσεως άραγε ένός έκ τών λαών τούτων; Μία φυλή αυξάνει είς
κάθε γενεάν, καί άλλη σβύνει γλείψει παιδιών, δπως οί άρχαϊοι Σπαρτιάται. "Ενας λαός είναι ανυπότακτος είς τήν ξενικήν έπιρροήν, άλλος
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συνήθως: Τό Γαλλικόν πνεύμα, τό Γαλλικόν δαιμόνων, ή
Γαλλική γενναιοδωρία, ή Γαλλική δρμή καί άκόμη ή Γαλλική έλαφρότης. Καθορίζουν μάλιστα αύτάς τάς έκδηλώσεις τού Γαλλικού χαρακτήρος. Άλλά θά έδυσκολεύοντο νά εϊπουν τί έστί Γάλλος. Ποία είναι
ή καταγωγή τής φυλής του ; Τί, ρόλον παίζει μέσα εις τόν Γαλλικόν
λαόν ή διασταύρωσις καί ποιον ή έπίδρασις τών κατακτήσεων καί τών
έποικισμών; Εΐμεθα "Ιβηρες, Λίγυες, Γαλάτσι; Οί δέ Γαλάτσι είναι
Κέλται; Ή Ρωμαϊκή κατοχή ή ή Γερμανική έπιδρομή μάς έδωκε τό
περισσότερον νέον αίμα τάχα; Εΐμεθα φυλή τοΰ Βορρά η τής Μεσημ
βρίας ; Φυλή αύτόχθων η έπίγονοι τών κατακτητών;
Άν κρίνη τις μόνον άπό τήν άναλογίαν τού χαρακτήρος, θά ύποχρεωθή νά αναγνώριση είς τόν Γάλλον τόν Γαλάτην τών άρχαίων συγ
γραφέων, τόν Γαλάτην τού Καίσαρος «είς άκρον κοινωνικόν καί άπληστον είς καινοφάνειαν», «άγαπώντα τόν μάταιον θόρυβον», «ύψίστης
άσταθείας είς τάς ιδέας», «έξ ίσου ταχύν διά νά έλπίζη, δσον καί εύκο
λοι· διά νά αποθαρρύνεται», τόν Γαλάτην τού ΤίτουΛιβίου, «παράτολμοι·
στρατιώτην», «κακώς καλυπτόμει-ον είς τάς προφυλακάς», «άψηφούντα
τάς σκηνάς τού πολέμου» καί «άντί θάρρους έχοντα τόλμην», τόν
Γαλάτην τού Στράβωνος «μή διστάζοντα ποτέ νά προσβάλη τόν έχθρόν,
Α

εγουν

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ. — Όπως καί άλλοτε ίγράψαμεν, είς τόν Γερμανικόν στρατον υπηρετεί μέ τόν βαθμόν τοΰ λοχαγού ό έφεδρος Ιατρός κ. Κ. I. Καρδαμάτης,
υΐδς τοϋ φίλου Ιατροΰ κ. Ίωάννου Καρδαμάτη, ο όποιος καί έτραυματίσΟη ύπό
θραύσματος όβίδος είς τό *Αρράς. Εύτυχώς ό συμπαθής έπιστήμων, νοσηλενθείς
είς τό έν Guben νοσοκομεϊον εύρίσκεται είς άνάρρωσιν.
τήν άνέχεταη άλλος συγχωνεύεται διατηρών τόν χαρακτήρα του. Μήπως
τουναντίον, συμβαίνει κάποια επιλογή άνάλογος πρός τήν τών φυτών
καί ζώων, ήτις έξαλείφει τά άχρηστα είδη καί τάς κατωτέρας ποικι
λίας ; Δέν έχουν τάχα καί οί λαοί τήν άσυνείδητον έπιλογήν των;
Κατά τόν Ιθ' αιώνα τό Γαλλικόν σύνταγμα ήτο ή είκών τής Γαλλικής
έθνότητος. Σχηματισμένον άπό Πικαρδούς καί Φραγκ- Κοντουά, τόσον
διαφέροντας άλλήλων, άπό Μπρέτονας καί Γκασκόνους, αύτάς τάς ζων
τανός άντιθέσεις, Νορμανδούς καί Προβιγκιανούς, άνομοίους δσον οί
Σουηδοί καί οί 'Ιταλοί, ήτον έν τούτοις έξόχως δμογενές δσον καί αν
συνεκροτεϊτο άπό διάφορα στοιχεία. Άς είχε Πικαρδούς καί
Μπρέτονας καί Νορμανδούς, ήτο έν τούτοις σύνταγμα απολύ
τως καί ένιαίως Γαλλικόν. Τό ίδιον είναι καί ή Γαλλία. Τέκνα
τών Γαλατών, τών Λατίνων, τών Φράγκων, δέν εΐμεθα ούτε
Γαλάτσι, οότε Λατίνοι, οΰτε Φράγκοι. Εΐμεθα Γάλλοι. Καί
μολονότι δ Γαλλικός λαός είναι άπό τούς πλέον μεμιγμένους,
δέν σημαίνει δτι μειονεκτεϊ. Ό Μόλυβδος είναι καθαρόν μέταλλον,
ένφ ό ’Ορείχαλκος είναι κράμα.
HENRY HOUSSAYE
τής Γαλλικής ’Ακαδημίας.
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"Αλβανίας οί "Ιταλοί
κατέλαβον τεμαχίου
ώς βάοιν δέ πολεμικήν
θά κάμουν τό Δυρραχίου.

ΑΛΒΑΝΙΑΝ

Μ’ άν καταιβοΰν ο! Γερμανοί
ή βράδιον ή τάχιον
θά τούς τσακίσουν τά πλευρά
ού μήν καί τό Δειρ ■ ράχιον.
*

*

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

ΕΝΑ ^ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΔΟΥΜΑ, ΥΙΟΥ
έ
Γάλλος ακαδημαϊκός
Μεζιέρ διηγείτο ένα άνέκδοτον πού
συν» πρό έτών. Ό υίός 'Αλέξανδρος Δουμάς εΰρίΟ
τοΰ συνέβη
Ο
σκετο είς τά λουτρά τοΰ Ρουαγιά. Μίαν ήμέραν εύρίσκετο μέσα

είς τό μεγάλο πάρκο, πού απλώνεται σάν μανδήλι έμπρός άπό
τό κατάστημα τών λουτρών. "Ομιλος λουσμένων έπεριπατοΰσανάλλοι έκάθηντο είς καρέκλες. Καθώς έστεκε όρθιος δ Δουμάς
ήθέλησε νά καθίση, άλλά τήν στιγμήν έκείνην έφθανε δ Μεζιέρ
ATTO το ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ. — Ένφ τό συμμαχικόν πυροβολικόν σπεύδει νά καταλάβη τάς
σεσεις του πρό τής Θεσσαλονίκη:, ό Ελληνικός αεραιός άποσΰρεται δπως άφεβϋ πλήρης
καί ό Δουμάς στρέψας πρός αύτόν τήν προσοχήντου έξετίέλβυσβρία κινήσεων πρός Αμυναν τελεσφόρον.
μησε κακά τήν διάταξιν τών καθισμάτων.
Έξηπλώθη λοιπόν φαρδύς — πλατύς κάτω.
οίοσδήποτε καί άν είναι ό άριθμός του καί ή θέσις του» καί «έτοιμον
Χωρίς νά θέλη κανείς γελρ είς αύτάς τάς περιπτώσεις. Παρά τήν
πάντοτε νά ύπεραμυνθή τών καταδυναστευομένων·. θά εϊπουν μίαν
ψυχραιμίαν του, τήν στιγμήν πού έσηκώθη καί έξεσκόνιζε τά ρούχα
ήμέραν: «Ή Γαλλία είναι ό στρατιώτης τού θεού». Καί άκόμη: «Gesta
του, δ Αλέξανδρος τά είχε ξυνίσει. Οί γύρω του δέν εϊξευραν τί νά
Dei per Francos· ήτοι: Αί πράξεις τού θεοϋ διά τών Γάλλων».
τού είπούν. Μιά έξυπνη δμως γυναίκα άπεσόβησε σοβαρώτερα. Ή
Άλλά δέν πρέπει νά άγνοούμεν δτι οί Κελτο - Γαλάτσι δέν είναι
κ. Ρόμπεργκ, κόρη τού Ντεζιρέ Νιζάρ, είχε ίδεϊ τήν σκηνήν. Έφώναξε
τά μόνα έθνικά στοιχεία τού Γαλλικού λαού. Ή Παλαιοντολογία απο
λοιπόν άμέσως δυνατά-δυνατά πρός τόν κύκλον:
καλύπτει έν Γαλλίρ σκελετούς άνθρώπων τής Τετάρτης Περιόδου καί
— Ή πρώτη πτώσις τοΰ κ. Δουμά.
/
ανθρώπων συγχρόνων, τής λίθινης έποχής, τής χάλκινης καί τής σιδη
, Καί ή άπλή αυτή φράσις, ή τόσον προσφυώς
ράς έποχής. Ή άνθρωπολογία άναγνωρίζει παρά τοΐς Γάλλοις τής
εύρεθεϊσα, τόσον επίκαιρος, ήρκεσε διά νά έπασήμερον Δολεχοκεφάλους τής Άριας φυλής, τούς Εύρυκεφάλους τής
νεύρη τό ύφος του.
ι
Λιγουρικής φυλής, τούς Προγνάϋ-ους τού Ούρανοαλτάίκού τύπου καί
Ό δραματικός συγγραφεύς ίκανοποιήθη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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» ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ *
ίναι

ένας μήνας τώρα ποΰ οί Πρώσσοι, νικηταί, είναι στρατοπε-
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ένα δωμάτιον είς τό άλλο δέν ήκούετο κανένας θόρυβος. Τεράστιες
θερμάστρες έχασκαν καί τά παράθυρα ήσαν τουλάχιστον έξ πόδια
βαθειά μέσα είς τόν τοίχον. Ό λοχαγός Μπωμγκάρτεν έκτυπούσε μέ
τής μπόττες του τό δάπεδον, έτραβοΰσε τά παραπετάσματα, έκτυπούσε
τούς φοβερούς τοίχους μέ τήν λάμα τού σπαθιού του, μά τίποτε δέν
άντηχοΰσε.
’Επί τέλους πεισθεΐς δτι ήτο άδειο τό σπήτι, είπε σιγαλά είς τόν
λοχίαν του :
— Νάχης ύπό έπιτήρησιν αύτόν τόν ήλίθιον καϊ πρόσεξε νά μήν έπιμοινωνήση μέ κανένα.
— Μάλιστα κύριε λοχαγέ.
— 'Εμπρός άπό τόν πύργο θά τοποθετήσης τέσσερεις σκοπούς. Τό
ίδιο θά κάνης άπ’όπίσω. Τό πουλάκι μας θά γυρίση άσφαλώς μέ τήν
αύγή στή φωληά του.
— Τί θά κάνω τούς άλλους κύριε λοχαγέ ;
— Βάλτους νά φάνε στήν κουζίνα καί πές αύτουνού τού κυρίου νά

διηυθύνθη πρός ΒΔ. άκολουθών τήν δημοσίαν δδόν. Τέσσερα χιλιόμε

τρα μακρύτερα τήν άφησε γιά νά πάρη ένα στενό μονοπάτι γεμάτο άπό
είς τής Άντελύς καί τό έδαφος τής Νορμανδικής χώρας
Εδευμένοι
αντηχεί άπό τήν μπόττα τοϋ κατακτητοϋ. Μιά άόριστος άποθάρρυνσιςαύλάκια κάρρων. ποΰ θά τόν ώδηγοΰσε πρός τόν σκοπόν του. Ή βροχή,

έχει διαδεχθή τόν πυρετόν τών πρώτων ήμερών καϊ ό τόπος στέκει
κατηφής, έλεεινός άπό πόνο καϊ ντροπή.
Οί Γερμανοί έν τούτοις στρατιώται πηγαινοέρχονται είς τούς δρό
μους τής πόλεως, άλλά δέν έχουν τήν χαράν τοϋ θριάμβου. Ένα είδος
τρόμου βασιλεύει πέρα-πέρα.
’Αληθινά, κάθε βράδυ σχεδόν, ευρίσκουν σκοπούς μεμονωμένους^
δολοφονημένους, μέ μιά σφαίρα στόν κρόταφο καϊ περιπολίαν ποΰ
πηγαίνουν πρός άναγνώρισιν δέν γυρίζουν πλέον εϊς τάς Πρωσσικάς
τάξεις.
,
,
»
.
Ό συνταγματάρχης φόν Γκράμ, άρχηγός τής φρουράς, εκαμε ο,τι
ήμποροΰσε διά νά τιμωρήση τούς δολοφόνους, άλλά ματαίως. Ούτε μέ
τόν τρόμον, οΰτε μέ τήν βίαν, κατόρθωνε τίποτε. Έσκέφθη τότε νά
δοκιμάση μέ τήν δύναμιν τοΰ χρήματος καϊ διέταξε νά ανακοινώσουν
ότι, θά μετρηθούν πεντακόσια φράγκα εϊς παν πρόσωπον, ποΰ θά τοΰ
έδιδε πληροφορίας περί τών δραστών. Δέν παρουσιάσθη όμως κανείς.
Ύπεσχέθη τότε οκτακόσια φράγκα, άλλ' οί χωρικοί έμεναν ασυγκίνη
τοι. 'Επί τέλους, τρελλός άπό τήν άτιμώρητον δολοφονίαν ένός δέκανέως του, κατήντησε νά ύποσχεθή χίλια φράγκα καϊ κατώρθωσε νά
έξαγοράση μέ τήν γεναιοδωρίαν αύτήν τήν συνείδησιν κάποιου Φρανσουά Ρεβάν, ένός άγρότου, τοΰ όποιου ή Νορμανδική φιλαργυρία ήτο
μεγαλυτέρα άπό τόν πατριωτισμόν.

«
— Ξέρεις, λές, τόν δράστην όλων αύτών τών έγκλημάτων ; ήρώτησε
δ συνταγματάρχης έξετάζων μέ συχαμάραν τόν άνθρωπον αύτόν, ντυμένον μέ μιά μπλούζα μπλε, μέ μορφήν τής νυφίτσας.
— Ναϊ κύριε συνταγματάρχη.
— Καϊ είναι.........
— Μετρήστε μου πρώτα τά χίλια φράγκα ποΰ τάξατε, κύριε συν
ταγματάρχη.
— Δέν θά σοΰ δώσω πεντάρα, άν δέν βεβαιωθώ πώς μοΰ λές άλήθεια.
Λοιπόν ποιος έδολοφόνησε τούς στρατιώτες μου;
— Ό κόμης τοΰ Μαύρου Πύργου !
— Ψέμματα λές! έφώναξε θυμωμένος ό συνταγματάρχης. Ένας εύγενής δέν κάνει τέτοια έγκλήματα.
Ό χωρικός έσήκωσε τούς ώμους.
— Είναι πέντ’ εξη χιλιόμετρα άπό δώ δ Μαύρος Πύργος ; ήρώτησεν
δ Γερμανός άξιωματικός.
— Δεκατρία μέσ’ στό νερό' άπεκρίθη δ χωρικός.
— Ξέρεις τόν τόπο ;
— Έδούλεψα έκεϊ κάποτε.
Ό συνταγματάρχης φόν Γκράμ έκτύπησεν ένα κουδούνι.
— Δώστε του νά φάη καϊ ύπό έπιτήρησιν είπε είς τόν λοχίαν.
— Γιατί ύπό έπιτήρησιν;
— θά σέ χρειασθοΰμε γιά δδηγό.
— Γιά δδηγό ! Καϊ δ κόμης ; Ά κύριε άξιωματικέ ... &ν πέσω στά
χέρια του .........
Ό διοικητής μέ μιά χειρονομία έκαμε νεύμα νά τόν άπαλλάξουν άπό
αύτόν.
— Στείλτέ μου τόν λοχαγόν Μπωμγκάρτεν· είπε.
Ό άξιωματικός ποΰ ήλθε ήτο άνθρωπος μέσης ήλικίας μέ χονδροκόκκαλα σαγόνια, μέ μάτια μπλέ, μ’ ένα μουστάκι ξανθό σάν τσιγκέλι
καϊ ένα πρόσωπο κόκκινο σάν τούβλο. Στρατιώτης μέ άμβλεΐαν άντίληψιν, άλλά γενναίος καί θετικός.
— θά κάμετε μιά άναγνώρισι άπόψε έως τόν Μαύρο Πύργο λοχαγέ’
τοΰ είπε. Κατώρθωσα νά εΰρω έναν δδηγό. θά συλλάβετε τόν κόμητα
καϊ θά μοΰ τόν φέρετ’ έδώ. "Αν κάνη πώς φεύγει, μή φοβηθήτε νά
τοΰ ρίξετε.
— Πόσους άνδρας νά πάρω μαζή μου, κύριε συνταγματάρχα;
— Περιστοιχούμεθα άπό κατασκόπους καί τό καλύτερο πού θά κά
νουμε είναι νά τούς ριχτούμε καϊ νά τά καταφέρουμε πριν λάβη καιρό
νά καταλάβη τόν σκοπό μας. 'Απόσπασμα μεγάλο θά είλκυε τήν προ
σοχήν του. Άφ’ έτέρου δέν πρέπει νά διακυβεύσετε τήν ύποχώρησιν σας.
— θά τραβήξω πρός βορράν, σάν νά ήθελα νά έπιτύχω έπαφήν μέ
τόν στρατηγόν Γκέμπεν. Έπειτα θά πάρουμε τόν δρόμο αύτόν, ποΰ
δείχνει δ χάρτης σας, καϊ θά φθάσουμε στόν Μαύρο Πύργο, πριν άκόμη
άκούσουν νά γίνεται λόγος γιά μάς. Μοΰ φαίνεται λοιπόν πώς μέ
είκοσι άνδρας.........
— Πολύ καλά λοχαγέ. Ελπίζω νά σάς ξανάίδώ αΰριον τό πρωΐ μέ
τόν αιχμάλωτόν σας.
Ό λοχαγός Μπωμγκάρτεν έβγήκε άπό τή μικρή βίλλα Άντελύς, άφοΰ
ένύκτωσε καλά, μέ είκοσι στρατιώτης τοΰ συντάγματος τοΰ Πόζεν καϊ

ψιλή καί παγωμένη, έπεφτε έπάνω είς τά γυμνωμένα κλαδιά τών ψηλών
λευκών, κάνοντας άπό κάθε πλευράν τοΰ χανδακιού τών ώργωμένων
χωραφιών, ποτάμια βαθειά. Ό λοχαγός έβάδιζε έμπρός καί είχε δίπλα
του έναν γέρον λοχίαν, έφεδρον, Μονσίνι Μόγερ, δ όποιος εκρατοΰσε
τό χέρι τοΰ χωρικού. Έπρόσεχαν μήν πέσουν εϊς ένεδραν καϊ ή πρώτη
σφαίρα θά ήτο δι’ αύτόν. ’Οπίσα» των οί είκοσι πεζοί έπροχωροΰσαν
μέ κόπον μέ τήν ραγδαίαν βροχήν καί ή μπόττες τους έπάφλαζαν μέσα
εϊς τήν γλοιώδη λάσπην.
Ήταν περίπου οκτώ, δταν τό άπόσπασμα έφυγε άπό τήν Άντελύς.
Εϊς τάς ένδεκάμιοη ό δδηγός έστάθη είς ένα μέρος, δπου δύω υψηλές
κολόνες μέ ένα θόλον, ποΰ είχε τά έμβλήματα, έπλαισίωναν βαρειά
σιδερένια κάγκελα. Ό τοίχος ποΰ άλλοτε ήτο τό περίφραγμα τοΰ κτή
ματος ήτον έρειπωμένος, άλλ’δ πυλών ήτον άκόμη μεγαλοπρεπής μέσα
εις τά βάτα καϊ τα άγριόχορτα ποΰ έφύτρωσαν είς τήν βάσιν του. ΟΙ
Πρώσσοι τόν περικύκλωσαν καί έπροχώρησαν μέ προφύλαξιν κάτω άπό
θόλον βαλανιδιών ποΰ έσχημάτιζαν μίαν μεγάλην δενδροστοιχίαν, καί
τά φύλλα τών δένδρων, σωριασμένα άπό τό φθινόπωρο, έπνιγαν τόν
κρότον τοΰ βήματός των. Καί δταν έφθασαν, έσταμάτησαν διά νά άναγνωρίσουν καλά τά πέριξ.
Ό Μαΰρος Πύργος ήτον έμπρός των. Γύρω σιωπή. Ένα φώς, μονα
χικό, έλαμπε εϊς ένα παράθυρο τοΰ Ισογαίου.
Ό λοχαγός έψιθύρισε κάποια διαταγή είς τό_άπόσπασμά του. "Ενα
τμήμα έπρεπε νά φρουρήση τήν κυρίαν Ούραν, ένα άλλο τήν όπισθίανάλλοι διετέθησαν διά τήν άνατολικήν πλευράν καϊ άλλοι διά τήν δυτι
κήν. Συνοδευόμενος άπό τόν λοχίαν δ Μπο»μγκάρτεν έπλησίασε μέ τά
νύχια εϊς τό φωτισμένο παράθυρο.
Διέκριναν ένα μικρό διαμέρισμα όπλα έπιπλωμένον. "Ενας άνθρω
πος, σάν υπηρέτης, έκάθητο καϊ έδιάβαζε τά κουρέλια μιας έφημερίδος
είς τήν τρεμουλιαστή φλόγα ένός κεριού πού έκάπνιζε. Είχε ξαπλώσει
σέ μιά ξύλινη καρέκλα καί τά πόδια του άκουμβοΰσαν σζένα κιβώτιον.
Μιά μποτίλλια κρασί καί ένα ποτήρι ήσαν δίπλα του, σ' ένα σκαμνάκι.
Ό λοχίας έσπασε ένα τζάμι μέ τόν σωλήνα τού δπλου του. Ό άνθρω
πος έβαλε μιά φωνή καϊ έπετάχθηκε όρθιος.
— Σώπα άν άγαπρς τό τομάρι σου’ είπε δ λοχαγός., Τό σπήτι είναι
τριγυρισμένο καί κάθε άντίστασις είναι περιττή. Άνοιξέ μας τήν πόρτα,
γιατί άλλοιώς χάθηκες.
— Γιά τό θεό ! θά σάς ανοίξω . .. Έρχομαι... έφώναξε ο κακομοΐθης.
,
,
,
, ,
,s
Έβγήκε άπό το διαμέρισμα, αφού εστραπατσάρισε την εφημερίδα
του. Μιά στιγμή άργότερα τό τρίξιμο ένός κλειδιού είς τήν παληά
κλειδαριά ήκούσθη καϊ δ κρότος μοχλού πού έτράβηξαν άπό ιιέσα καϊ
ή πόρτα ήνοιξε. Οί Πρώσσοι έχώθηκαν άμέσως είς τόν πλακόστρωτον
διάδρομον.
— Ποΰ είναι ό κόμης τού Μαύρου Πύργου;
— Ό άφέντης ιιου; Έχει βγή έξω.
— Έξω αύτή την ώρα; Παίζεις μέ τή ζωή σου, άν νομίζης πώς μπο
ρείς νά κοροϊδέψης.
— Καί δμως Κύριε, άλήθεια είναι έξω.
— Ποΰ έπήγε;
— Δέν ξέρω.
— Νά κάμη τί;
— Δέν ξέρω κύριε. "Αδικα μοΰ βάζετε στό μάγουλο τό πιστόλι. Μπο
ρείτε νά μέ σκοτώστε, αν άγαπάτε, μά δέν θά μάθετε περισσότερα.
— Βγαίνει συχνά τέτοια ώρα;
— Μάλιστα, συχνά.
— Τί ώρα συνειθίζει νά γυρίζη ;
— Πριν χαράξη.
,
Ό λοχαγός Μπωμγκάρτεν ήρχισε τής βλαστήμιες. Είχε κάμει μια
τρύπα στό νερό. Αί απαντήσεις τού άνθρώπου αύτοΰ ήσαν ειλικρινείς.
Έπρεπε νά περιμένη. Έν πάση περιπτώσει έπρεπε νά κάμη κατ’ οίκον
έρευναν.
,
,
„
,
.
Άφησε ένα σκοπόν εϊς τήν πόρταν τής εισόδου καϊ άλλον άπό όπίσω,
αύτός δέ μέ τόν λοχίαν διέταξε τόν οίκονόμον νά τούς δδηγήση. Τό
κερί ποΰ έτρεμούλιαζε έσχημάτιζε αλλόκοτες σκιές είς
* τούς παληούς
τοίχους καί εις τά δρύινα φατνιόματα τοΰ ταβανιού. Έψαξαν άδικα
δλα τά διαμερίσματα, άπό τήν πελώρια κουζίνα, τήν πλακόστρωτη,
τοΰ ίσογαίου, έως τήν άχανή τραπεζαρίαν μέ τήν συνβχομένην στοάν.
Δέν εύρήκαν τίποτε.
_
Δύσκολα ήμποροΰσε νά έξερευνηθή ή κατοικία.
^στενές σκάλες
δέν άφιναν παρά μόνον ένας άνθρωπος νά περάση και δλοι κατέληγαν
εϊς οκολιούς διαδρόμους. Οί τοίχοι ήσαν τόσον παχεΐς ώστε άπό τό

Έλαβον τήν πρόνοιαν ώστε, Δν ό χωρικός τό έσκαζε, ϋά τοϋ έρριχναν κατάσαρκα...
τούς δώση κρέας καϊ κρασί. Ή νύχτα είναι άσχημη καϊ θά είναι καλύ
τερα έκεϊ, παρά στόν δρόμο νά μουσκέψουνε.
— Καϊ σείς κύριε λοχαγέ;
—, θά φάω έδώ, στήν τραπεζαρία. Τό τζάκι είναι έτοιμο, δέν έχω
παρά νά τ’ ανάψω. Φώναξέ μου στό παραμικρό .. . Τί θά μοΰ δώσης
νά φάω ; Αΐ σύ 1
— Κρίμα Κύριε, είπε ό χωρικός, δέν έχω παρά μιά μποτίλια φετεινό
και ένα κομμάτι κοτόπουλο κρΰο.
— Λαμπρά· είπε ό Γερμανός. Λοχία, πές σ’ ένα φαντάρο νά πάη μαζή
μέ αύτόν τόν σαχλαμάρα καί νά τού μπήξη τή μπαγιονέττα του άν
κάνη πώς μάς παίζει κανένα παιγνίδι.

«
Ό λοχαγός Μπωμγκάρτεν ήτον ένας γέρο - γρινιάρης. Στής εκστρα
τείες τής Λύστρίας είχε μάθει νά έγκαθίσταται εϊς τά κατακτώμενα
καταλύματα. Ένφ ό οικονόμος τού έφερνε τό δεϊπνον του, έφρόντισε
νά λάβη τά μέτρα του γιά νά περάση καλά τήν νύκτα. Ήρχισε άπό τό
άναμμα ένός πολυφώτου μέ πέντε κεριά, πού εύρήκε είς τό μέσον τού
τραπεζιού. Ή φωτιά «σπινθήριζε ζωηρά στό τζάκι, χύνοντας μέσα είς
τό δωμάτιον συννεφάκια καπνού μπλέ καί έρεθιστικοΰ. Έπήγε πρός
τό παράθυρο καί έκύτταξε έξω. Τό φεγγάρι είχε κρυφθή καϊ έβρεχε
ραγδαία. "Ακούε τό βαθύ μούγκρισμα τού άνέμου καϊ έκύτταζε τής
σκοτεινές σκιές τών δένδρων, ποΰ άπετέλουν ένα συγκεχυμένον σύνολον.
Ή θέα αύτή τόν έκαμε νά έκτιμήση καλύτερα τήν θέσιν του. μέσα είς
ένα ζεστό περιβάλλον, μέ τό κρύο του κοτόπουλο καϊ τήν μποτίλια τό
κρασί, ποΰ τοΰ έφερε δ οικονόμος.
Ή πορεία πού έκαμε τόν είχε κουράσει καϊ τοΰ είχε άνοίξει τήν
•δρεξι. Έξεφορτώθηκε τό σπαθί του, τή ζώνη του καϊ τό κασκέτο του,
τά όποια έτοποθέτησε είς μίαν καρέκλα, συντροφιά μέ τό ρεβόλβερ του,
καί έρρίχτηκε γενναία εϊς τό φαγί του. Καϊ δταν έτελείωσε, ξαπλώ
θηκε είς ένα φωτέϊγι μέ τό ποτήρι δίπλα του, μ’ ένα πούρο στά χείλη
καί έκύτταζε γύρω του.
Γύρω του ήτον φώς πολύ καί ή λάμψις τών κεριών έκανε νά λαμπο
κοπούν ή έπωμίδες του ή άσημένιες καί τό πρόσωπόν του νά φαίνεται
σάν άπό τερρακόττα, τά δέ χονδρά φρύδια του καί τά μουστάκια του
χρυσά. Έξω άπό τόν φωτεινόν αύτόν κύκλον δλα ήσαν σκοτεινά καί
συγκεχυμένα. Είς τής δύω πλευρές οί τοίχοι ήσαν στρωμένοι άπό ξύλον
δρυός καϊ είς τής άλλες δύω κρεμασμένος ένας τάπης παλαιός μέ ζωγρα
φιές κυνηγών καί σκύλλων, ποΰ κυνηγούσαν ένα ελάφι. Έπάνω άπό
τό τζάκι κρεμασμένα τά έμβλήματα μέ τήν άρμα τοΰ πυργοδεσπότου.
Τέσσαρα κάδρα άρχαίων πυργοδεσποτών τοΰ Μαύρου Πύργου ήσαν
καρφωμένα απέναντι του. "Ολοι είχον γαμψήν μύτην, μέ αδρά χαρα
κτηριστικά και έμοιαζαν τόσον ό ένας πρός τόν άλλον, ώστε μόνον άπό
τήν φορεσιά διεκρίνετο ό Σταυροφόρος άπό τόν Ιππότην τής Σφενδόνης.

«
Ό λοχαγός Μπωμγκάρτεν, βαρύς άπό τό φαγητόν, τεντωμένος είς
τό φωτέϊγι, τούς παρετήρει μέσα άπό τό σύννεφο τοΰ πούρου του άπο-
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ρών πώς αύτός άπό τά παράλια τής Βαλτικής είχε έλθει νά δειπνήση
είς τήν αίθουσαν τών προγόνων αύτών τών ύπερηφάνων Νοραανδών
οπλαρχηγών.
Άλλά ή φωτιά ήτο γλυκεία καϊ τά μάτια τοΰ λοχαγοΰ ήρχισαν νά
μισοκλείνουν καί τό κεφάλι του κρεμάσθηκε πρός τό στήθος του.
_ Έξαφνα ένας ελαφρός κρότος τόν έκαμε νά άνατριχιάση. Ένόμισε
οτι ένα άπό τά άντικρυνά κάνδρα έβγήκε άπό τήν κορνίσα του. Έτριψε
τά μάτια του νο|ΐίζων δτι ονειρεύεται: Δίπλα εϊς τό τραπέζι, κοντά του,
ένας άνθρωπος υπερύψηλος, έστεκε -άφωνος καί άκίνητος καϊ τόν έκύτ
ταζε μέ τά φοβερά του μάτια. Είχε μαύρα μαλλιά, ένα χρώμα πρασι
νωπό, γένεια μαύρα μακρυά καϊ μυτερά, μιά μύτη πολύ στραβωμένη,
ποΰ ένόμιζε κανείς δτι δλα του τά χαρακτηριστικά πρός αύτήν συγκεντρούνται. Τά μάγουλα ρυτιδωμένα, άλλά ή καμπύλη τών ώμων καί τών
χεριών του τών ισχνών καί μυωδών έπρόδιδε μιά δύναμι, πού ή ηλικία
δέν ήμπόρεσε νά καταβάλη. Είχε σταυρώσει τά χέρια στό στήθος καϊ
εϊς τά χείλη είχε χυθεί κάποιο χαμόγελο.
— Μήν άνησυχήσετε γιά νά βρήτε τά δπλα σας, σάς παρακαλώ· τού
είπε βλέπων δτι ό Πρώσσος έγύρισε καϊ έκύτταξε τήν καρέκλα πού τά
είχε βαλμένα. Έπιτρέψατέ μου νά σάς παρατηρήσω δτι είσθε ολίγον
άσυλλόγιστος νά έλθετε είς ένα σπήτι, πού οί τοίχοι του κάϊ τά μυστικά
του σάς είναι άγνωστα, θά εύχαριστηθήτε άσφαλώς, δταν μάθετε δτι
σαράντα άνθρωποί μου σάς κατεσκόπευαν, ένφ έδειπνούσατε . .. Μά
τί τρέχει;
Ό λοχαγός Μπωμγκάρτεν είχε κάμει ένα βήμα έμπρός μέ τής γρο
θιές σφιγμένες. Ό Γάλλος έσήκωσε τό ρεβόλβερ πού έκρατοΰσε μέ τό
δεξϊ χέρι καί μέ τό άριστερό έσπρωξε τόν Γερμανόν, ό όποιος ξαναέπεσε είς τό φωτέϊγι του.
— Μά καθήστε παρακαλώ· είπε. Δέν υπάρχει λόγος νά άπασχολήσθε
διά τούς άνθρώπους σας. Γιά δλα έφρόντισαν.' Κρίμα ποΰ αύτό τό πλα
κόστρωτον δέν άφίνει νάκούση κανείς τί γίνεται στό κάτω πάτωμα.
Τώρα πειά μόνον διά τόν εαυτόν σας νά φροντίσετε, θά έχετε τήν ύψίστην ευγένειαν νά μοΰ γνωρίσετε τό δνομά σας;
— Έγκο έμι δ λοκαγκός Μπωμγκάρτεν, στοΰ εϊγκοστου - ντέσσερα
μπεζιγκοΰ τοΰ Μπόζεν.
. —Όμιλειτε λαμπρά τά Γαλλικά λοχαγέ. Μόνον ποΰ προφέρετε, δπως
όλοι σχεδόν οί πατριώται σας τά π σάν μπί. Διεσκέδασα πολύ νά τούς
άκούσω νά φωνάζουν : Γκιά τό Τεό ! ΙΙοήτιαν. Ξέρετε βέβαια μέ ποιόν
μιλεϊτε__ _
— Τό γκόμης τό Μαύρο Μπΰργκο ;
— Ό ίδιος, θά μ’ έλυποΰσε πολύ, άν έλαμβάνετε τόν κόπον νά έπισκεφθήτε τόν πύργον μου, χωρίς νά λάβω τήν εύχαρίστησιν νά μιλήσω
ολίγον μαζή σας. Έχω νταραβερισθεϊ μέ Γερμανούς στρατιώτας, άλλά
πρώτην φοράν συνομιλώ μέ άξιωματικόν. Έχω πολλά νά σάς πώ.
Ό λοχαγός Μπωμ
γκάρτεν έμεινε άκί
νητος μέσα εϊς τό
φωτέϊγι του. Τά μά
τια του διηυθύνοντο
πρός δλα τά σημεία,
άλλά τά δπλα του εί
χαν έξαφανισθή καί
έλογάριαζεν δτι είς
μίαν πάλην σώμα μέ
σώμα θά ήτο ε’ις τήν
διάθεσιν αύτοΰ τοΰ
γίγαντος.
Ό κόμης έπήρε τήν
μποτίλλια τού κρα
σιού καί τήν έπλη
σίασε πρός τό φώς.
— Κύττα - κύττα·
είπε. Αυτό είναι τό
καλύτερο κρασί, πού
ό Πέτρος έξετρύπωσε γιά σάς; Ντρέπο
μαι, στάλήθεια, νά
σάς κυττάξω στά μά
τια. Πρέπει νά σάς
βροΰν καλύτερο.
Έσφύριξε καί ό γέρο
οίκονόμος έγλύστρησε μέσα στήν τραπε
ζαρία, στή στιγμή.
—Σαμπερτέν, κάβα
δεκαπέντε- είπε.
Μετά μίαν στιγμήν ό
οικονόμος έφερε μιά
μποτίλλια κατασκο
νισμένη, σκεπασμένη άπό άράχνες. Ό κόμης έγέμισε δύω ποτήρια
ξέχειλα.
— Πιέτε λοχαγέ. Είναι άπό τό καλύτερο ποΰ έχω στής κάβες μου.
Άπό τό Παρίσι στό Ρουέν δέν θά βρήτε καλύτερο. Πιέτε. Στήν ύγειά
σας. Έχει κάτω κρέας κρΰο. Έχει καϊ άστακούς φρέσκους, ποΰ μόλις
ήλθαν άπό τό Όμφλέρ. Δέν έπιθυμεϊτε νά πάρετε ένα δεϊπνον όρεκτικώτερον άπό τό πρώτον;

«

Ό άξιωματικός
*
έκούνησε τό κεφάλι. Έκένωσε δμως τό ποτήρι του,
ποΰ ό φιλοξενών έσπευσε νά γέμιση, παρακαλών αύτόν νά κάμη δ ίδιος
τό μενοΰ.
— "Ο,τι βρίσκεται μέσα στόν πΰργο μου, είναι είς τήν διάθεσιν σας.
Δέν έχετε παρά νά διατάξετε. Καί τιάρα ένώ πίνετε τό κρασί σας, έπι
τρέψατέ μου νά σάς διηγηθώ μίαν ιστορίαν. Πρό καιρού ήθελα νά τήν
μάθη ένας Γερμανός άξιωματικός. Άφορφ τό παιδί μου, τόν μονάκριβό
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μου γυιό, τόν Ευστάθιο Ντέ Σατόί-Νουάρ, αιχμάλωτον άπό τήν άρχή
τοΰ πολέμου καί ό όποιος έφονεύθη κατά τήν απόδρασή· του. Είναι
μιά άφήγησις άρκετά περίεργη, καί σάς βεβαιώ ότι, δέν θά τήν ξεχάσετε ποτέ.
Πρέπει νά ξέρετε πρώτα - πρώτα δτι, ό γυιός μου ήτον άξιωματικός
τοϋ Πυροβολικού. Ήτον ένα εύμορφο παλληκάρι λοχαγέ Μπωμγκάρτεν. Ήταν τό καμάρι καί ή χαρά τής μητέρας του. Πήγε κι’ αύτή, δταν
έμαθε τόν θάνατο τοϋ παιδιοΰ της. “Ενας συνάδελφός του μάς είπε, πώς
πήγε έτσι άδικα καϊ θά σάς πώ δ,τι μάς διηγήθη.
Ό Ευστάθιος συνελήφθη τήν 4 Αύγουστου είς τό Βίσσενμπουργ. Οί
αιχμάλωτοι διηρέθησαν είς ομίλους καί μετεφέρθησαν είς τήν Γερμα
νίαν άπό διαφόρους οδούς. Ό Ευστάθιος τήν έπομένην τής,συλλήψεως
του έφθασε είς τό χωριουδάκι Λάουτεμπουργκ, δπου ένας άξιωματικός
Γερμανός, ποΰ διοικούσε έκεϊ, τόν περιποιήθη μέ στοργήν. Ό θαυμά
σιος αυτός συνταγματάρχης έκάλεσε τό παιδί μου είς δεϊπνον, τοΰ
έβγαλε δ,τι είχε καλύτερο, άνοίγσντάς του δπως έκαμα έγώ γιά σάς,
τό παλαιότερο κρασί του καϊ δίνοντάς του πούρα άπό τήν τσιγαρο
θήκη του ... Μπορώ νά σάς προσφέρω άπό τά δικά μου ;
Ό Γερμανός έκίνησε αρνητικά τό κεφάλι.
— Ό συνταγματάρχης, έξηκολούθησε ό πυργοδεσπότης, ήτον έκτα
κτος γιά τό παιδί μου. Μά κρίμα! Τήν άλλ' ήμέρα οί αιχμάλωτοι μετεφέρθησαν είς Έττλιγγεν, πέρα άπό τόν Ρήνο. Είς τό μέρος αύτό δ
επόπτης άξιωματικός ήτον βάναυσος καί παλιάνθρωπος, λοχαγέ Μπωμγκάρτεν. Τού άρεσε νά έξευτελίζη καϊ νά κακομεταχειρίζεται τά παλληκάρια, ποΰ ποιος ξέρει, πώς βρέθηκαν στή δικαιοδοσία του. Εκείνο
τό βράδυ, επειδή δ γυιός μου τοΰ άπήντησε κάπως ζωηρά, τόν έκτύπησε δυνατά είς τό μάτι — νά έτσι!
Ό κρότος πού έκαμε τό κτύπημα ποΰ κατέφερε ό πυργοδεσπότης είς
τόν αξιωματικό άντήχησε μέσα είς τό δωμάτιον. Ό Γερμανός έπεσε
μπρούμτα καί έφερε τό χέρι είς τό πρόσωπο. Τό αίμα έτρεχε σάν ρυάκι
μεσ" άπό τά δάκτυλά του. Ό κόμης έξανακάθησε είς τό φωτέϊγι του
καί μέ τόν ίδιο ήσυχο τόνο έξηκολούθησε:
— Ό γυιός μου παρεμορφώθη άπό τό κτύπημα αύτό καί ό παλιάν
θρωπος εύρήκε είς τή μορφή του καινούργια αφορμή γιά νά διασκε
δάσω. ’Αλήθεια, άν σάς έβλεπε δ συνταγματάρχης σας, θά έλεγε δτι
έμπλέξατε πολύ άσχημα. Εύτυχώς ποΰ τά νειάτα τοΰ γυιού μου καί η
φτώχεια του συνεκίνησαν έναν ταγματάρχην. Τοΰ έδωκε δέκα ναπολεόνια χωρίς κδν άπόδειξι. θά τά δώσω σέ σάς λοχαγέ Μπωμγκά^τεν,
γιατί δέν μπόρεσα νά μάθω τό όνομα τοΰ δανειστοΰ. Τοΰ είμαι όμως
βαθύτατα εύγνώμων γιά δ,τι έκαμε υπέρ τού παιδιού μου.
'Ο τύραννος ποΰ διοικούσε τό άπόσπασμα συνώδευσε τήν πένθιμη
συνοδεία τών αιχμαλώτων έως τό Ντοΰρλοκ καί άπ’ έκεϊ εις τήν Καρλσ
ρούη. Τόν γυιό μου τόν είχε εξευτελίσει. Έτόλμησε ό χαμάλης νά τοΰ
δώση χαστούκι, νά τόν κλωτσήση, νά τού ξερριζώση τό μουστάκι...
Νά έτσι — έτσι. .. έτσι.
Ό Γερμανός, καί άν ήθελε νά παλαίψη, πώς νά τά βγάλη πέρα μέ
τόν γίγαντα, πού τά κτυπήματά του έπεφταν βροχή. Έπί τέλους, δταν,
στραβωμένος καί άναίσθητος σχεδόν, κατώρθωσε νά συνέλθη, έπεσε
βαρειά είς τό δρύινο φωτέϊγι του. Ούρλιαζε άπό τήν ντροπή καί τή
λύσσα του.
— Καί τό παιδί μου έκλαιγε πολλές φορές διά τά ρεζιλίκια ποΰ τοϋ
έκαμαν· είπε ό κόμης, θά μ’ εννοήσετε καλά, τί φο6ερό_ είναι νά έχετε
απέναντι σας άντίπαλον αύθάδη καϊ άδιάντροπο. "Οταν έφθασεν είς τήν
Καρλσρούη, τό κατά'μαυρο πρόσωπό του τό έπέδεσε ένας νέος Βαυαρός
άξιωματικός, πού συνεκινήθη άπό τά άτυχή ματά του.... Λυπούμαι
κι’ έγόι πού βλέπω τό μάτι σας σ’αύτό τό χάλι. Σταθήτε νά σάς τό
δέσω μέ τό μεταξωτό μου μανδήλι.. . Είς τήν Καρλσρούη ό γυιός μου
έφυλακίσθη είς τόν παληό στρατώνα, δπου έμεινε δεκαπέντε ημέρες.
Μά δ,τι τόν έθέριζε, ήταν κάθε φορά ποϋ έβγαινε στό παράθυρο, πού
άκουε τής χειρότερες βρισιές καί τά χονδροειδέστατα άστεΐα, πού τοΰ
έλεγαν οί άνδρες τής φρουράς... Καί τώρα έννοώ λοχαγέ δτι,_ καί σεις
δέν κάθεσθε σέ τριαντάφυλλα .. . Ήλθατε απόψε νά πιάσετε ένα γερό
λυκο καί σάς έπιασε αύτός είς τά δόντια του. Άναμφιβόλως είσθε έγγα
μος, οικογενειάρχης ίσως, αν κρίνη κανείς άπό τήν κοιλάρα σας. Έπί
τέλους μιά χήρα περισσότερη ή λιγώτερη δέν έχει σημασία. Έπειτα ή
γυναίκες δέν μουχλιάζουν στή χηρεία... Κάτσε κάτω λοιπόν σκύλε I..
Γιά νά τελειώνουμε λοιπόν, ό γυιός μου καί ό φίλος τά κατάφεραν νά
τό σκάσουν στό τέλος τού δεκαπενθημέρου. Δέν θέλω νά σάς κουράζω
άδικα μέ τούς κινδύνους καί τάς στερήσεις πού έπέρασαν. Φθάνει νά
μάθετε δτι, έδέησε νά ντυθούν μέ κοστούμια,δύο χωρικών, τούς όποιους
έπιασαν είς ένα δάσος καί τούς έπήραν τά ρούχα. Τήν ήμέρα έκρύβοντο καί έπεριπατοΰσαν μόνον τήν νύκτα καί έτσι έπλησίασαν στά
σύνορα, μά έκεϊ, δύω χιλιόμετρα μόλις, ναί, δύω χιλιόμετρα άπό τό
έσχατον δριον τοΰ Γερμανικού εδάφους συνελήφθησαν άπό μίαν περιπολίαν Ούλάνων.

Ό κόμης έσφύριξε δύω φορές μέτήν ασημένια
σφυρίκτρα του καί τρεις χωρικοί έτρεξαν.
— ’Άς πούμε πώς αύτοί είναι οί Ούλάνοι μου·
είπε. Ό λοχαγός, ποΰ τούς διοικούσε, βρίσκοντας
δυώ αξιωματικούς μετημφιεσμενους, άπεφάσισε
νά τούς κρεμάση χωρίς δια
τυπώσεις ... Πιστεύω Γιάννη
δτι ή τραβέρσα ποΰ είναι
στή μέοη τοΰ ταβανιοΰ είναι
ή στερεότερη. Τί λές;
Μετά μία στιγμή ό άξιω
ματικός παρελήφθη άπό τό
φωτέϊγι του καί ώδηγήθη
κοντά εις ένα σχοινί καινούρ-
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γιο, ποΰ έτελείωνε εις ένα βρόχο,
κρεμασμένο άπό μία πελώρια
τραβέρσα τοΰ ταβανιού. Τοΰ έπέ
ρασαν είς τόν λαιμό τήν θηλειά
καί ένοιωθε τιόρα γύρω άπό τό
λαρύγγι του τό φοβερό σφίξιμο.
Οί τρεις χωρικοί είχαν πιάσει τό
άλλο άκρον καί έβλεπαν τόν
κόμητα, περιμένοντας τή δια
ταγή του.
Ό άξιωματικός είχε κιτρινίσει
μέ σταυρωμένα τά χέρια καί
εκύτταζε προκλητικά τόν άνθρωπον, πού τόν έβασάνιζε.
— Εύρίσκεθε ένώπιον τοΰ θανάτου, είπεν ό κόμης,
καί παρατηρώ ποΰ τά χείλη σας κινούνται σαν να
προσεύχεσθε. Καί τό παιδί μου είδε τόν θάνατο και,
δπως σείς, προσηύχετο. "Ενας στρατηγός Γερμανός
έπέρασε. Ήκουσε τόν νέον ποΰ έμουρμούριζε, τό
όνομα τής μητέρας του καί ή καρδιά του δέν έβασταξε. Ήτον κι’ αύτός οικογενειάρχης. Διέταξε τούς Ουλάνους να
άπομακρυνθοΰν καί έμεινε μόνον μέ τόν υπασπιστήν του κοντά εις
τούς δύω καταδίκους. "Οταν εκείνοι τοΰ διηγήθηκαν δλα ποΰ έτράβηξαν, δταν έμαθε ότι τό άμοιρο παιδί μου, ήτον μονάκριβος από
γονος εύγενοΰς καί άρχαίας οικογένειας, δτι, ή υγεία τής μητέρας
του ήτον έπισφαλής, έβγαλε δ ίδιος μέ τά χέρια του το σχοινί ποΰ
έσφιγκε τόν λαιμό τού παιδιοΰ μου, δπως σάς τό βγάζω αύτή τη
στιγμή έγώ, τόν εφίλησε σέ κάθε μάγουλο, δπως σάς φιλώ έγώ ο ίδιος,
καί τόν διέταξε νά φύγη αμέσως, δπως σάς, τό διατάσσω. Ό, εύγενής
αύτός στρατηγός, μολονότι δ πυρετός μετά τινας ήμέρας τωφαγε το.
παιδί μου, έσωσε τό κεφάλι σας.
Καί ύπό τάς συνθήκας αύτάς ό λοχαγός Μπωμγκάρτεν, παραμορφω^’νος, στραβωμένος καί ματωμένος, έπειτα άπό όλίγας στιγμάς, ευρεθη
ω άπό τόν πύργο, είς τόν άνεμον καί τήν βροχήν έκείνης τής αύγής
τοΰ Δεκεμβρίου.
conan doyle

« * «
ASSUNI A SPINA-FRANCESCA BERTINI
ΙΣ τό παθητικώτατον αύτό δράμα τού μεγάλου ’Ιταλού δραματουργού
Salvatore di Giacomo ή Μπερτίνι ώς Άσοΰντα Σπίνα, ύποδυομένη
Ε
τόν μυστηριώδη καί άλλότροπον αύτόν ρόλον τής γυναικός ποΰ, φεύ
γει καί διαρκώς άποφεύγει τήν συντροφιά, σάν μιά χαμένη ψυχή, γιά
κάποιον πόνο μυστικό, σάν νά τής δαγκώνη κάτι βαθειά τήν, ψυχή,
ξένη πρός δλους καί γιά δλα, μέ τά χέρια τεντωμένα έμπρός, όχι διά
νά ζητήση βοήθειαν, άλλά διά νά άπωθή καί νά άπομονώνεται καί νά
πονή μονάχη της καί δέν έχει ούτε φιλίαν, ούτε άδελφωσύνην, παρά
μόνον άγάπην καί πάθος, φανερώνει δλην τήν τέχνην της τήν μεγάλην,
εξωτερικεύουσα μέ τήν έκφρασιν μόνον τοΰ προσώπου τόν έσωτερικόν
άνθρωπον ποΰ δ μεγάλος Ιταλός δραματουργός έφαντάσθη μέσα είς
τήν ήρωϊδα του.
Δέν έχετε παρά νά θαυμάσετε έκφρασιν καί πόζα καί φωτογραφίαν
άκόμη είς τήν έν σελίδι 1 εικόνα μας.
Τό έργον κινηματογραφηθέν ύπό τού οίκου «Τσέζαρ Φιλμ» θά
προβληθή προσεχώς είς τήν «Παλλάδα» ύπό τίτλον : «θύμα Αγάπης».

« « «
Η
α

ΠΡΦΑΙΣΟΗΣΙΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ζώα προαισθάνονται. Απειρία φαινομένων, ,τά όποια δέν δύναν-

νά χαρακτηρισθούν ώς συμπτώσεις απλαϊ, άποδεικνύει τήν άγνω
Τται
στον αύτήν δύναμιν, μέ τήν όποιαν προικισμένα τά ζώα προαισθάνονται

διάφορα γεγονότα, συμβάντα πολύ μετά τάς προαισθητικάς έκδηλώσεις αύτών.
Ούτω είναι έξηκριδωμένον δτι, έν Μαρτινίκρ, δπου πρό έτών
δεινή θεομηνία, ένσκήψασα κατέστρεψε τόν "Αγιον Πέτρον, τά ζώα
τής νήσου προησθάνθησαν καϊ προεσήμανον, δύναταί τις νά, εΐπη,
τήν καταστροφήν πρό δύω ολοκλήρων εβδομάδων. Μία ταραχή έξεδηλώθη μέσα είς δλους τούς ορνιθώνας, τήν όποιαν τίποτε δέν ήδύνατο
νά καταστείλη.
Κάπου έκεϊ γύροι άπό τό ήφαίστειον Mont-Pele ύπήρχον έν άφθονίφ δφεις, οί όποιοι καί αύτοί δεκαπέντε ήμέρας πρό τής καταστροφής
έθεάθησαν, ύπό καταπλήκτων τών κατοίκων, έγκαταλείποντες έν σώματι τάς φωλεός των.
Καί αύτά δέ τά πτηνά έγκατέλειψαν τά περί τούς πρόποδας τοϋ
δρους δένδρα. Καί μόνον οί κάτοικοι δέν ήδυνήθησαν νά προαισθανθώσι τόν όλεθρον. Πράγμα τό όποιον άποδεικνύει δτι, τά ζώα είναι
προικισμένα μέ κάποιαν πολύτιμον ιδιότητα.
Άλλ’Ιδού καί κάτι άλλο συμβάν έν Ρωσσίφ είς Έλληνα ιερέα,, ό
όποιος άνέτρεφε ένα δρφανό κοριτσάκι έπτά έτών, μέ πολλήν στοργήν.
Τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων ό παπάς τοΰ έχάρισε ένα μοσχαράκι,
τό όποιον άφωσαόθη είς τήν μικροσκοπικήν κυρίαν του. ή όποια πάλιν
τό περιέβαλε μέ αληθινήν λατρείαν. "Οπου έπήγαινε τό ορφανό μέ τήν
παιδαγωγόν του, άπ’ όπίσω τους έτρεχε καί τό μοσχάρι. ’Αλλ’ έξαφνα
τό κοριτσάκι προσβάλλεται άπό γαστρικόν πυρετόν καί πέφτει στό
κρεββάτι. Άπό τήν στιγμήν αύτήν τό εύγενές ζώον άρχίζει νά μουγκρίζη, νά μήν τρώγη καί νά άδυνατίζη. Φωνάζουν ένα κτηνίατρον, ό
όποιος δέν εύρίσκει καμμίαν άσθένειαν ή οργανικήν πάθησιν. Έν τφ
μεταξύ ή κατάστασις τού κοριτσιού έπεδεινώθη καί τέλος άπέθανε. Καί
τό μοσχάρι, τήν έπομένην τής κηδείας τοϋ μικρού, εύρέθη νεκρόν κάτω
άπό τό παράθυρον τής λατρευτής του κυρίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Α ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ—Υπάρχουν; Οί σοβαροί θά μειδιάσουν

11

τάνου φθάνει. Κατά τήν γνώμην τού τελευταίου διά νά καμη κανείς
ίσως. Καί δμως υπάρχουν σοβαρώτεροι άπό αυτούς, επιστή
αύτά τά ομοιώματα, πού άπό κοντά έλεγαν όλίγα πράγματα, άλλ’ άπό
μονες περιωπής, σοφοί, οί όποιοι ήσχολήθησαν είς τήν
μακράν έκαμαν φοβεράν καί εξωτικήν έντύπωσιν, ήθελε πολύν καιρόν
έρευναν τών Μεταφυσικών Φαινομένων, ώς έκλήθησαν τά
καί έπρεπε νά ύποθέση κανείς δτι τό μέντιωμ είχεν άρτίστικην ευχέ
φαινόμενα τού Υπνωτισμού, τοΰ Πνευματισμού, τής Τηλεπά
ρειαν, δλως έκτακτον, ένφ ούτε ιδέαν έχει ή Εύσαπία άπό σχέδιον.
θειας, καί οί όποιοι άποφαίνονται άδιστάκτως περί υπάρξεως αυτών
"Ομοιον πείραμα έπετεύχθη ενώπιον τού Μποεσάνο είς τό επιστημο
καί περί άλλων καταπληκτικών πραγμάτων, πρό τών όποιων έξίστανικόν σωματεϊον τής Ι’ενούης «Μινέρβα», είς Μουνφάρ λ’Άμωρύ τής
ται δ ημιμαθής, ό δέ αμαθής καταλαμβάνεται ύπό δέους.
Γαλλίας ενώπιον τού Φλαμμαριόν, δπου έγινε καί τό πορτραί τής ΕύσαΌ Άγγλος φυσιοδίφης, Κρούξ, ό έπινοήσας τήν σφαίραν Κρούξ, είς
πίας καί τέλος ύπό τά δμματά μου είς τό Μιλάνον καί τό Τουρΐνον.
τήν οποίαν άλλος σοφός ό Ρέντγγεν άνεΰρε τάς καθοδικός ακτίνας, ό
"Ενα βράδυ, μέ τά παράθυρα κλειστά, έκρατούσαμεν τά χέρια τού
διάσημος ψυχίατρος Ρισέ, ό Άγλλος ψυχία
μέντιωμ, τό όποιον έπιμελώς είχαμε δέσει
τρος Μπάνερμαν, ό μέγας έγκληματολόγος τή αιτήσει του. Έξαφνα αίσθανόμεθα καί
καθηγητής τής ψυχιατρικής Καϊσαρ Λαμπρόοί δύο είς τό κάτω μέρος τοΰ βραχίονος ένα
ζο, ό Ντέ Βέσμ,,ό Όσσόριθοτς, ό Μαρτζοράτη,
ξένον σώμα καί βλέπομεν ένα τριαντάφυλλον
ό Μορσέλλη, ό Λόδζ, ό Τζέϊμς, δ "Ισλοπ. ό
φρεσκοκομμένων καί άφράτο, πράγμα πολύ
Ούάλας, ό Μπότατση, ό ντέ Ροκά, δ Φόν, ό
περίεργον, διότι έπρεπε μέ τά μανίκια μας
Έρλιτσκα. ό ντ’ Άρσονβάλ, ό εφευρέτης τών
νά είχε στραπατσαρισθή.
ύψιπύκνων ρευμάτων κατά τής άρτηριοσκληΤό Δελτίου τοΰ Γενικού Ψυχολογικού
ρώσεως καί άλλοι άκόμη έκ τών κορυφαίων
’^Ινστιτούτου τού Δεκεμβρίου 1908 δημοσιεύει
τής ’Επιστήμης έπειραματίσθησαν, ήλθον είς
έκθεσιν τού Κουρτιέ περί τών έν ΙΙαρισίοις
επικοινωνίαν μέ πνεύματα, συνδιελέχθησαν
συνεδριάσεων τής Εύσαπίας κατά τά έτη
μαζή των, άντήλλαξαν χειραψίαν κτλ.
1905-6-7-8 υπό τόν έλεγχον τών κ.κ. Κουρ
Ό Λομπρόζο είς τό περίφημον βιβλίον του
τιέ Κιουρί, Ρισσέ, Ντ’ Άρσονβάλ, Ζούριε«'Υπνωτισμός - Πνευματισμός» άναφέρει δτι
βιτς ,καί Ντουμπιέρν. Δι’αύτής πιστοποιούν
περί τά τέλη τών καλυτέρων συνεδριάσεών
ται άνυψωσεις τραπεζών 25, 50 καί 60 εκα
των, ώφθησαν αληθινά φαντάσματα. Τήν έμτοστών άπό τοΰ εδάφους διάρκειας 27 έως 52
φάνισιν αίφνης τοΰ άποθαμμένου υιού τοΰ
δευτερολέπτων.Ό Ντουμπιέρν δέν έπρόφθασε
Βασσάλο τήν βεβαιοΰν πολλοί μάρτυρες. Ό
να είπή δτι ό Τζών, τό «οδηγούν πνεύμα»
Μορσέλλη άφ’ ετέρου άναφέρει δτι είδε νά
τής Εύσαπίας, ή μπορεί νά σπάση νά τραπέζι
τοϋ έμφανίζεται ή μητέρα του, νά τόν φιλή,
καί άκούεται ό κρότος πού έσπασε τό πόδι
νά τού σκουπίζη τά μάτια καί νά τού λέγη
του πραγματικώς.
ένα δυό λόγια. «Είχα καί έγιό μίαν έμφάνισιν,
Αιά νά άντιλαμβάνωνται τάς ανυψώσεις
λέγει ό καθηγητής Λομπρόζο, πολύ συγκινη
οπλίζουν τά πόδια τού τραπεζιού μέ ηλεκτριτικήν κατά τό 1882 είς τήν Γένουαν. Ή Εύκάς έπαφάς, αί όποΐαι λειτουργούν όταν τά
σαπία — Διάσημον μέντιωμ, περί of θά ίδω
πόδια άφίνουν τό δάπεδον. Διά νά βεβαιωμεν πολλά· Εΰσαπία Παλλαντϊνο — μισοκοιθοΰν αν τό βάρος τής τραπέζης έπιρρεάζη ή
μισμένη δέν έλεγε πολλά πράγματα. Ένφ
προστίθεται καί τό βάρος τοΰ σώματος τού
δμως τήν παρεκάλουν νά κάμη νά κινηθή έν
μέντιωμ κατά τήν διάρκειαν τής άνυψώσεως,
πλήρει φωτί ένα βαρύ καλαμάρι, μού άπαντρ
ετοποθέτησαν τό κάθισμα τής Εύσαπίας έπάνω
αύτή μέ τόν πρόστυχαν τρόπον της: Μά γιατί
είς τόν ζυγόν τοΰ Μαρέ καί έπιστοποίησαν δτι
αύτές τής μπαγκατέλλες; Ή μπορώ νά σού
ηΰξανε τό βάρος τής Εύσαπίας, ώς έάν πράγ
παρουσιάσω τήν μητέρα σου. Καί μετ’ ολίγον
ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ TOY ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.—"Ενα καινούριο οπήτι
ματι τό βάρος τοΰ μακράν αύτής άνυψουμέηΰλόγηαε ή ’Εκκλησία είς τήν Χαλκίδα. Τήν Is ’Οκτω
είς τό ημίφως μιάς λάμπας μέ κόκκινα γυα
νου τραπεζίου προσετίθετο είς τό βάρος τού
βρίου
ή
πατριαρχική
οικογένεια
της
Χαλκίδος,
τό
λιά, βλέπω νά άποσπάται άπό τό παραπέτασμα
σώματός της».
άρχοντόσπητο τοΰ Ίω. Πεζά, τοΰ έγκριτου δικηγόρου,
μία σκιά πεπλοφόρος, κοντή δπως ήτο ή
« « S
^πανηγύρισε τούς γόμους τοΰ καλού φίλου τής .Εικο
νογραφημένης. Νίκου Ίω. Πεξβ, Διαχειριστοΰ-’Ανΰυκαϋμένη ή μητέρά μου. Κάνει όλόκληρον τόν
------------ΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΧΑΣ.—Εϊχετε άκούσει
πολοχαγοΰ μετά της Λος Μάγδας Μιχ. Άντζολίνου,
γύρον τού τραπεζιού έως εμέ, χαμογελά καί
έως τώρα ΙΙάρεδρον τού πρώτου
τοϋ, αείμνηστοί’ συνταγματάρχου τοΰ Πεζικού, έκ τών
μοΰ λέγει κάτι λόγια, τά όποια ήκουσαν οί
ηρώων τοΰ 97. Τό καινούριο άΰτό σπήτι ή «Εικονογρα
δήμου τού Κράτους δικηγόρον, νεώφημένη' τό ραίνει μέ εΰχάς όλοθέρμους.
άλλοι, έγόι δμως, λόγφ τής βαρηκοΐας μου
τατον, όμιλοΰντα τρεις ξένες γλώσόχι. Βαθύτατα συγκεκινημένος τήν παρακαλώ
------------μέσα Είς
είς τα
τά
---- ’» σες;
'-'A1·"Οχι. Έβλέπομεν ptou
νά μοΰ ξαναμιλήση καί μοΰ λέγει: Καϊσαρ, γυιέ μου, (Cesar, fio mio).
κλουβιά, ποΰ ελεγοντο γραφεία παρέδρων, γέρους, ανικάνους νά σύρουν
'Ομολογώ ότι κατεπλάγην, διότι συνήθιζε νά μοΰ όμιλή Βενετσιάνικα:
τά πόδια των, έμφανιζομένους διά τό καθήκον των μόνον «όταν έζέMio fiol. Κατόπιν έπί τή παρακλήσει μου ξανακάνει τόν γύρον τοΰ
σταινε ή μέρα· καί άποχωροΰντας «πριν πέση τάγιάζι», μή θέτοντας
τραπεζιού καί μοΰ στέλλει
τήν πολύτιμον διά τήν πτω
ένα φιλί. Κατά τήν στιγ
χήν χήθ“ν υπογραφήν των
μήν αύτήν τήν Εύσαπίαν
παρά μέ δύω ίντερμέτζα-γουτήν έκρατοΰσαν καλά δύο
λιές καφέ καί φανταζομένους
αύτόπται καί έπειτα τό άνάδτι ό θεσμός τοΰ Παρέδρου
στημά της ήτο υψηλότερου
έφευρέθη μόνον διά νά μή
άπό τό τής μητέρας μου
υποβάλλεται ό Δήμος είς τήν
κατά δέκα εκατοστά τού
δαπάνην τής κατασκευής μιάς
λάχιστον. Μοΰ ένεφανίσθη
υπογραφής τοΰ Δημάρχου άπό
δμως καί άλλοτε ή μητέρα
καουτσούκ.Ένθυμούμεθα μά
μου, όλιγώτερον καθαρά,
λιστα δτι κάποιος Δημοτικός
στέλλουσά μοι φιλήματα καί
υπαλληλίσκος, όνειρευθείς καί
ομιλούσα μοι, είς οκτώ δια
αύτός δτι, είς τόν μακάριον
φόρους συνεδριάσεις κατά
αύτόν τόπον ή μπορούσε νά
τό 1906 καί 1907 είς τό
γίνη ένας Κρομβελίσκος μέσα
Μιλάνον καί τό Τουρΐνον.
είς τήν Δημαρχίαν, καί νά
Ό Μασσάρο έκ Παλέρ
καταλύση τήν λαϊκήν κυριαρ
μου είς μίαν συνεδρίασιν
χίαν, παρ’ ολίγον νά έπιτύχη
τοΰ Μιλάνου τήν 26 Νοεμ
τήν κατάργησιν τού θεσμού
βρίου 1906 είδε τόν υιόν
τών Παρέδρων διά νόμου,
του, τόν όποιον ύπεδέχθη
παραπείσας μερικούς άφελεϊς
μέ ανοικτάς άγκάλας καί
πού τόν έπροστάτευαν.
τόν εφίλησε.
Βέβαια ήτο περιττός «ό πά’Ολίγους μήνας πρό τοΰ
ρεδρος τού παλαιού καιρού».
θανάτου του ό Κιάϊα μοΰ
Κάθε πράγμα πού περιπίπτει
έδειξε σχέδια άναγλύφων,
άφ’έαυτού είς αχρηστίαν είνε
τά όποια είχεν επιτύχει διά
περιττόν. Οί πάρεδροι μόνοι
τής Εύσαπίας έν ένεργείρ.
των είχον καταντήσει άχρη
Έβαζαν κοπανισμένην κι
στοι. Σήμερον δμως ό πρώτος
μωλίαν, βρεγμένην, είς ένα
Δημαρχικός Πάρεδρος, ό κ.
κουτί σκεπασμένου μέ ένα
Γ. Τσόχας, υίός τοΰ γνωστού
σανιδάκι καί μέ μιά βαρειά
έπιχειρηματίου τής άλλοτε,
πέτρα. Τό μέντιωμ έβαζε
δστις καί Δημοτ. Σύμβουλος
τό χέρι του έπάνω καί μόλις
έχρημάτισε έπί μακράν, εύπατρίδης Αθηναίος, άπό τήν μεγάλην Αθη
έλεγεν « έτοιμον» άνοιγαν
ναϊκήν οικογένειαν, νέος μέ πολλήν ζωήν μέσα του, επιστήμων δεινός,
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ. — Τόν πόλεμον
τό κουτί καί έβρισκαν γύ
άντελήφθη διαφορετικά τήν άποστολήν του καί — δέν είναι υπερβολή—
παρακολουθούν καί Έλληνίοβς. Οϋτω ή πολυηψινα ομοιώματα χειρών καί
γαπημένη Ουγάτηρ τού φίλου Δνευΰη.η·τοϋ τής
έχει καταντήσει ένας δεύτερος Δήμαρχος, άληθινός πάρεδρος δηλαδή,
’Εθνικής Βιβλιοθήκης κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου,
προσώπων. Δέν παρέστην
άντικαθιστών πλήρως καί πλέον ή έπαρκώς τόν Δημοτικόν Άρχοντα.
κόμησσα Jacques de Fonlaucs ύπηρετεΐ είς
είς τοιαύτας συνεδριάσεις, ή
Αύτήν τήν φιλότιμου καί εύορκον άντίληψίν του έκτιμών καϊ ό Δήμαρ
τό χειρουργεΐον του έν Mi rande τής Γαλλίας
μαρτυρία δμως τοΰ Κιάϊα
νοσοκομείου ώς νοσοκόμος — infirmiere major
χος τόν περιέβαλε μέ άμέρ ιστόν έκτίμησιν καί τοΰ ανέθεσε τό μέγιστον
— τού Ερυθρού Σταυρού.
καί ενός γλύπτου Ναπολι
μέρος τών καθηκόντων του, καί τό άξίωμα ήλθε είς τήν θέσιν του.

Η

------------- ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ.—'Οδυνηρόν τό πλήγμα, διά τόν
Ελληνικόν στρατόν. Άπέθανεν ό αντιστράτηγος Κωνσταν
τίνος Δαμιανός. Τό στράτευμα χάνει τόν έπίλεκτον στρα
τιώτην του. τόν εύπαίδευτον, τόν γενναϊον, τόν εύγενή τό ήθος,
------------- τόν ευπατρίδην, τόν ίσως μεθ’ένός ή δύο άλλων αληθινά έπαξίως λαβόντα τά γαλόνια τοΰ άντιστρατήγου, τά όποια παρ’ ολίγον νά
πληρώση παρά πολύ ακριβά, χάρις εις τήν απρονοησίαν τών μεγαλοσχήμων, άπό τάς συνέπειας τής όποιας, δηλαδή άπό
τήν καταστροφήν τοϋ σώματός του καί άπό τήν
’Εθνικήν καταισχύνην, μάς έσωσε ή ιδιοφυία του ή
στρατηγική καί ή σκανδαλώδης έπέμβασις τοΰ . . .
Μεγάλου Θεοϋ τής Ελλάδος.
Δέν είναι κατάλληλος ό χώρος ούτος ΐνα, άντιποιούμενοι καθήκοντα κριτικού, έξιστορήσωμεν τά
συμβάντα. "Εν μόνον έχομεν ύποχρέωσιν, τώρα ποΰ
δέν ύπάρχει πλέον, — διότι ήτο τόσφ μετριόφρων,
όίστε άπέφευγε πάντα θόρυβον — νά βροντοφωνήσωμεν εις έπήκοον όλων: Ό άντιστράτηγος Κων
σταντίνος Δαμιανός μέ δύο ή τρεις άλλους παρά
γοντας τοΰ κατά ξηρόν καί θάλασσαν στρατού, ηγού
μενοι τής Χερσαίας καί Θαλασσίας δυνάμεως τοΰ
Έθνους, έσωσαν τήν τιμήν τής Ελλάδος, οΰχί δέ οί
κοκορετ'όμενοι καί διαρκώς αντιποιούμενοι τό έργον
τών άλλων.
Άς είναι αί δλίγαι αύται γραμμαί ένα μνημόσυνον
έκ μέρους μερίδος τής Ελληνικής κοινωνίας, μία
ομολογία ότι δέν παρεγνωρίσθησαν αί ύπηρεσίαι του.
Είς τόν τάφον τοΰ τιμημένου στρατιώτου ή «Εικο
νογραφημένη», καταθέτει τήν ευγνωμοσύνην της.
*

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ,
Άρξαμένου τοϋ δωδεκάτου εκδοτικού έτους τής
“Εικονογραφημένης,, καθίσταται γνωστόν εις τούς
έν Αίγϋπτφ και έν 'Αμερική συνδρομητάς αύτής
δτι, ούδεΐς ανταποκριτής είνε, άνεγνωρισμένος,
ούδέ περιοδεύων απεσταλμένος.
Συνεπώς ούδεις έχει τό δικαίωμα νά ένεργήση
εισπράξεις, έστω και άν εινε έφωδιασμένος με
διαπιστευτήριον καί διπλοτύπους αποδείξεις έκδόσεως πρό τοϋ ’Οκτωβρίου ε. έ.

εΰρετε fra ύπομέλαν πυκνόρρευστου υγρόν, μέ έλαχίστην ποσότητα τοΰ όποίου
δύναοθε νά άρωματ,ίζεοθε.
.Υά σας μάθω ενα τρόπον >·ά διατηρήτε τό γάλα τό καλοκαίρι πολλά; ήμε
ροί : Τό βάζετε μέσα είς ενα πήλινοι· δοχείου, είς τό όποιον ρίπτετε προηγου
μένως ολίγα φύλλα άπό άγριορράπανα. Δοκιμάσατε άπό περιέργειαν. Διατη
ρείται αναλλοίωτου τό γάλα, χωρίς νά ξυνίση, χωρίί
νά κόψη.

Άναμίξατε .-’Αμμωνίαν .......... 4 g.
Ελατου γλυκών αμυγδάλων ... 4 ·
Πνεύμα ρόδων ........ 30 »
Πνεύμα μοσχοκαρύων................. 2.
Ι’οδόνερον....................................... 5 »
Κάθε πρωί μέ ολίγον άπό αύτό τρίβετε τά μαλλιά σα;
πριν κτενιοθήτε. Παίρνουν μίαν στιλπνότητα μαζή μ’ ί'να
ελαφρόν άρωμα καί γίνονται τόσον απαλά καί δυναμώ
νουν ή τρίχες, ώστε να καταντρ αυτό το καλύτερον κοσμη
τικόν τής κεφαλής.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Δύω ώραιοτάτους καί πολύ ωφελίμους τόμους έξέδωκεν δ «’Εκπαιδευτικός Όμιλος», οί όποιοι έχουν
ένα σωρόν παραμύθια, γραμμένα γιά παιδάκια. Ό ένας
είναι μετάφρασις διηγημάτων τοΰ Έβαλτ καί δ άλλος
έχει άρκετά νέα παραμύθια τής Κυρίας Π. Σ. Δέλτα.
Περί τοΰ Ύγροϋ Πυρός. Ό καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου κ. Κ. Ζέγγελης έξέδωκεν είς ένα τεύχος
εμβριθή μονογραφίαν του περί τοΰ 'Ελληνικού Πυρός
τών Βυζαντινών, περί τοΰ όποίου είχε κάμει καί ώραίαν
διάλεξιν εις τόν «Παρνασσόν» πρό καιρού.

"Ενα πρακτικώτατον καί χρήσιμον, άς τό είποΰμε.
βιβλίον, ή «’Ατζέντα» τοΰ 1916 έξεδόθη. Όραιότατον
καί μέ πολύ σίκ βιβλιοδετημένον άπό τά καταστήματα
Γ. Στάγγελ καί Σα, περιλαμβάνει ένα σωρόν χρήσιμα
πράγματα, πληροφορίας, δδηγίας καί θυρίδας διά δια
φόρους σημειώσεις, διευθύνσεις, άρ. τηλεφώνου, υπο
μνήσεις κ. λ. Όμολογοϋμεν δτι ή «Άτζεντά» τοΰ
1916 είναι άπό τάς έλαχίστας χρησίμους καί πρακτικάς εκδόσεις ποΰ βλέπουν τό φώς παρ’ ήμϊν.

*
ΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ
Ψυχραιμία Ψαρά. — Ένας ψαράς είχε πάει νά
Τδ νά διαγράφεται κανείς, άδιάφορον διά τίνα λόγον,
περάση μιά μέρα είς τήν δχθην ένός ποταμού μέ τήν
άπό συνδρομητής, ειδοποιών έγκαίρως τά γραφεία μας
γυναίκα του· Τό απόγευμα τόν συνήντησε ένας φίλος
καί δικαίωμα καί έντιμον είναι, άλλά τό νά καταχράτου μόνον του, μέ τό καλάμι είς τόν ώμον.
ται τής έμπιστοσύνης μας έπί ένα, δύο καί τρία έτη,
— Σάν Ανήσυχος μοΰ φαίνεσαι’ τοΰ λέγει’ Τί σοΰ
καί εις τό τέλος νά άρνήται νά πληρώση είνε άνήθικον.
συνέβη :
-‘Αύτό έκαμαν οί Δ. Παπαγρηγορίου, έν Ήρακλείφ τής
— Ναι, δέν είμαι ήσυχος.
Κρήτης, δστις μας κατεχράσθη Δρ. 60, 1. 'Αρβανίτης,
— Μά τί τρέχει;
έν Αίγίφ, δστις μας κατεχράσθη δρ. 40, 4 Εμπορικός
— Νά ή γυναίκα μου. Καθώς ψάρευα, δέν έπρόσεξε
Σύλλογος Ίεράπετρας, δστις μάς κατεχράσθη δρ. 50,
καί πέφτει μέσ' στό νερό ... Δέν τήν βλέπω πειά ...
I. Παυλακέλλης έν Joliannesbourg, πέντε δλοκλήρων
Φοβούμαι πώς κάτι τής συνέβη.
έτών συνδρομήν, φρ. 110, καθώς καί ή κυρία κόμησσα
— Πάει πολλή ώρα ;
Ροδοκανάκη-Ράλλη έν Ardenze, δύο έτών συνδρομήν
— Μά κάνα δυό ώρες.. .
φράγκα 44.
*
*
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΥΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΑΛΑΤΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
’Αξίζει νά γίνη ιδιαιτέρως λόγος διά τόν περίπυστον
Εις τήν Κεντρςΰαν 'Αφρικήν ύπάρχουν μέρη δπου
καί μεγαλόσχημο·? Πατριάρχην πάσης Γής Αϊγύπτου,
δέν τρώγουν Αλάτι, ή δέ χρήσις αύτοΰ θεωρείται δψίΠάπαν Νέας Ρώμης καί Κριτήν τής Οικουμένης κ. Φώτιον, δστις άπό
στη πολυτέλεια. Ό Άγγλος περιηγητής Μοΰγγο - Πάρκ βέβαιοί δτι αί
τοΰ Πατριαρχικού θρόνου του κατεδέχθη νά μάς σκάση 55 φρ. ισότιμον
'Αμερικανικαί φυλαί Μαντεγκόες καί Μπαμπάρας διά νά χαρακτηρίσουν
τούς βαθυπλούτους των λέγουν: «Τρώει τό φαί του Αλατισμένο». Είς τό
συνδρομής δύο καί ήμίσεως έτών, διατάξας νά πετάξουν μέ κλωτσιές άπό
διαμέρισμα τής Άκρας καί τής Χρυσής ’Ακτής τό Αλάτι έρχεται είς αξίαν
τά Πατριαρχεία τόν αντιπρόσωπόν μας, δ όποιος είχε τήν Αναίδειαν νά
τοΰ ζητήση τά δικαιώματά μας.
μετά τόν χρυσόν καί ένίοτε μέ μικράν ποσότητα Αλατιού αγοράζει κα
Ωραίος καί Ευφρόσυνος Κριτής τής Οικουμένης!
νείς σκλάβον. Είς τινα πάλιν μέρη τής Άβυσσηνίας, τής ’Αφρικής καί
τοΰ Οιβέτ, τό Αλάτι χρησιμεύει ώς νόμισμα.
*
ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Λ’ά καί μιά φυσική μυρωδιά: Πάρετε πέταλα άπό άπριλιάτικα τριαντά
φυλλα φράνς καί βάλετε τα είς μίαν μποτίλλια, τήν όποίαν βουλώνετε καλά Ή κυρία φιλονεικεϊ μέ τήν μαγείρισσάν της, ή όποια τής δμιλεί κάπως
καλά καί τήν βάζετε είς τόν ήλιον έπί ενα μήνα. "Επειτα άπό ολίγα; ημέρας
δυνατά.
ένας σιγανός βρασμός θά σας δώση νά ίννοήσετε οτι κάποια ζύμωσις γίνεται
— Μά δέν μοΰ λές, σύ είσαι κυρία έδώ μέσα; Τής λέγει.
μέσα. Πράγματι τά φύλλα αποσυντίθενται, τό δέ ροδέλαιον συλλέγεται είς τόν
— “Οχι κυρία, έγώ είμαι μαγέρισσα.
πυθμένα τής μποτίλλιας. "Οταν παρέλθη ό μήν ανοίγετε τήν μποτίλλια καί θά
— Λοιπόν, τί φωνάζεις σάν τρελλή;
*

Έν ΆΟηναις, Τυπογραφείον «Εστία» Κ. Μάίσνερ καί Ν. Καργαδονρη—10826.

