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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μια οιραία στρατιωτική εορτή έλαδε χώραν εις τά 
Παραπήγματα τοΰ Πεζικού έπί τη τρίτη έπετείφ τής 
παραδύσεως τών Ίωαννίνων, είς ήν παρέστη ό Βασιλεύς, 
οί ΙΙρίγκηπες καί δλοι οί Επίσημοι. Μετά τό πέρας 
τής τελετής καί δταν έτελείωσεν ή έπιΰεώρησις, τά 
σώματα Αρχισαν νά παρελαύνουν πρό τοΰ Βασιλέως, 
πρώτον δε παρήλασε τό 1 πεζικόν σύνταγμα, Εν τάγμα 
τοΰ όποίου διοικεί ή A. Υ. ό Διάδοχος.
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ριάζονται μόλις τό ακούουν. Ή αλήθεια είναι δτι δέν λέγει τίποτε καί 
αν έπρόκειτο νά κρίνη κανείς άπ’ αύτό τήν εξυπνάδα τοϋ ιοστεφούς 
άστεως, θά εδικαιούτο νά κινήση τήν κεφαλήν είς ένδειξιν ύστατης 
απελπισίας.

Λ1ΓΟΝ έλειψε νά μείνωμεν καί χωρίς φώς, «ένεκα ό 
πόλεμος». Αί εφημερίδες έσπευσαν νά διακοινώ- 
σουν δτι, έλλείψει γαιανθράκων ή Εταιρία τοΰ 
Ηλεκτρικού καί ή τού Φωταερίου θά διέκοπτον 
τάς έργασίας των καί ή πρωτεύουσα θά έβυθίζετο 
είς τό σκότος. "Ωστε ούτε ... γαιάνθρακες ό θησαυ
ρός. Καί ό πολύς κοσμάκης, ό αιώνια άφελέστατος. 
έπίστευσε δτι πράγματι, λόγφ τών συμμαχικών 
νηοψιών, δέν ήρχοντο γαιάνθρακες καί δέν άντε- 
λήφθη άπό τήν πρώτην στιγμήν δτι, ύπεκρύπτετο

μία άπόπειρα εκβιασμού τού τόπου διά νά έπιτευχθή αύξησις τής 
ανέκαθεν και πάντοτε υψηλής τιμής τού ηλεκτρικού ρεύματος καί τοΰ 
άερίου. "Αν ήτο δυνατόν νά μάθη δ κόσμος τί μέσα διετέθησαν πλη
σίον τής κυβερνήσεως καί πώς έγινε ή μανούβρα αύτή, θά έπείθετο δτι 
άνέζησε, έβρυκολάκιασε, τό άναθεματισμένον φαυλοκρατικόν καθεστώς. 
Φαντασθήτε δτι, δταν έκ παραλλήλου ήλθε ενώπιον τής Βουλής ή έκθε- 
σις τού πρώτου άποκαλύψαντος τάς λωποδυσιας τών δύω μεγαλόσχη
μων εταιριών κ. Γ' 
Επιτροπής τής Βουλής, ή 
οποία πλέον παρέδιδεν είς 
τό κοινόν δλα τά εϊς βάρος 
τού λαού οργιά των, δίς 
άπεχώρησαν οί φίλοι τής 
κυβερνήσεως έκ τής συνε- 
δριάσεως διά νά παραλύση, 
έλλείψει άπαρτίας, τό κατα
διωκτικόν έργον τής Πολι
τείας κατά τών δύω αύτών 
συμμοριών, αί δποΐαι λυμαί
νονται τήν Ελλάδα. Ευτυ
χώς έπί κεφαλής μιάς άντι- 
δραστικής κατά τού αισχρού 
αύτοΰ καθεστώτος ζυμώ- 
σεως έτέθησαν τά σωματεία 
τά βιοτεχνικά καί πάλιν.

«
Τί πρώτον, τί δ’ύστερον; 

Άπό τό σιτάρι, άπό τά άλεύ- 
ρια, άπό τήνζάχαρην; Άπό 
πού ν' άρχίση κανείς; Εϊ- 
χαμεν Τμήματα καί Διευ
θύνσεις είς τά ‘Υπουργεία 
καί έπί κεφαλής αύτών άν- 
δρας μεγάλης μορφώσεως 
καί πείρας, δυναμένους νά 

συλλάβουν καί άντιληφθοΰν 
τάς λεγομένας ■μεγάλας 
συνθέσεις». Ό Κοφινάς, ό 
Χωματιανός, ό Μαζαράκης, 
δ Οϊκονομόπουλος καί άλ
λοι άκόμη δέν είναι τυχαίοι, 
καί δέν έφαγαν άδικα τά 
νειάτα των μέσα είς τά χαρτιά. Τί έχρεωστούσε λοιπόν δ κοσμάκης, 
στά καλά καθούμενα, νά μείνη χωρίς ψωμί καί χωρίς ζάχαρη, μέ τήν 
φάμπρικα τών επιτροπών ; Εκείνο δέ τό αίσχος, τό άγος, τών δελ
τίων; Τί ήθελαν τάς έπιτροπάς καί δέν άφιναν τήν διαχείρησιν ένός 
είδους χωριστά είς ένα έκ τών άνωτέρων αυτών λειτουργών τοΰ Κρά
τους μέ άνάλογον κατώτερον προσωπικόν ύπό τάς διαταγάς των; Άλλ’ 
έλησμονήσαμεν. Καί είς τάς Γερμανίας μέ δελτία ζοΰν οί κάτοικοι. 
Είναι ή έποχή τής Γερμανομανίας. "Ολα τά είχε ή Ζαφειρίτσα καί 
μόνον τά δελτία καί τό κίνημα τής χειρός τού στρατιώτου έν πορείρ, 
διά νά γίνωμεν τέλειοι Γερμανοί, έλειπε. Δέν μισούμεν τούς Γερμανούς. 
Τούς έκτιμώμεν καί τούς Οαυμάζομεν διά τήν μέθοδον, διά τό σύστημα, 
διά τήν πρόβλεψιν καί διά πολλά άλλα. Άλλ’ άραγε, άμα είσάξωμεν καί 
ημείς δελτία διά νά τά γελοιοποιήσωμεν καί κινούν οί στρατιώται μας 
κωμικωτατα τά χέρια έως τόν θώρακα, δταν βαδίζουν, έγίναμεν Γερμα
νοί ; Άούα!

«
Άς έλθωμεν λοιπόν, έπ' εύκαιρία καί είς τό «Άούα». Ήλθε τό επι

φώνημα αύτό μέ τής άπόκρηες, καί έμεινε έγκλιματισθέν, δπως πολι- 
τογραφοϋνται είς Αθήνας καί τών άποσυντιθεμένων ξένων θιάσων τά 
ναυάγια. Είναι «ήχοπεποιημένη·—δπως λέγει ή Γραμματική—λέξις 
άπό τόν ήχον τής καραμούζας τοΰ αύτοκινήτου. Τά χαμίνια τήν μιμούν
ται τέλεια, άλλά ό κόσμος ό άλλος, δ μεγάλος, μή δυνάμενος νά τήν μι- 
μηθή, τό μεταχειρίζεται ώς έπιφώνημα άποδοκιμαστικόν, ειρωνικόν, 
προγκηκτικόν. Εννοείται δτι καταντρ τόσον ανούσιον, ώστε πολλοί νευ-

ποκαλυψαντος τας λωποδυσιας των δυω μεγαλοσχη- 
Μαλλιοπούλου. είσηγητοϋ τής μεγάλης εξεταστικής

«
"Ας σιωπήσωμεν δμως μή μάς άκούση κανένας χαφιές. Ή πρωτεύ

ουσα ύπερεπληρώθη άπό χαφιέδες. Διότι τίποτε άλλο δέν είναι παρά 
ένα Ι'ιλδίζ ή ’Αθήνα, άφ' ού 1500 στρατιώται έκ τών ανεπτυγμένων 
επιστράτων, άλλά καί έκ τών -ήμετέρων», διά νά μή έκτοπισθοΰν εϊς τάς 
έπαρχιακάς φρουράς, άπεσπάσθησαν εϊς τό λεγόμενον Σώμα ’Ασφα
λείας», διά νά μήν κάνουν άλλη δουλειά άπό τό νά σάς παρακολουθούν 
έν πολιτική ένδυμασίφ, νά παρεμβαίνουν είς τήν συζήτησίν σας μέ τρί
τους περί ζακχάρεως, αίφνης, καί νά σάς λέγουν άποτόμως δτι είσθε 
άντιδυναστικός, άφοΰ είσθε κατά τής κυβερνήσεως αυτής, ήτις απολαύει 
τής έμπιστοσύνης τοΰ Στέμματος. Ώς προσόντα διά τήν είς τό σώμα 
αΰτό άπόσπασιν ώρίσθησαν τά εξής: ’Επεισόδια είς τράμ μέ άγνωστα 
άτομα, δήθεν άντιδυναστικά, επεισόδια μέ γνωστούς καϊ άκραιφνεΐς 
Βενιζελικούς, συνυπακουομένης τής φροντίδος δπως άναγραφοΰν παρα

τεντωμένα ύπό μιάς ή δύω 
— _ , , -,Χ-κυβερνητικών έφη μερίδων,

4 * ‘I ' πανιθς είδους διαβολή, ρα
διουργία, σπιουνιά. Άβίζο 
λοιπόν διά τούς θέλοντας 
έκ τών επιστράτων νά παρα
μείνουν έν Άθήναις, άπο- 
σπώμενοι είς τό Σώμα τής 
’Ασφαλείας. Δέν έχουν παρά 
νά μαρκάρουν άντιπολιτευο- 
μένους. Βδελυγμία!

«
Είς τό Βερντέν ήρχισε 

μία φοβερά γιγαντομαχία, ή 
όποια μετεβλήθη εϊς σφα
γήν. Ή σύρραξις είνε άσύλ- 
ληπτος εϊς λεπτομέρειας. 
Όγκοι φοβεροί, στρατιαί 
άπό 300 χιλ. άνδρών επιπί
πτουν κατ’ άλλήλων καί ό 
δλος άριθμός τών μαχομέ- 
νων φθάνει τό έν καί ήμισυ 
εκατομμύριου. Ούδέποτε άλ
λοτε έπέπεσαν κατ’άλλήλων 
τοιαϋται μάζαι. Καϊ ρεει τό 
αίμα είς ποταμούς καί συγ
κρούονται καί πλημμυρί
ζουν καί άποσύρονται καί 
είς τήν άμπιότιδα αύτήν, 
δπως δταν τραβηώνται τά 
νερά άπό την παραλίαν «μέ 
τή γέμιση τοΰ φεγγαριού» 
μένουν, αντί οστράκων, άν- 
θρώπινα πτώματα, νεκροί

ΑΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗΤΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ

* * ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ * *

Εξακολουθοΰμεν τάς άποκαλύψεις, άπό τό 
άρχαϊον βιβλίον, ποΰ περιήλθεν είς χεΐρας 

μας. Έν πρώτοις πρέπει, όσοι έγεννήθητε Φεβρουάριον, νά 
έχετε ΰπ’ δψιν σας τήν εξής συμβουλήν: Μή ολιγωρείτε ποτέ.

Ό δωδέκατος αστερισμός τοΰ Ζωδιακού Κύκλου είναι οί 
Ίχθεΐς, άρχίζει δέ άπό τάς 10 Φεβρουάριου καί λήγει τήν 
9 Μαρτίου. Λέγει λοιπόν τό βιβλίον: Κατά τήν Μαύρην Μα
γείαν οί ίχθεΐς κρατοΰσι τών ποδών τών άνθρώπων.

"Οσοι έγεννήθησαν τόν Φεβρουάριον είναι άριστα προικι
σμένοι πνευματικώς καί σωματικώς, έχουν δέ έξωτερικόν εύγε- 
νές καί ήθος αρεστόν. ’Ιδιαιτέρως εύνοοΰνται αί γυναίκες άπό 
τούς Ίχθεΐς καί αί γεννώμεναι ύπό τόν άστερισμόν αύτόν είναι 
συνήθως ώραΐαι. Οί άνδρες άφ’ετέρου είναι ρωμαλέοι καί άξιο- 
πρεπεΐς. Άλλ’ είναι καί χρηστοί, ειλικρινείς καί άπολύτου 
έντιμότητος. Είναι άκόμη φύσει ανεξάρτητοι, ταραξίαι, σκε
πτικοί καί υπερήφανοι. Ό.τι κάμουν, τό θεωρούν καλά καμω- 
μένον. Βαδίζουν έμπρός πάντοτε, μέ μίαν άσάλευτον πεποίβη-

σιν έπί έαυτούς. Είναι άφωσιωμένοι είς τούς φίλους των καί τούς 
άγαποΰν είλικρινώς, μέ αύταπάρνησιν απόλυτον. Δέν γίνονται όμως 
•έξέχουσαι προσωπικότητες».

Είς τόν έρωτα άφ’ έτέρου είναι τρυφεροί καί πιστοί, καί έχουν έπι- 
τυχίας, άρκεϊ νά μήν είναι υπερβολικά ζηλότυποι, μολονότι είναι φύσει 
τοιοϋτοι καϊ γίνονται ενίοτε δυστυχείς, 
καταστρέφοντες δ,τι έδημιούργησαν μέ 
τάς συχνός σκηνάς ζηλοτυπίας ποΰ προ- 
καλοΰν.

Δέν πρέπει έπίσης ν’ άφίνουν τό πνεύμα 
το>ν ελεύθερον είς δυσχερείς περιπλοκής. 
Πρέπει νά βλέπουν τά πράγματα κατά 
τρόπον άπλοΰν καί φυσικόν, νά άγαποΰν 
μέ μέτρον καί φρόνιμα, νά μήν κουρά
ζουν δέ μέ υπερβολικός έκδηλώσεις άγά
πης τό προσφιλές των πρόσωπον.

Είς τόν γάμον των γενικώς είναι εύτυ- 
χεΐς οί άνδρες πού έγεννήθησαν Φεβρουά
ριον, πρέπει δέ νά είναι πολύ διεστραμ
μένη φύσις ή σύζυγός των διά νά μή 
συζοΰν καλά. Διά τούτο πρέπει νά εκλέ
γουν ώς σύζυγον, γυναίκα γεννηθεϊσαν 
Μάίον.

Καλλιτεχνικόν τάλαντον δέν έχουν με
γάλο ούτε μέλλον εύρύ, άν έπιδοθούν είς 
τήν Καλλιτεχνίαν. Είς τάς έμπορικάς 
δμως έπιχειρήσεις έχουν τύχην «βουνό». 
Γίνονται ιδεώδεις όργανωταί καί διαχει- 
ρισταί, διότι είναι αεικίνητοι, θαρραλέοι 
είς τήν βιοπάλην καί έπιχειροΰν πολλά 
ταυτοχρονως.

Είναι άφ’έτέρου φιλόδοξοι, έχουν μίαν 
άσυνήθη δραστηριότητα καί δέν άφίνουν 
τίποτε διά νά φθάσουν είς τόν σκοπόν 
των, γνωρίζοντες νά προσαρμόζωνται 
πρός τάς περιστάσεις, μολονότι έχουν 
αύταρχικάς ιδέας.

Πρέπει είς τάς έπιχειρήσεις των νά 
είναι υπομονητικοί, νά δαμάζουν τήν 
άνυπομονησίαν των, νά μή κλείουν έν 
σπουδή συμφωνίας, νά σταθμίζουν καλά 
κάθε διάβημά των καί έπειτα νά μή 
διστάζουν είς τήν πραγματοποίησιν, ούτε
νά άλλάζουν άποφάσεις. Νά είναι δέ εύκρινεϊς καί άκριβεΐς είς τάς 
πράξεις των.

Έξ άλλου δέον νά άποφεύγουν τούς θυμούς καί τάς παραφοράς, νά 
συγκρατοϋν τόν άπότομον χαρακτήρα των, νά μή δανείζουν είς φίλους, 
νά άποφεύγουν τήν άταξίαν είς τάς έμπορικάς καί άτομικάς πράξεις 
των, νά μή ομιλούν πολύ, νά άποφεύγουν τούς κόλακας—φίλους, νά μή 
είναι ύποκριταί, νά μή είναι πολύ καλοί, μέχρις άδυναμίας χαρακτή- 
ρος, νά μή είναι ίσχυρογνώμονες.

Ή κράσις των έκ παραλλήλου είναι ισχυρά καί δμως συχνά άσθενοΰν 
καί ύπόκεινται είς ρευματισμούς, είς άρθριτικάς προσβολάς κ.λ. Οί 
νεφροί των λειτουργοΰσι κακώς καί ό άρθριτισμός, δηλαδή ή πλημμε
λής λειτουργία τής θρέψεως, δέν άργεϊ νά έκδηλωθή μέ τά συμπτώ
ματα τής πολυσαρκίας ή τοΰ Διαβήτου. Καί αύτή δέ ή καρδία, μολο

νότι καλή, έχει τάσεις ύπερλιπώσεως.
^ι“ ιούτο πρέπει νά άποφεύγουν τήν πολυφαγίαν, καί τήν πολυ- 

ποσίαν, νά γυμνάζωνται δέ καί νά κάνουν δίαιταν. «Ζωή λιτή» 
αύτό πρέπει νά είναι τό έιιβλημα τοΰ γεννηθέντος Φεβρουάριον. 

Είναι μακρά ή ζωή τών γεννημένων ύπό τόν άστερισμόν τών ’Ιχθύων, 
διότι κληρονομούν παρ’ αύτών τό Κακόν καί τό Άντίδοτον. Καί τό 
μέν Κακόν είναι παντός είδους παθήσεις, τό δέ Άντίδοτον ή ισχυρά 
κράσις των.

Είναι άκόμη πολύ αίοθηματικαί καί διά τούτο έχουν στιγμάς λύπης 
καί άποθαρρύνσεως καί απειλούνται άπό νευρασθένειαν.

Είναι δμως καί όκνηραί και άγαποΰν τάς ήδονάς, τόσον ώστε, άν δέν 
λάβουν τα μέτρα των έγκαίρως, χάνονται, διότι ριπτόμεναι είς τούς 
χορούς καί τά θεάματα παραμελούν τό νοικοκυριό των.

Γενικώς είναι χαδιάρες καί τρυφεραί καί κατορθώνουν νά σαγη
νεύουν. Πρέπει νά δυσπιστούν δμως πρός τόν έρωτα, νά προσέχουν νά 
μή γί'Ί1 συνήθεια ή πίστις καί ή στοργή πρός τόν σύζυγόν των. Άν 
καταβάλουν όλίγην προσοχήν, δύνανται νά διατηρήσουν τόν έρωτά των. 
Πρέπει δμως έκ παραλλήλου ή φύσει ύπερβολική των υπερηφάνεια νά 
μήν πνίξη τά αισθήματα τής καρδιάς. Μέ ολίγα λόγια: Πρέπει νά είναι 
τρυφερές, χαδιάρες, έρωτικαί, άλλά καί άφιλοκερδεϊς είς τάς όρμάς τής 
άγάπης. Νά άγαποΰν μέ αύταπάρνησιν.

Μ' δλα αύτά, πολύ πνευματιόδεις καθώς είναι, δέν γίνονται εύτυχεϊς 
καί εϊς τόν έρωτα καϊ έπειδή είναι καί πολύ υπερήφανες δέν μένουν 
ευχαριστημένες, έγωίστριαι δέ δέν άφοσιώνονται είς τόν σφοδρόν έρωτα. 
Δι’ αύτό ολίγον καιρόν είναι τυχερές είς τόν έρωτα. Άν δμως δαμά
σουν τόν έγω’ίσμόν καί τήν υπερηφανειών των, τότε ....

Ώς σύζυγοι είναι πισταΐ καί εύπειθεϊς, άλλά δέν είναι νοικοκυράδες, 
διότι είναι τεμπέλες, χωρίς τάίιν, χωρίς έπιμέλειαν καί ματαίως προσπα
θούν νά τά καταφέρουν.

Καλλιτέχνιδες σπανιώτατα γίνονται, διότι, φύσει μαλθακοί, προτιμοΰν 
τά έπαγγέλματα ποΰ δέν άπαιτοΰν κόπον. Επειδή είναι πολύ ευπροσή
γοροι, γίνονται καλαί πωλήτριαι, έπειδή δέ είναι πολύ λεπτολόγοι δέν 
εύδοκιμοΰν είς σοβαράς έργασίας. Πνεΰμαέπιχειρηματικόν δέν έχουν καί 
δι'αύτό δέν άγαποΰν τήν έργασίαν, ούτε έχουν έπιμονήν είς δ,τι έπιχειροΰν.

Ύπό έποψιν υγείας έχουν χάλια. Είναι υπερβολικά νευρικοί, ίδεό-

ΤΑ KOYAOYMA. — Τά άληδινά Κουλουρά μέ τά άπαίδρια νλίντια καί τούς χορούς καί τής πίπιζες καί τούς ζουρνάδες 
πλησιάζουν νά ίκλτίψουν. Ό πολύς κόσμος άρκεϊται - ίφ’ Οσον δ καιρός έπιτρέπει — είς μίαν έκδρομήν πρός τά ίξοχιχά 
κέντρα καί είς ένα πρόγευμα παρά δΰν' ή ύπό τόν ήλιον. Τά άληδινά Κούλουμα έσκέφύ-η νά τά οιασώση τό Λνκειον 
τών Έλληνίδων καί ώργάνωσε έφέτος μίαν ώραίαν Παναθηναϊκήν έορτήν είς τό Ζάππειον, δπου Κυρίαι καί Δεσποινίδες 
έκ τών μελών του έπώλουν μεζέδες καί ζϋδον καί άλλα ποτά, είς τό τέλος δέ άλλαι έκ τών μελών του μέ κοστούμια 

διάφορα τής παλαιός καί νέας 'Ελλάδος έχόρευσαν τοπικούς χορούς.

Η επεΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Μετά τύ πέρας τής τελετής ή Α. Μ. ό Βαοιλεύς έπεβεώοησε 
τά παρατεταγμένα στρατεύματα.

vyunvi· </. in, >cr.yui
πατέρες, άδελφοί, σύζυγοι, υιοί, νέοι, χέρια ποΰ έκαλλιεργοΰσαν τήν γην, 
μυαλά πού έκαλλιεργοΰσαν τάς Τέχνας καί τάς Έπιστήμας, διά νά πέσ>] 
ή Άνθρωπότης έκατόν έτη όπίσω. Στίγμα διά τήν Ιστορίαν τού Αϊώ- 
νος μας θά μείνη άνεξίτηλον αύτός ό πόλεμος. Εϊμεθα περίεργοι νά 
ήκούαμεν τί έλεγε ό Κά’ίζερ είς τό άνθος τής Τευτονικής νεολαίας 
— αναφέρουν τά τηλεγραφήματα — δταν παρότρυνε αΰτοπροσώπως νά 
χωρούν πρός τά έμπρός. Τούς έλεγε τάχα «Πηγαίνετε στό μακελειό! 
’Εμπρός παιδιά! Νά ό θάνατος σάς περιμένει διά ... »; Διά τί: Αύτό 
ήθέλαμεν νά μάθωμεν. Καί δέν εύρίσκεται ένας, ένας άπό τούς διανοου
μένους, νά παρέμβη καϊ νά άπαθανατισθή, έπιτυγχάνων τόν τερματισμόν 
τού μακελλειού, άφοΰ ύπάρχει, χάρις εϊς τήν θείαν Οικονομίαν, γή διά νά 
θρέψή δλην τήν ’Ανθρωπότητα. β

Τό τηλεγραφικόν σύρμα μάς έφερε τήν ειδησιν περί δολο
φονίας τοΰ Έμβέρ, τού Έμβέρ, τοΰ πανσθενοΰς έν Τουρκίρ, 
τοΰ Έμβέρ, τοΰ διώκτου παντός Ελληνικού, καί έιιείναμεν 
αδιάφοροι. Είς άλλην έποχήν δλος ό Ελληνισμός θά έτινάσσετο μέ τό 
άκουσμα φρενήρης άπό χαράν, διότι θά έβελτιοΰτο ή τύχη τών έν 
Τουρκίρ άδελφών μας. Τώρα δμως ό θάνατος τού Έμβέρ θά έσή- 
μαινε καϊ αλλαγήν τής Τουρκικής πολιτικής καϊ άσφαλές κλείσιμον 
μονομερούς ειρήνης μέ τήν ’Αντάντ, οπότε δέν θά είχε τίποτε νά έλ- 
πίζη ή Ελλάς άπό τό τέρμα τοΰ πολέμου. Δι’αΰτό πρέπει νά άναπέμ- 
πωμεν δεήσεις πρός τόν Ύψιστον ύπέρ μακροημερεύσεως τοΰ γενναιό
τατου Έμβέρ, δστιςόδηγεΐ τόνέχθρόν μας εϊς τήν καταστροφή ν του.

Άς ίδωμεν τώρα τί λέγει τό σοφόν βιβλίον μας περί τοΰ ωραίου 
φύλου. Γίνονται έν πρώτοις καλαί σύζυγοι, κατά κανόνα, μέ προτερή
ματα πολλά καί ίδίφ μέ άφοσίωσιν καί άγαθότητα. Είναι περιποιητι- 
κώταυαι πρός τούς συζύγους των καί προσφέρουν πολλάς έκδουλεύσεις 
πρός αύτούς. Φύσει εύφυεϊς κατορθώνουν νά συγκρατοϋν τά νεΰρα των.

πληκτοι, νομίζουν δτι πάσχουν άπό άσυνήθεις νόσους, υποφέρουν άπό 
ημικρανίαν, πονοκεφάλους καί ζαλάδες.

Κατόπιν όλων αύτών πρέπει τά παιδιά ποΰ γεννώνται Φεβρουάριον 
νά τά περιποιούνται ιδιαιτέρως οί γονείς των, δταν είναι μικρά. Μέ 
περιποίησιν, μέ δίαιταν, μέ σωμασκίαν, ένφ μικρά είναι λεπτής ιδιο
συγκρασίας, δταν μεγαλώσουν γίνονται εύρωστα.

Πρό παντός οί γονείς νά μή υποχωρούν είς τά καπρίτσια των καί νά 
προσπαθούν νά διορθώνουν τάς νευρικός παρεκτροπής των, φερόμενοι 
πρός αύτά στοργικά, άλλά καί αυστηρά.

* * *

* ΤΙ ΕΔΑΝΕΙΖΟΜΕΘΑ *

Συνεχίζομεν τάς Λατινικός φράσεις τών όποιων άλλοτε πολύ, σήμε
ρον δέ όλιγώτερον, κάνουν χρήοιν μερικοί: Α τβπιοίϊε=Κατά μέρος. 

Argumentum ad crumenam = Δωροδοκία.. Ars longa vita brevis=TI 
μέν τέχνη μακρά, ό δέ βίος βραχύς. A sacris = Ίερεύς εις αργίαν. Asi- 
nus asinum fricat = ‘O άμαθής θαυμάζει τόν άμαθή. Audax lapet 
juvat = To ανθρώπινον γένος. Audi alteram partem="Axouoov καί τό 
άλλο μέρος τί λέγει. Anrea mediocritas = Χρυσή μετριότης. Aures 
babenr et non audient = *Qra  έχουσι καί ούκ άκούουσι. Auri sacra 
fames='H κατηραμένη δίψα τοΰ χρυσοΰ. Aut Cesar, aut nihil=’H 
Καίσαρ ή μηδέν. Beati pauperes spiritu = Μακάριοι οί πτωχοί τφ 
πνεύματι. Beati possidentes = Μακάριοι οί κατέχοντες. Bella matribus 
destata= Αί μητέρες μισοΰν τόν πόλεμον. Bis dat qui cito dat = A0u> 
φορές δίνει, όποιος δίνει πρόθυμα. Bis repetita pl acen t = Σημεϊον ότι 
αρέσουν. Bona fide = Καλή τή πίστει. Bono Deus! =θεέ τοΰ ’Ελέους!
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ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ : ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ

ΙΓΟΣ καταλαμβάνει τόν άναγινώσκοντα είς τά 
Αγγλικά περιοδικά ένα πνευματιστικόν πείραμα, 
τό όποιον έκαμε ένας άπό τούς μεγάλους Πνευ- 
ματιστάς τής Αγγλίας, ό ιατρός Άρτουρ Μπά
νερμαν. .Είναι, τόσον τρομερόν, τόσον καταπλη
κτικόν, ώστε, άν δέν συνεδέετο μέ αύτό τό όνομα 
τοΰ Μπάνερμαν, γνωστού εις τόν ’Επιστημονι
κόν κόσμον, ώς ψυχιάτρου μεγάλου, αύθεντίας 
διά τάς άσθενείας τοΰ εγκεφάλου καί τοΰ νευρι
κού συστήματος, δστις έγκατέ?χιψε τήν Έπι- 

, στήμην του καί τήν Πανεπιστημιακήν έδραν
του, διά νά έπιδοθή είς τήν έρευναν τοΰ Αγνώστου — Πνευματισμός, 
Υπνωτισμός, Μαγεία, Βασκανεία, Σατανισμός, Διαταράξεις τής ψυχής 
ήσαν τό υλικόν τών ερευνών του — δέν θά τό έπιοτεύομεν καί τό πολύ 
πολύ θά τοΰ έδίδομεν θέσιν εις τήν σελίδα τοΰ διηγήματος.

Τόν σπουδαιότερου ρόλον είς τό τρομερόν αύτό φαινόμενου παίζει 
αύτός ό ίδιος ό Μπάνερμαν καί δ έξάδελφός του Φράγκ Χάμντεν, δευ- 
τερεύοντας δέ ρόλους τό μεντιώμ καί ένας ραπόρτερ, φίλος τοΰ ψυχιά
τρου. δστις παρέστη κατά τό πείραμα.

Ένα βράδυ λοιπόν πού ό ρεπόρτερ έπήγαινε νά κοιμηθή, περνώντας 
άπό τοΰ ίατροΰ, είδε φώς καί έσκέφθη νά τού είπή «καλησπέρα». Ό 
ιατρός δμως δέν ήτο μόνος του. Κοντά στό 
τζάκι, είς τόν καναπέ, έκάθητο ό Χάμντεν, 
τόν όποιον τοΰ συνέστησε. Καθώς δμως έση- 
κώθη ό Χάμντεν διά νά χαιρετήση ή Φιφή, 
ή σκυλίτσα τοΰ Μπάνερμαν, ή χαδιάρα, έση- 
κώθη, ποΰ ήχον κοντά είς τόν κύριον της ξα
πλωμένη καί έτρεξε, μέ τήν τρίχα ώρθωμένην, 
γεμάτη τρόμον καί μίσος κυττάζοντας τόν 
νέον, πρός μίαν γωνιά.

Ό Χάμντεν είχε δεμένο τό δεξί χέρι, ό δέ 
ρεπόρτερ ήσθάνθη κάποιαν άποστροφήν νά 
τού έγγίσρ τό χέρι, ένφ ή σκύλλα μέ κανένα 
τρόπον δέν ένοοΰσε νά συμφιλιωθώ, μολονότι 
κατ’ έπανάληψιν τήν έφώναξε έκεΐνος.

Μετ’ ολίγον. ό Χάμντεν — έξάδελφός τοΰ 
Ιατρού—άπεσύρθη διά νά κοιμηθή είς τό 
άνω πάτωμα, τότε δέ δ Μπάνερμαν εύρήκε 
τήν εύκαιρίαν νά διηγηθή είς τόν φίλον του 
δημοσιογράφον μερικά επεισόδια χαρακτηρι
στικά άπό τήν ζωήν τοΰ έξαδέλφου του.

Έν πρώτοις τήν προηγουμένην νύκτα είχε 
έξαφανισθεΐ ή γάτα, μιά ώραϊα γάτα Περσική, 
τοΰ ίατροΰ. Τήν ίδια έκείνη βραδυά δ ιατρός 
ήκουσε κατά τάς 3 τά ξημερώματα κρότους, 
φοβηθείς δέ δτι κλέπται είχαν πηδήσει εις 
τόν κήπον του, έπήδησε πρός τό παράθυρου 
καί είδε τόν έξάδελφόν του είς τήν άστροφεγ- 
γιά μέ κάτι μαύρο _ είς τήν άγκαλιά νά προ
χωρώ προσεκτικά, έπειτα νά σκάβη τό χώμα, 
νά χώση τό μαΰρο άντικείμενον καί νά γυρίση 
πρός τό σπήτι πάλιν. Τήν έπομένην ό ιατρός 
άνεκάλυψε είς τά ροΰχα τοΰ έξαδέλφου τοΰ 
τρίχας, έπειτα έσκαψε εις τό περιβόλι καί 
εύρήκε τήν γάτα του σκοτωμένην, μέ τόν λαι
μόν κομμένου. Καί εντεύθεν έξηγεΐται ή απο
στροφή καί ή τρομάρα τής Φιφής, τήν όποιαν 
έπίσης θά έσκότωνε- έζήτησε μάλιστα νά τήν
πάρη είς τό δωμάτιόν του. Κάποιον μυστήριον συνέβαινεν. Ό Χάμντεν 
ήτο εύγενέστατος, άγαθώτατος, ανίκανος δι’ έγκλημα, ζωόφιλος. Τώρα 
όμως εύρίσκοντο πρό αίμοβόρου άνθρώπου, πρό έγκληματίου.

«
Πρό τριών εβδομάδων — διηγείται ό Μπάνερμαν πρός τόν φίλον του 

ρεπόρτερ — είς τό Μπελτονμπόρω είχαν κρεμάσει ένα φοβερόν κακοϋρ- 
γον, τόν Τζέϊμς Ρόλλο, ό όποιος είχε κρεουργήσει τήν γυναίκα του 
χωρίς αφορμήν. Τούναντιον τήν άγαποΰσε ύπερβολικά καί είχε συντρίβει 
μέ την απώλειαν της, αλλά δέν έλυπήθη διόλου καί διά τό έγκλημά του. 
Ηγέρθησαν φυσικά άμφιβολίαι περί τής άρτιότητος τής πνευματικής 

του καταστάσεως, άλλά κατά τήν έξέτασιν καί δ ιατρός πού τόν έξήτασε 
καί δ προσκληθείς Μπάνερμαν δέν· εύρήκαν καμιιίαν ανωμαλίαν. Έξα
φνα ο Μπάνερμαν τόν ήρώτησε: Έσκοτώνατε μύγες στήν αρχή; Καθώς 
ήτον κατηφής συνήθως, έλαμψαντά μάτια του καί τοΰ λέγει: «Ναί, πώς 
τό ξερεις; Πρώτα μύγες καί επειτα γάτες, σκυλιά».

Κάπου έκεΐ είς τό Μπελτονμπόρω είναι ένας λόφος απόκρημνος μέ 
Ϊιαν καμπήν απότομον άπ’ έξω άπό τήν πόρτα τής φυλακής άκριβώς. 

ην ή μέραν ποΰ είχε, γίνει ή έκτέλεσις τοΰ Τζέϊμς Ρόλλο, μετά ένα 
τέταρτον, ο Φράγκ. ό έξάδελφός του, καταίβαινε μέ μοτοσυκλέτα άπό 
τον λοφον δρομαίως διά νά προφθάση τό πρωινό τραίνο, άκριβώς

καθ’ ήν στιγμήν ό Μπάνερμαν, παραστάς είς τήν έκτέλεσιν, έπέστρεφεν 
εις τήν πόλιν. "Εξαφνα Φράγκ καί μοτοσυκ/^τα κυλίονται είς τό χώμα 
καί δ Μπάνερμαν τόν σηκώνει αναίσθητου. Είχε σ.τάσει τό δεξί του χέρι.

Τόν μετέφεραν είς τό χειρουργεΐον τής φυλακής, τόν έχλωροφόρμισαν 
καί ό χειρουργός τοΰ έκαμε «άνάταξιν· καί έπίδεσιν, αλλά μέ πολλήν 
δυσκολίαν.

"Οταν δμως, — καί έδώ είναι τό μάλλον καταπλήσσον έξ δλων — 
συνήλθε, ό Μπάνερμαν, τό βέβαιοί ό ίδιος, δέν άνεγνώριζε τόν έξά- 
δελφόν του.

«Είχε μεταβληθεϊ σαν νά είχε είσέλθει μία άλλη ψυχή μέσα του, ή 
οποία έξηκολούθει νά παραμένη καί νά έμφωλεύη είς τό σώμα του. Φαί
νεται απολύτως βέβαιον ότι, ύπό ώρισμένας περιστάσεις, ώς είναι ή 
βαθεΐα Μεσμερινή Καταλήψια ή κατά τήν διάρκειαν τής αναισθησίας 
έκ τοΰ ναρκωτικού, οί δεσμοί πού φαίνονται δτι ενώνουν σφιγκτά τήν 
ψυχήν μέ τό πνεύμα καί τό σώμα χαλαρώνονται πολύ. Δυνάμεθα νά 
όνομάσωμεν τήν περίπτωσιν αυτήν προσωρινόν θάνατον. Πολλάκις οί 
παλμοί τής καρδίας σταματούν, ένίοτε δέ παύουν έντελώς. Άφ’ έτέρου 
πρεσβεύω δτι, κατά τήν στιγμήν τοΰ θανάτου καί μάλιστα τού βιαίου, ή 
ψυχή, άποσπωμένη τού σώ|ΐατος, δέν απομακρύνεται, αλλά περιφέρεται 
γύρω άπό τό νεκρόν πλέον ένδιαίτημά της, έπί τινα χρόνον.

Ό Μπάνερμαν έσκέφθη νά καταφυγή είς τόν Πνευματισμόν, πιστεύων

Ο ΞεΝΟΣ ΜΑΣ. —ΑΙφνηδίω; μίαν ήμέραν ίφθασι-v είς 
τήν πρωτεύουοαν ό άρχηγός τών έν Μακεδονία συμμα
χικών έπιχειρήοεων στρατηγός Σαρράϊγ, ό δποίος καί 
ένένετο δεκτός είς μακράν παρά τώ Βασιλεϊ άκοόασιν. 
Είς τόν ί.τίσημον ξένον 6 λαός τής Πρωτενονσης ίκαμεν 

ένήουσιώδη ύποδοχήν.

δτι, καθ' ήν στιγμήν ήτο χλωροφορμισμένος 
μέσα είς τό χειρουργεΐον τής φυλακής ό έξά- 
δελφός του, είχον χαλαρωθεί δέ οί δεσμοί τής 
ψυχής του μέ τό σώμα του, ή ψυχή τοϋ κακούρ
γου Τζέϊμς Ρόλλο, μόλις πρό όλίγης ώρας άπαγ- 
χονισθέντος, πλανωμένη κάπου έκεΐ κοιτά, ένε- 
σαρκώθη είς τό σώμα τού άτυχούς νέου. Είχε 
λοιπόν ειδοποιήσει τόν Ρέίντ, γνωστόν μεν- 
τιώμ, ό όποιος πράγματι μετ’ολίγον προσήλθε.

Άπ’ έδώ άρχίζουν έξωφρενικά γεγονότα. Ό 
Ρέίντ έρωιφ περί τίνος πρόκειται καί πρό πό
σου καιρού είχεν άποθάνει ό Φράγκ Χάμντεν, 
τού όποίου θά έκάλουν τό πνεύμα.

— Μά νομίζω τρεις βδομάδες είναι ποΰ 
τό πνεύμα του άφησε τό σώμα του- άπαντά 
ό Μπάνερμαν.

Ήρχισε ή συνεδρίασις, μέ τά ήλεκτρικά σβυ- 
σμένα καί μέ μόνην τήν αύταύγειαν τής θερ
μάστρας. Ή Φιφή, ή σκυλίτσα, κουλουριάζε- 
ται τρομαγμένη είς jiiav γωνίαν, κοντά εις τό 
«τζάκι·, ένφ έπάνω ήκούοντο τά βήματα τοΰ 
Χάμντεν, ό όποιος έπηγαινοήρχετο είς τό δω
μάτιόν του. "Εξαφνα άφήκε μίαν βαθειάν άνα- 
πνοήν τό μεντιώμ, περιέπεσεν είς άναισθησίαν 
καί έγειρε τό κεφάλι του άδρανές. Μετ’ ολίγον 
τό τραπέζι αρχίζει νά κινήται καί ακούεται 
ένας δυνατός κτύπος.

— Είναι τό πνεύμα τοΰ Φράγκ Χάμντεν; 

έρωτφ ό Μπάνερμαν.
Τρεις κτύποι άπήντησαν καταφατικώς.
—Άν ήμπορής, θέλουμε νά σέ ίδοΰμε.Ένα 

δυνατό ρεύμα άνέμου ψυχρού έπνευσε άπό τό 
μέρος τής πόρτας. Ή Φιφή, σάν νά έκρύωσε, 
έκύτταξε τήν πόρτα, έπτερνίοθη, έπλησίασε 
πρός τήν θερμάστραν καί έκουλουριάοθηκεν. 
"Επειτα κοντά είς τό μεντιώμ ήρχισαν νά σχη- 

, . , . ματίζωνται γραμμαί έλικοειδεΐς, στακτιές, σάν
ομίχλη, αί όποϊαι συνεστρέφοντο καί συνεκυκώντο σάν νά συνυφαίνοντο 
εί? ένα εξωτικό πανί καί έπυκνώνοντο ολοένα, ώστε νά φαίνεται κάτι 
σάν σκίτσο. Έπειτα διέκριναν ένα κεφάλι καί τέλος είδαν μίαν πλήρη 
μορφήν, τήν μορφήν τού άνθρώπου, δστις έβημάτιζε είς τό επάνω δωμά- 
τιον. Μέ τήν διαφοράν δτι άντί τής άπαισίας έκφράσεως ποΰ είχε πριν, 
ή μορφή αύτή είχε μίαν έκφρασιν άπελπισίας, οδύνης βαθυτάτης. Έτα- 
λαντεύθη άργά-άργα τό φάσμα, σαν φλόξ κεριού είς μίαν πνοήν άνέμου.

— ’Εσύ είσαι αγαπητέ μου Φράγκ; ήρώτησεν ό 
Μπάνερμαν.

Τό κεφάλι τού φάσματος έκλινε πρός τά εμπρός, τά 
χείλη του έκινήθησαν, σάν κάτι νά έψιθύρισαν, άλλα 
δέν ηχούσαν τίποτε. Τό ήρώτησαν τότε, διατί δέν είναι 
μέσα εις τό σώμα του.

— Δέν μπορώ .... Δέν μπορώ .... Κάποιος άλλος 
είναι έκεΐ.... ένας απαίσιος.... Γιά τό Θεό βοηθή
στε με!... Γιά τήν άγάπη τοΰ Χριστού.

Ή μορφή τοΰ φάσματος συνεσπάσθη είς μίαν έκ- 
φρασιν ύπερτάτης αγωνίας.

Ή Φιφή είχε σηκωθεί άπό τήν Οέσιν της καί μέ 
τό κεφάλι ψηλά έκύτταζε καλά τό φάσμα καί έκου- 
νοΰσε τήν άκραν της καί έγρύλλιζε φιλικά, σηκώνον-

τας τό πόδι της, όπως όταν ήθελε κάποιον 
νά χαιρετήση. "Ολοι έπείσθησαν πλέον 
ότι, δέν ήσαν θύματα δπτικής απάτης ή 
παραισθήσεως καί ότι έκεΐ κοντά 
έστεκε, ύλοποιημένον, τό πνεύμα 
Φράγκ Χάμντεν.

— Κάμε υπομονή δυστυχισμένε 
Φράγκ- τοΰ είπεν δ Μπάνερμαν.

Καί τότε τό φάσμα έξητμίσθη 
σιγά, ένφ τό μεντιώμ ήρχισε νά σαλεύη, 
καί έξυπνφ, άναπνέον άργά καί μουσκίδι 
εις τόν ίδρωτα.

Τά ήλεκτρικά ήναψαν πάλιν καί ή Φιφή 
ήρχισε νά φέρνη βόλτες στό δωμάτιόν, 
εύχαριστημένη καί σειούσα τήν ουράν της 
καί έφερμάριζε σάν νά έζητοΰσε κάποιον 
φϋ.ον της. Κάπου-κάπου ήκούοντο βημα
τισμοί άπό πάνω καί τότε διέκοπτε τήν 
άναζήτησίν της, έσήκωνε τό ρύγχος της, 
έδειχνε τά δόντια καί έγρύλλιζε.

«
Τήν έπομένην δ ιατρός έκάλεσεν έκ 

νέου τό μεντιώμ. Είχε πεισθεϊ πλέον. 
Μέσα είς τό σώμα τοΰ Φράγκ είχεν εν
σαρκωθεί ή ψυχή τοΰ κακούργου Τζέϊμς 
Ρόλλο. Έσχεδίαζε λοιπόν νά τήν βγάλη 
άπ’ έκεΐ διά χαλαρώσεως προηγουμένως 
τών δεσμών τοΰ σώματος τοΰ Φράγκ καί 
τοΰ πνεύματος τοΰ Ρόλλο. Τοΰ έχρειάζετο 
δηλαδή μιά βαθεΐα νάρκωσις. Καταλλη- 
λοτάτη ήτο ή Ύοκαμπίνη, ριπτομένη είς 
τόν καφέ.

Πράγματι τήν έπομένην ένας καφές 
έρριψε νεκρόν σχεδόν επάνω είς τόν κα
ναπέ, έπειτα άπό μερικά χασμουρήματα, 
τό σώμα τοΰ Φράγκ Χάμντεν. Τά παρα
πετάσματα τών παραθύρων έκλείσθηκαν 
διά νά σκοτεινιάση καί είσήχθη ό ‘Ρέϊντ.

Τό μεντιώμ μετ’ ολίγον είχε πνριπέσει 
είς καταλήψιαν μέ τό κεφάλι έμπρός πε
σμένο. Έξαφνα ήρχισε νά άναπνέη θορυ- 
βωδώς, τό τσίτινο κάλυμμα τοΰ καναπέ 
ποΰ ήτον ξαπλωμένον τό σώμα τοΰ Χάμ
ντεν ήρχισε νά άνασηκώνεται σάν τό έφυσοΰσε Ισχυρότατος άνεμος καί 
ένας θόρυβος σάν νά έθροοΰσαν φύλλα. Άπό τόν καναπέ μιά δυνατή 
πνοή άνέμου έβγήκε. Τό σώμα τοΰ Χάμντεν έτρεμε δυνατά. Τά κάδρα 
έκτυποΰσαν είς τούς τοίχους.

— Πνεύμα τοΰ Τζέϊμς Ρόλλο, έλα άπ’ όπου καί άν είσαι· είπε μέσα 
είς αύτήν τήν άνεμοζάλην δ Μπάνερμαν.

Τότε άπό τό σώμα τοΰ Χάμντεν ήκούσθησαν βογγητά καί φωνές. Τά 
μέλη του συνεστρέφοντο φρικωδώς καί έστρεβλώνοντο άπαισίως, ή δέ 
μορφή του είχε συσπασθεϊ σατανικώς. Έπειτα ολόγυρα άπό τό σώμα 
έχύθηκε ένα πρασινωπόν χρώμα, σάν άκτινοβολία δαιμονικής ψυχής, 
λαμπρότερου δέ είς τό χαΐνον στόμα του. Τό φώς έμηκύνθη πρός τά 
άνω σάν στήλη, γραμμές καμπύλες, οφιοειδείς, σάν ομίχλη, ήρχισαν νά 
συστρέφονται πάλιν καί σιγά - σιγά έσχημάτισαν μιά σιλουέτα άνδρός, 
ένφ τά βογγητά καί οί σπασμοί έξηκολούθουν, έως δτου τήν στιγμήν 
ποΰ τό φάσμα ήτο πλέον τελείως σχηματισμένου, τό σώμα έτινάχθη καί 
συνεκλονίσθη καί έπεσε σάν άψυχον.

Τότε ό Μπάνερμαν ώρθώθη καί έφώναξε άποτεινόμενος πρός τό 
φάσμα:

— Έν όνόματι τοΰ Άγιωτάτου καί μέ τήν δύναμιν τοΰ Ύψίστου σέ 
διατάσσω νά πρς δπου σου είχεν ορίσει Έκεΐνος!

Φρίκη τότε! ... Κάτι, σάν τίναγμα υπερφυσικόν, τούς έπληξε όλους. 
Τό δωμάτιόν έφωτίσθη άπλέτως, ένας κρότος σάν κεραυνός έδόνησε τό 
διάστημα καί δλα έσάλ^υαν σάν νά έκραδαίνοντο άπό σεισμόν. Έπειτα, 
σιγή, μέ ένα φώς, σάν 
πολικόν, τό δέ φάσμα 
είχεν έξαφανισθεΐ.

Τώρα τό σώμα τοΰ 
Χάμντεν, άπό τήν άγω- 
νίαν τοΰ θανάτου φρι- 
κωδώς συνεσπασμένον, 
έμενεν άκίνητον επάνω 
είς τόν καναπέ. Έπειτα 
ένα ρόδινο φώς, γλυκύ, 
σάν τό χρώμα τής άνα- 
τολής, ήρχισε νά χύνε
ται γύρω άπό τό άψυχον 
σώμα, τό όποιον ήρχισε 
νά σαλεύη. Ή δψις του 
ήρχισε νά πέρη] ένα ού- 
ράνιον άκτινοβόλη μακαί 
νά αίθριάζη, τό στόμα 
έκλεισε, τά βλέφαρα 
έπαιζαν καί μισοάνοι- 
ξαν καί τέλος τό φέγγος 
ώχρίασε.

Μετ’ όλίγον τό μεν
τιώμ ήρχιοε νά σαλεύη 
καί τέλος συνήλθε βρα
δέως, ένφ δ Μπάνερμαν

των, 
τοΰ

μου

σιγά

ΚΑΙ γπο ΤΗΝ γην.— Μία ό61ς Γερμανική τών 42 οιφΰεΐσα κατά 
τοΰ Verdun διέτρησε τον χαλόδ’δινον -θώρακα ένδς Αχυρου έκ τοΰ 
φοβερού φροοριακοϋ οογκροτήαατος, είσέδυσε μέθα είς τό ύκέδαφος 
καί Λνετίναξε τήν ποριτατοΟήκην. Δέν υπάρχει πλέον πουθενά 
άσφάλεια. Οΰτε έπί γής, ούτε ύπερ γήν, ούτε ύπό γην, οΰτε 

ΰπο τήν * "

παρεμέριζε τά παραπετάσματα ή δέ Φιφή 
έτρεξε κοντά είς τόν καναπέ καί έγλυψε 
τό κρεμασμένο χέρι τού έμψυχουμένου 
σώματος. Έπειτα άπό όλίγην ώραν δ 
Φράγκ Χάμντεν άνέλαβε τάς αισθήσεις 
του καί ήτον δ ίδιος, ό πριν Χάμντεν.

«Ποτέ, λέγει ό παρακολουθήσας τό 
φαινόμενου δημοσιογράφος, δέν είχα ξα- 
ναϊδή δψιν τόσον θελκτικήν καί τόσον 
εύγενικήν».

« · «

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ * * *
* * * ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

θάλασσαν.

I Φεβρουάριου. — Αί έν Καυκάσφ 
δρώσαι Ρωσσικαί στρατιαί προελαύνουν 
διά μέσου παχυτάτων χιόνων κατά τής 
Έρζερούμ, έκτοπίζουσαι καί καταδιώ- 
κουοαι τόν εχθρόν.

4 Φεβρουάριου. — Οί Ρώσσοι κατέλα- 
βον μετά κρατεράν έπίθεσιν τήν Έρζε- 
ρούμ, έκπορθήσαντες τό έν μετά τό άλλο 
τά φρούριά της καί συλλαβόντες υπέρ 
τάς 30 χιλ. αιχμαλώτους, μετά πυρομαχι- 
κών καί ύλικών άνυπολογίστου άξίας.

II Φεβρουάριου. — Είς τό Δυτικόν 
μέτωπον οί Γερμανοί έπετέθησαν διά 
τεραστίων όγκοιν στρατού κατά τών φρου- 
ριακών συγκροτημάτων, άτινα προασπί
ζουν τό Βερντέν.

12, 13, 14, 15, 16 Φεβρουάριου. — 

Πα?.ίρροια καί άμπωτις είναι αί συρρά
ξεις τών έν Βερντέν στρατιών. Είς 700 
χιλιάδας άνδρών ύπολογίζονται οί έπιτε- 
θέντες Γερμανοί. Οί Γάλλοι άμύνονται 
έρρωμένως καί ασφαλώς.

17, 18 Φεβρουάριου. — Αί κατά τοΰ 
Βερντέν επιθέσεις τών Γερμανών εξακο
λουθούν λυσσόιδεις. ’Εναλλάξ κερδίζουν 
καί χάνουν θέσεις. Αί άπώλειαί των

είναι άνυπολόγιστοι. "Ισως υπερβαίνουν τάς 100 χιλ. νεκρών. Έν τέλει 
οί Γερμανοί έχαλάρωσαν τάς έπιθέσεις των, άλλάξαντες διεύθυνσιν, μέ 
προθέσεις κυκλωτικός.

20 Φεβρουάριου. — Οί Ρώσσοι τοΰ Καύκασού κατέλαβον τό Βιτλίς, 
σπουδαιοτάτην πόλιν τής Αρμενίας καί έξακολουθοΰν τήν καταδίωξιν 
τών Τούρκων, άποσυντεθειμένων πλέον.

Ό άγών είς τό Βερντέν έλαβε νέαν έντασιν. Αί άπώλειαί τών Γερ
μανών καταντοΰν μυριεκατόμβαι. Πεντακόσιοι άμαξοστοιχίαι πλήρεις 
τραυματιών διήλθον άπό τό Μέτς διά τό εσωτερικόν τής Γερμανίας. 
Μόνον πρό τών Γαλλικών θέσεων ύπελόγισαν είς 50 χιλ. τούς νεκρούς 
Γερμανούς.

24, 25, 26, 27, 28 Φεβρουάριου. — Αί Γερμανικοί στρατιαί τοΰ 
Δυτικοΰ μετώπου επιχειρούν νέαν έπίθεσιν μετά τρομακτικής έντά- 
σεως, προσπαθουσαι νά προελάσουν. Άλλ’ ή Γαλλική άμυνα παρα
μένει αδιάσειστος. Οί Γάλλοι μάλιστα άνακατέλαβον τό Βώ, τό δάσος 
Κορμπιϊ) καί τό Ντουωμόν, τά όποια τρις ή τετράκις είχον άπολέ- 
σει καί ανακτήσει.

Εις τό Δυτικόν μάχονται καί Βούλγαροι μετά τών Γερμανών. 
ΔΓ ήμισυ χιλιόμετρον τοΰ δάσους Κορμπώ οι Γερμανοί έθυσίασαν 
ολόκληρον μεραρχίαν των.

Συνεπείφ άρνήσεως τής Πορτογαλλικής κυβερνήσεως νά συμμορφωθώ 
πρός άξίωσιν τής Γερμανίας καί άπολύση τά είς τούς λιμένας της 

κρατούμενα Γερμανικά 
σκάφη, αί σχέσεις με
ταξύ τών δύω κρατών 
διεκόπησαν καί οΰτω 
καί ή Πορτογαλλία άπο- 
δύεται είς τόν όγώνα 
παρά τό πλευρόν τής 
Άντάντ.

« « «

πρός άξίωσιν τής Γερμανίας καί άπολύση τά είς τούς λιμένας 
κρατούμενα Γέρμο

Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΑΙ ainai στοαί, αί ύΛοίαι χρησ.μτνονν σήμτρον ώς <^5®***
πλτον, Οά δίδουν, μττά .πάροδον κανροΐ·, Ιδέαν του πώς δΐίξήγετο είς την έποχην μας δ πόλεμος.

ΑΠΟ ΤΑ ΩΡΑΙΑ
ΤΟΥ ΑΪΝΕ

Όπου πέοι) ίνα μου δάχριι 

γίνετ' ωμορφο λουλούδι, 

χι οπού πάρ στεναγμός μου 

γίνετ άηδονιον τραγούδι.

“Ελα.Άγάπα με... Λ'ά γίνουν 

τά λουλ.οΰδια ολα διχά σου 

χαί νά τραγουδούν άηδόεια 

οτά παράθυρά σου.

[ΛΤετάφρ. Λ. Β '



Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ

πό τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1914 ή 'Ελληνική κυβέρ- 

XX νησις εΐχεν άποφασίσει δπως μετάσχη και ή 

’Ελλάς τής έν'Αγίφ Φραγκίσκφ τής Καλλιφορνίας 

Παγκοσμίου Έκθέσεως, ήτις έπρόκειτο νά άνοιξη 

τόν Φεβρουάριον τοΰ 1915.

Συνέστησε λοιπόν έπιτροπήν έκ τών κ. κ. Θάνου 

Μπασιά, βουλευτοΰ, ώς Προέδρου, Σπ. Λάμπρου 

Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου, ώς ’Αντιπροέδρου, 

Π. Κονκέα, Τμηματάρχου παρά τφ' Υπουργείφ τής 

’Εθνικής Οικονομίας, ώς Γενικού Γραμματέως, 

1. Δαμαλα, Συμβούλου τής ’Εθνικής Τραπέζης, ώς 

Ταμία καί τών κ.κ. I. Δαμβέργη, Δημοσιογράφου, 

X. Δελλαπόρτα, συνταγματάρχου τοΰ Μηχανικού, 

Γ. Δυοβουνιώτη, Δικηγόρου, 11. Παπαγεωργίου, 

Διευθυντοΰ τής Γεωργικής ’Εταιρίας, Βαλ. Στάη, 

Διευθυντοΰ τοϋ ’Εθνικού Μουσείου, Γ. Τσοκοπού- 

λου, Δημοσιογράφου καί Θ. Βελλιανίτου, πρώην 

Γεν. Διευθυντοΰ τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγρά

φων, ώς μελών.

Ή έπιτροπή μέ πλήρη συνείδησιν τής υψηλής 

άποστολής της καί τής ευθύνης έπελήφθη τοΰ έργον της, διαι-

ρεθείσα εις έπιτροπάς καί έφερεν αύτό εις αίσιον πέρας.

Έκ τοΰ προγράμματος συνετελέσθησαν τά έξής:

Α'. ’Εκμαγεία Ελληνικών άγαλμάτων. Φροντίδι τοΰ κ. 

Στάη 180 έκμαγεία τών ώραιοτέρων άγαλμάτων μας έστάλη

σαν υπό τής ’Ελλάδος, διά νά χαρισθοΰν εΐς τάς’ Αμερικανικός 

άρχάς μετά τό πέρας τής Έκθέσεως, μετά τεύχους επεξηγημα

τικού Αγγλιστί συντεταγμένου.

Β'. Φωτογραφικοί Αναπαραστάσεις Βυ

ζαντινών Μνημείων. Φροντίδι τού κ. Λάμ

πρου 600 περίπου φωτογραφίαι ΘΟ'Χ.ΙΣΟ μέ 

πλαίσιον έπί στροφάλων κατεσκευάσθησαν έν

Βερολίνφ, συνοδευθεϊσαι υπό τεύχους ’Αγγλιστί συντεταγμένου.

Γ'. Ελληνικοί ένδυμασίαι. Είκοσι έντελώς πρωτότυποι 

καί πολυτελέστατοι ένδυμασίαι πλήρεις έστάλησαν, τοποθετηθεϊ- 

σαι έκεϊ έπί άνδρεικέλλων, καθώς καί σειρά έγχρώμων φωτο

γραφιών, πεντήκοντα διαφόρων Ελληνικών ένδυμασιών.

Δ'. Ισ&μός ΚορίνΌ-ου. ’Εστάλη έπίσης, κατασκευασθείς 

υπό τοΰ ειδικού Γεωλόγου κ. Μαραβιλλάκη, έκ πεπιεσμένου 

χάρτου, τηρηθεισών τών Αναλογιών, ό ’Ισθμός τής Κορίνθου 

μέ τά πέριξ. Σημειωτέον δτι ή Έκθεσις τού Άγ. Φραγκίσκου 

ώργανώθη έπ ευκαιρία τής τομής τοΰ ’Ισθμού τοΰ Παναμά.

ίπ?. Τ0£ ΑΓ- ,ΦρΑΓΚΙΣΚΟΝ.—Τό περίπτερον τό δποϊον ήτοιμάσβη ένεργεία τής τής έδώ ’Οργανωτικής Έπιτροπής εΐς τήν 
έν Λγ. Φραγκίσκω Πακοσμιον Εκβεσιν, ήτον άληβινά ένα κομμάτι τής Ελλάδος, μέ δτι ώραιότερον έχομεν νά δείξωμεν.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΓΙΤΡΟΤΤΗ. — ΕΙς τούς κυρίους αύτούς, τόν κ. θ. Μπασιάν τόν κ. Σπ. Λάμπρον, 
τόν κ. Κ. Λαιχβέργην, τόν κ. Π. Κουκέαν, τόν κ. Γβώργ. Τσοκόπουλσν, τόν κ. Γ. Λυοβουνιώτην, 
τόν κ. θ. Βελλιανίτην, τόν κ. I. Δαααλαν καί άλλους, όφείλεται ή πλήοης έπιτυχία ποϋ έστεψε 

την συμμετοχήν τής 'Ελλάδος εΐς τήν νΕκί»εσιν τοϋ Αγίου Φραγκίσκου.

Ε' ’Εμπορική Ναυτιλία. Έπιμελείρ. τοΰ κ. Δυοβουνιώτη 

συνετάχθη ειδικόν τεύχος Αγγλιστί περί τής ’Ελλην. Ναυτιλίας, 

περιλαμβάνον και τήν αλιείαν τών σπόγγων, είς ήν ή ’Επιτροπή 

άπέδωκε ιδιαιτέραν σημασίαν, άποστείλασα καί δείγματα θαυ

μάσιων σπόγγων.

Τ' Μεταλλεύματα. Άλλ’ ούτε τά σχεδόν μοναδικά άνά 

τήν Ύφήλιον μεταλλεύματά μας έλησμονήθησαν. Σμΰρις Ναξία. 

Λευκόλιθος, κ.λ. έταξείδευσαν διά μέσου τοΰ’Ωκεανοΰ εις πλού

σιας σύλλογός μετά σχετικού τεύχους, δπερ συνέταξεν ό παρά 

τώ ’Υπουργείφ τής ’Εθνικής Οικονομίας, Διευθυντής τής’Υπη

ρεσίας τών Μεταλλείων κ. Ήλ. Γούναρης, δ περίφημος Μεταλ- 

λειολόγος μας.

Ζ' ’Εκπαίδευσις. Έπίσης δ ν.. Θ. Βελλιανίτης, βουλευτής 

Κέρκυρας καί έκ τών μελών τής ’Επιτροπής, συν έταξε πολυ- 

σέλιδον τεύχος, περιλαμβάνον τήν Ιστορίαν τής έκπαιδεύσεως έν 

Έλλάδι μετά στατιστικών.

Η' Χειροτεχνήματα. Ή’Επιτροπή ένεθυμήθη και τά διά

φορα Ιδρύματα, Suva άφ’ ένός μέν προάγουν τήν Χειροτεχνίαν, 

άφ έτέρου δέ παρέχουν τόν Άρτον εις τόσας υπάρξεις, οντω δέ 

κατώρθωσε νά άντιπροσωπευθώσιν έν τή ’Εκθέσει διά σπανίων 

έκθεμάτων. Τό έργαστήριον αίφνης τών ’Απόρων Γυναικών 

άπέστειλε συλλογήν θαυμάσιων ταπήτων, παραπετασμάτων, 

άσπρορροιίχω»’, ύφασ/τάτων κ.λ. 
Τό έργαστήριον Δόγκαν έστειλε 

18 χιλ. δραχμών τάπητας, παρα

πετάσματα, κλινοσκεπάσματα σπά

νιάς τέχνης έπί σχεδίων ’Ελληνι

κών, άλλα δέ έπί παραστάσεων 

ληφθεισών έξ αρχαίων άγγείων. 

Ή Βασ. Σχολή χειροτεχνημάτων 

κεντήματα καί νταντέλλες. Τό Όρ- 

φανοτροφεϊον Τριπόλεως συλλο

γήν ταπήτωνΈΙ Κεφαλληνία κλω

στήν έξ άθανάτων καί σύλλογός 

νταντελλών καί έργοχείρων, άλλα 

δέ έργαστήρια Ιδιωτικά μεταξωτά, 

γουναρικά κ.λ.

Θ' Γεωργία — Βιομηχανία. 

Έδώ ή Έπιτροπή κατέβαλεν άτρύ- 

τους κόπους καί κατώρθωσε, χά

ρις είς τήν δραστικότητα τοΰ Διευ- 

θυντοΰ τής Γεωργικής ’Εταιρίας 

κ. Π. Παπαγεωργίου καί τοΰ 

Γενικού Πράκτορος τής Έκθέ

σεως κ. Γ. Μισθού καί τοΰ ειδικού 

τοιούτου κ. ΓΙολυχρονάκου, νά 

συγκεντρώση πεντακοσίους έκθέ- 

τας άπό δλα τά μέρη τής ’Ελλά

δος. Οΰτω ή Προνομιούχος έστειλε

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ, 
αφιερωμένη

415 κιβώτια εκλεκτής σταφίδος μέσα 

είς 20 χιλ. κυτία καλλιτεχνικά. Έπί

σης άλλοι έκθέται έστειλαν διαφόρων 

ειδών σταφίδα. Εστάλη ώσαύτως κι

νηματογραφική ταινία 400 μέτρων, 

άναπαριστώσα δλην τήν ’ιστορίαν τής 

σταφίδος άπό τής καλλιέργειας μέχρι 

τής συσκευασίας της καί τής εις τό 

εξωτερικόν άποστολής της.

Ό Καπνός ό ’Ελληνικός έπίσης 

έτιμήθη έν τή Εκθέσει διά τής συμ

μετοχής 70 έκθετων, είς φύλλα καί 

σιγαρέττα, ιδία έκ τής περιφερείας 

Δράμας καί Καβάλλας.

Διακόσιοι περίπου έκθέται άπέ- 

στειλαν Ελληνικά κρασιά καί οινο

πνευματώδη. Άρκεΐ νά σημειώσω- 

μεν δτι 3,600 περίπου φιάλαι μέ 

δείγματα ’Ελληνικά έφιγουράρησαν 

είς τό ’Ελληνικόν τμήμα.

Άλλά καί ελαιόλαδα καί πυρηνέλαια καί συσαμέλαια καί 

έλαιοπυράνθρακες καί σάπωνες καί μέλια καί κηρός καί. όσπρια 

καί βελανίδια καί διατηρημένοι όπώραι καί βούτυρα καί τυριά 

κα! σνμπεπυκνωμένον γάλα καί σουσάμια καί σαρωθρόσπορος 

καί χαλβάδες καί λουκούμια καί χαρούπια καί πιπέρια καί καφές 

άπό σύκα, καί ρύζια, καρύδια, σύκα δημητριακά, διατηρημένοι 

Ιχθεΐς, κρόκος, άρώματα, χασίς, όπώραι, κουκούλια, μετάξια, 

βαμβάκι, μεταλλικά ΰδατα καί δ,τι άλλο βγάζει αύτή ή γωνίτσα 

μας, είς εκλεκτός ποιότητας έστάλη.

Είς τρεις χιλιάδας κυβικούς πήχεις υπολογίζεται δ όγκος τόν 

όποιον κατείχαν τά ’Ελληνικά έκθέματα, Suva έστάλησαν είς 

τρεις δόσεις διά νά τοποθετηθούν είς ώραίας προθήκας έντός 

τον Ελληνικού περιπτέρου, τού οποίου έπόπτης ήτο δ κ. Πα- 

βέλλας, δημοσιογράφος.

Πρέπει νά σημειωθή δτι τό ’Ελληνικόν περίπτερον άπεκτήθη 

άντί 6 χιλ. δολλαρίων ένεργείρ τοΰ έν Άγ. Φραγκίσκφ "Ελλη

νας Προξένου κ. Βασαρδάκη, είς τόν δποϊον εύθύς έξ αρχής 

εΐχεν άνατεθεϊ ή Αντιπροσωπεία τής Έπιτροπής.

Εννοείται δτι τό Περίπτερόν μας έγκαινίσθη έν πάοη μεγα- 

λοπρεπεία, έπ’ ευκαιρία δέ, πρωταγωνιστούσης τής Δύθί Λόϋ 

Φύλλερ, άναπαρεστάθη, μέ περισσήν έπιτυχίαν, ή άρχαία καί 

μεγαλοπρεπής πομπή τών ΓΙαναθηναίων. Είς τό Περίπτερόν μας 

μέσα έωρτάσθη καί ή είς τήν Α. Μ. Τόν Βασιλέα άφιερωθεϊσα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ. — ΟΙ Αμερικανοί έχάζωοαν δταν είδαν τήν άναπαράστασιν τής πομπής τών ΠαναΟηναίων, 
εΐς τήν δποίαν έλαβε μέρος ή διάσημος χορεύτρια δεσποινίς Λόΰ Φύλλερ μέ τδν θίασον της.

Τό κορύφωμα τών έορτών ήτο ή είς τύν Λ. Μ. τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον 
ημέρα, μέ τήν όποιαν έξετρελλάύήσαν Ρωμηοι καί ’Αμερικανοί.

ημέρα. Δέκα χιλιάδες λαού άνέπεμψαν εύχάς ύπέρ μακροημερεύ- 

σεως τής Α. Μ. καί 5 χιλιάδες φωτογραφίαι Του διενεμήθησαν.

Ή δεξίωσις έν τφ Περιπτέρφ ήρχισε τήν 2 μ. μ. ώραν καί 

έτελείωσεν είς τάς 8. Λόγους έξεφώνησαν δ Πρόξενός μας 

κ. Βασαρδάκης, δ ’Αντιπρόσωπος τοΰ Προέδρου τών Ήνωμ. Πο

λιτειών κ. Λάμαρ, δ ’Αντιπρόσωπος τής Καλλιφορνίας κ.Άρλετ, 

δ βουλευτής κ. Κάν καί δ Δήμαρχος Άγ. Φραγκίσκου κ. Ρόλψ.

"Οπεο δέ σπουδαιότερον: 384 βραβεία έν δλω έπήραν τά 

’Ελληνικά έκθέματα, ήτοι 48 Γκράν Πρί, 62 μετάλλια τιμής, 

187 χρυσά βραβεία, 76 άργυρό καί 11 χαλκά.

Θεωρούμεν περιττόν νά έπεξηγήσωμεν τό γεγονός. Θριαμ

βευτική έπιτυχία έπέστεψε τό έργον τής Ελληνικής ’Οργανωτι

κής Έπιτροπής, είς ήν άμέριστος άνήκει ή Εθνική ευγνωμο

σύνη, καθώς καί είς πάντας τούς συνεργασθέντας μετ’ αύτής.

* * *.

Προχωροΰμεν εΐς τήν έξήγησιν τών ονείρων κατά τούς Γάλλους: "Αν 
βαδίζετε σέ λάσπες, φτώχεια καί κακομοιριά. "Αν βλέπετε αναμμένο 

κερί, σημαίνει γεννητούρια.. "Αν τό κερί σβύνει, θάνατον. "Αν τρώτε 
χυλόν, εΐναι καί.ός οιωνός. "Αν παίζετε τόπι, σημαίνει ησυχίαν. "Αν 
λαμβάνετε μπουκέτο, χαρά καί εΰχαρίστησις έφήμερος. "Αν προσφέρετε 
μπουκέτο, κάποιο πρόσωπον θά αγαπήσετε. Τζάντα άδεια, σημαίνει 

έπιτυχίαν εΐς τάς υποθέσεις 
σας. Γεμάτη, σημαίνει φιλαρ- 
γυρίαν. "Αν βρήτε τζάντα, ση
μαίνει πτώχευσιν. "Αν βλέπετε 
χρώματα μπλέ, σημαίνει ευτυ
χίαν. Τά μαύρα εΐναι μιζέρια. 
"Αν δήτε μποτίλλια γεμάτη, 
σημαίνει χαρές καί τραγούδια. 
"Αν τήν Ιδήτε άδεια, άρρώοτεια. 
"Αν δήτε οτι τό μαγαζί σας 
έκάηκε, θά χάσετε τά καλά σας. 
"Αν δήτε τά μπράτσα σας μαλ
λιαρά, σημαίνει πλοΰτον. "Αν 
τά δήτε δυνατά καϊ νευρώδη, 
εύχαρίοτηοιν. "Αν τά δήτε αδύ
νατα ή δτι σάς πονούν, στενο
χώρια. "Αν μία κυρία ΐδή δτι 
τά μπράτσα της είναι βρώμικα, 
διατρέφει τόν κίνδυνον νά χω- 
ρίση από τόν άνδρα της καί 
νά μείνη χήρα. Όποιος ίδή δτι 
τό ένα του χέρι εΐναι κομμένο, 
πρέπει νά περιμένη θάνατον 
κάποιου Ιδικοϋ του. "Αν Ιδήτε 
δτι σας επιτίθενται λησταί, ση
μαίνει απώλειαν αγαθών, μιη- 
στήρος ή συγγενούς. "Αν ίδήτε 
δτι τά φορέματα σας εΐναι γε
μάτα άπό κεντήματα, σημαίνει 
κέρδη καί ώφέλη."Αν ίδήτε δτι 
είσθε είς διχόνοιαν μέ τό πρό
σωπον ποϋ αγαπάτε, νά περι
μένετε καλόν γάμον. "Αν δήτε 
ότι έχετε είς τό σώμα εγκαύμα
τα, σημαίνει γάμον ή γέννησιν 
άγοριοΰ. Τά έγκαύματα σημαί
νουν καί φιλονεικίας ή βάσανα.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΛΑΣΤΑΡΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ.

Γ Άπό τους γόμους

καί ίβαπτίσθη τήν 17 Ίανουαρίι 

άνεδέχθη ό Σπΰρος Ματοούκας, ό ιδρυτής καί 

'Υψηλής προστάτιδος

τοΰ ·Λευκοΰ Σταυρού» έβλάστησε τό πρώτο βλαοταράκι, ένα ώραιώτατον άγοράκι —

'ου είς τήν Μητρόπολιν, πανηγυρικώτατα. Άπό τήν κολυμβήθραν τό ——κ-

ή Ί’υχή ΤΟ’> ’Λευκού Σταυρού», ώς άντιπρόσωπος τής Α.ΛΙ. τής Βασιλίσσης Μητρός, 

τοΰ πατριωτικωτάτου τούτου ιδρύματος, ό όποιος καί έτραγούδηοε τόν νεοφώτιστου με τούς εξής στίχους : ·*

το καλοκαίρι,

ό σίφωνας, 

ό λίβας.

Κι δταν παιδί ξεπεταχθής, 

λεβέντης μεγαλώσης, 

για τήν Πατρίδα πεια 

ν άρπάξης τό τουφέκι σου 

καί τό σπαθί νά ζώοης 

μ' ατρόμητη καρδιά.

Κι’άπάνω σου ό ’Λευκός Σταυρός» 

θα ο'ε φυλάη εσένα

Προστάτης σου κρυφός.

Κι’ αν πέσης, αλλα θά ντυθής 

στολίδια τιμημένα’ 

τή Δόξα καί τό Φώς.'

ωΥυφάδων καί παλληκαριών 

πρώτε βλαστέ, στολίσου 

στολίδια Αρχοντικά, — 

"Εχεις μεγάλο αναδεχτό 

κί είναι τρανή ή τιμή σου — 

δώρα βασιλικά.

Σ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

33ουνά καί πλάγια καί λογγιές 

ρεμματαριές κι’ απόσκια, 

ξωθιές βαθειές κι’ ανάερες, 

χυτά μου περιγιάλια, 

αγριοβούνια καί γκρεμοί, 

φαράγγια οτοιχειωμένα. 

σεις ποϋ κρατείτε τα παιδιά 

τά πολεμοχαμένα, 

βαστάτε αύτή την Ανοιξι 

κι αυτό το καλοκαίρι, 

ναρθοΰν ή μάνες τών παιδιών 

μέ τής καρδιές σφιγμένες 

να μάσουνε τά κόκκαλα, 

ποϋ τά βαρεί τό χιόνι, 

ποΰ τά χτυπάει 

τα θρυψαλλιάζει

Η ΜΑΡΙΚΑ;
• ΞΕΝΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ ·

κάνει ή Μαρίκα;» Φίλε μου, μάθε ότι σέ δλα τά μοδιστράδικα υπάρ
χει πάντοτε μία μοδιστροϋλα ποΰ λέγεται Μαρίκα. Πολλές φορές δμως 
τυχαίνει νά είναι δύο καί τότε ή μικρούλα μ’ έρωτάει «ΙΙοιά Μαρίκα; 
Ή Σλούμπ ή ή Ρατέ; · Αύτή τή στιγμή χρειάζεται προσοχή μήν 
τά χάσης. Έγώ άμέσως απαντώ. Δέν γνωρίζω τό οικογενειακόν της 
όνομα, διότι δέν μού τό έχει πή. Μοΰ ένεπιστεύθη μόνον τό μικρό 
όνομά της. Είναι κανένας μήνας πού τήν γνώρισα καί τήν συμπά
θησα πολύ. Νά σάς πώ πώς είναι: ’Ανάστημα μέτριον, μαλλιά κα
στανά. μάτια γκρι - μώβ. Φορεϊ ένα σαλλάκι. «Ναί, λέει, ή Μαρίκα ή 
Ρατέ. Τήν αγαπάτε λοιπόν;» Έ λοιπόν φιλαράκο μου, πάει αύτή. 
’Αρχίζει ή περιέργεια. Τήν τσάκωσε τήν καλή σου. Καί έχει στό χέρι 

καί τόν φίλο αύτηνής τής μουσίτσας τής 
Μαρή, ποΰ δέν είπε τίποτε στό έργοστά- 
σιο. θέλει λοιπόν νά τά μάθη δλα, γιά νά 
τά κάνη, βούκινο τήν άλλη μέρα. Νά κάτση 
νά πή ότι ή Μαρίκα άπατφ τόν αρραβω
νιαστικό της μ’ έναν έρωμένον, ή τόν έρω- 
μένον της μέ τόν άρραβωνιαστικό της· τό 
ίδιο κάνει. ’Εξακολουθώ λοιπόν. "Αν τήν 
αγαπώ λέει. Τρέλλα! Ξέρετε τί Οά πή 
τρέλλα; 'Αρχίζω τότε δ,τι μοΰ έλθει στό 
κεφάλι. ’Εφευρίσκω ειδύλλια, δημιουργώ 
έπεισόδια. Έχασα τής λέω τή λατρευτή 
μου γυναίκα καί ήμουν απαρηγόρητος, 
όταν, τζούπ, νά ή Μαρίκα μπροστά μου. 
Τής μίλησα, ή πένθιμος ιστορία μου τήν 
συνεκίνησε καί έγίναμε φίλοι. Αύτό είν’όλο. 

Είς αύτό τό σημεϊον έδώ ή μικρούλα 
δέν είναι πειά αγρίμι. Τήν έκανα νά γε- 
λάση καί έπεσε- μαλάκωσε. ’Αρχίζει νά 
σκέπτεται ότι ή Μαρίκα ήταν τυχερή ποΰ 
βρήκε ένα παιδί σάν έμένα, ούτε πολύ έξυ
πνο, μά ούτε καί πολύ κουτό. «Περίεργο 
πώς πήγατε ν’ άγαπήσετε τή Μαρίκα. Δέν 
είναι δέ καί κανένα πλάσμα! »

Έδώ θέλει προσοχή, διότι ή συζήτησις 
φθάνει εϊς τό λεπτότερον σημεϊον».

— Πλάσμα; ΆΙ δχι, άλλά είναι χαρι
τωμένη καί τίποτα περισσότερο.

— Φαίνεται δτι τό γούστο σας δέν είναι 
καί πολύ δύσκολο! Τό πρόσωπό της είναι 
γεμάτο πιτσιλάδες, είναι κοντή .... Ά ί 
μά ξέρετε έγώ τήν γνωρίζω καλύτερα άπό 
σάς! Είναι ή ποιό στενή μου φίλη.

— Τέλος πάντων είναι μία άπό τής χαρι
τωμένες άσχημες.

— Μά ούτε κι’ αύτό. Άλλως τε ή δια- 
. , - .... . , , , ϊωΥή της δέν είναι καί τόσο... ΠηγαίνειΚΗΦΙΣΣΙΑ. Η γιγαντιαια λκυκα που Απλώνεται έπάνω είς τί» · , „ · -u ονSi' R λ Ο ' · ’ - ,' τ.. «κρον τοΰ πάρκου άμιλλάται μέ τόν γηραιόν πλάτανον καί ύπό ^®„TOV πρώτον τυχόντα. Ημουν, βλβπετε,

ελαοα το θάρρος να σας ερωτησω «Τι τό φύλλωμά της συνεδριάζει ή γερουσία τής Κηφισσιάς. ή έμπιστός της.

ΑΘΩΣ ό κ. Μπίλ Σάρπ έπερνοΰσεν άπ' έκεΐ παρετήρησε, 
φυτευμένον εις τό πεζοστάσιον, τόν ταγματάρχην Έϊτνερ μέ 
πολιτικά. Μέ μίαν νευρικήν κίνησιν ό ταγματάρχης έστριβε 

' τό άριστερό μουστάκι του καί παρηκολούθει τήν άδιάκοπον
παρέλασιν τών αταξιών, σάν νά είχε δι’ αυτόν τό θέαμα 

αύτό ένα ιδιαίτερον ενδιαφέρον, σάν νά είργάζετο έκεΐ τήν στιγμήν 
έκείνην διά λογαριασμόν κάποιας Στατιστικής Εταιρίας, διά νά έξα- 
κριβώση πόσον κόσμον χωρεϊ ή Σωσέ Ντ’ Άντέν, ή τόν μέσον όρον 
τής γυναικείας μέσης είς τής μοδίστρες.

— Φίλε μου, είπε ό ταγματάρχης, άπαντών είς μίαν έρώτησιν τοΰ 
κ. Σάρπ, βλέπεις, περιμένω νά σχολάσουν τά μοδιστράκια.

— Έϊτνερ έχεις φιλενάδα μοδίστρα;
— Πρός τό παρόν δχι. ’Αλλά σέ δύω 

ώρες έλπίζω νά έπαληθεύση ή ύπόθε- 
σίς σου.

— Κορτάρεις δηλαδή;
— Ά όχι.—Έχαμήλωσε έξαφνα τήν φω

νήν. — Έλα μαζή μου άγαθόν γερόντιον 
καί θά καταλάβης. Καί ένώ ώδηγοΰσε τόν 
κ. Σάρπ, τοΰ έξήγησε τήν περί άποπλανή- 
σεως τακτικήν του.

— Φαντάζεσαι δτι ένας άνθρωπος σάν 
έμενα, ποΰ ταξειδεύω αδιάκοπα, δέν ήμπο
ρεϊ νά έχη μαιτρέσσα; Δέν μοΰ άρεσεν 
όμως αύτό. θέλω ν’ αλλάζω πιάτο. "Ολο 
τό ίδιο καί τό ίδιο φαΐ! Μέ κουράζει. 
Ιδού λοιπόν τό στρατήγημά μου. Πιάνω 
τήν πόρτα ένός μοδιστράδικου καί μόλις 
κτυπήοουν τά πνευματίκ εξ ώρες, ένεδρεύω 
ποΰ θά σχολάσουν τά κορίτσια, τά έξε- 
τάζω καλά-καλά, διαλέγω καί μόλις πέραση 
μιά ραφτροϋλα έξαφνα ποϋ μ’ αρέσει, τήν 
πέρνω άπ’ όπίσω, έως δτου φθάση σέ άπό- 
κεντρον δρόμον. Τότε ζυγώνω, διπλαρώνω 
στή μικρούλα καί τής πετάω μ’ ένα Ικε
τευτικόν ύφος αύτά τά όπλα λόγια:

— Τί κάνει ή Μαρίκα;
’Εκείνη σταματά, κατ’ άρχάς ξαφνια. 

σμένη καί μέ κυττάζει. Τό καϋμένο σκέ
πτεται : Τί νά μέ θέλη αύτός ό μπερμπάν
της; Έγώ διπλασιάζω τόν γλυκόν μου 
τόνον:

— Συγγνώμην. Δέν είσθε είς τό κατά
στημα Schnorrer καί Ganef, Robes et 
manteaux;

— Μάλιστα Κύριε.
— Μέ συγχωρεϊτε, άλλά ... ξέρετε ... 

έχω σχέσεις μέ μίαν συνάδελφόν σας. Δέν 
τήν είδα λοιπόν απόψε .... καί γι’ αύτό

— Μπά! Ή έμπιστός της; Μά πώς λέγεσθε; Μήπως είσθε ή ’Ιουλία 
Λατρέϊζ ή ή Καρλόττα Τραβέρ;

— Μάλιστα ... Μήπως σας έχει κάνει λόγον γιά μέ;
— Πολύ συχνά μιλούσαμε γιά σας... Δέν σάς άγαπά καθόλου. Μού 

έλεγε δτι είσθε έτσι κι’ έτσι, δηλαδή πράγματα τά όποια δέν μπορώ νά 
έπαναλάβω! Βλέπεις φίλε μου τής προκαλώ τήν έκδίκησιν. Αύτή σκέ
πτεται: «Ά! Μέ κακολογείς; Στάσου νά σέ διορθιόσω έγώ». Καί άμέ
σως αρχίζει νά μου λέη ένα σωρό κουρκουσουριές γιά τήν Μαρίκα, 
τήν ύποτιθεμένην ερωμένην μου, καί στό τέλος μού λέει:

— "Ισως έχω άδικον νά σάς έμπιστεύομαι δλα αύτά, άφοΰ τήν αγα
πάτε. Άλλά δέν μπορώ, γιατί είναι ντροπή, μιά τέτοια κόρη νά κοροϊ
δεύω ένο νέο σάν καί σάς.

— Ά ! Τήν αγαπώ !.. Μά δχι δά καί τόσον πολύ ! Πρό παντός αγαπώ
τόν έρωτα. Άλλως τε έζητούσα νά παρηγορηθώ καί έπήγα μέ τήν 
πρώτη πού εύρήκα.........Άν ήξερα! Βεβαίως δέν είναι ή Μαρίκα
ποΰ μοΰ ταιριάζει, άλλά μιά γυναικούλα λεπτή, εύμορφη, έξυπνη κ.λ.π. 
κ.λ.π. Νά, έπί παραδείγματι μία δπως σεϊς.

— Σωπάτε δά.
— Σάς παρακαλώ. Άπό τή στιγμή πού είμαι κοντά σας, αισθάνομαι 

δτι έγεννηθήκαμε ό ένας γιά τόν άλλο.
— θά τό πώ στή Μαρίκα!
— Καί δέν τής τό λέτε. Πέστε της μάλιστα δτι, σάς ευρίσκω χαριτω

μένη, κ.λ.π. κ.λ.π.
Μετά δέκα λεπτά, πηγαίνουμε άγκαζέ νά φάμε. Κατόπιν στά καφέ 

κονσέρ, ύστερα σουπάρουμε καί ή κατάκτησις είναι πλήρης.
— "Ωστε, ήρώτησε ό κ. Σάρπ, τό τέχνασμα δέν άποτυγχάνει ποτέ ;
— θά κρίνης. Νά μιά εύμορφη μικρούλα κεϊ κάτω. Πάω νά τής ριχτώ, 

Πραγματικώς ό ταγματάρχης έπέρασε στ’ άλλο πεζοδρόμιο, έβγαλε τό 
καπέλλο καί τήν έπλησίασε προφέρων τά μαγικά λόγια.

— Τί κάνει ή Μαρίκα;
Μιά φωιή ισχυρά καί απότομος έκανε τόν κόσμο ποΰ περνούσε τό 

πεζοδρόμιο νά στραφή.
— Ή Μαρίκα; Μού είπε νά σάς πώ δτι’ 

άν δέν τής έπιστρέψετε τά λεπτά πού σάς 
έδάνεισεν, είσθε ένας παληάνθρωπος ...

Ό ταγματάρχης Έϊτνερ τώβαλε στά 
τέσσερα.

* * -I-·

ΜΠΟΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

ΚΗΦΙΣΣΙΑ.—"Οταν όύη ό ήλιος, πέρα είς τόν ορίζοντα, έπάνω 
άπό τό πράσινο φόντο, Απλώνονται τά ωραιότερα χρώματα, 
βΐς Αρμονικούς συνδυασμούς, ποΰ δέν Αποδίδει κανένα πινέλο.

Άλλοτε σάς είχα δώσει οδηγίας διά νά 

αδυνατίσετε, δσαι είσθε παχές. ’Απευθύνομαι 

τώρα πρός τάς Ισχνός, ποΰ θέλουν νά παχύ

νουν. Λοιπόν πουρέδες, όσους μπορείτε πρώτα 

πρώτα, άπό όσπρια, ζυμαρικά, βούτυρα πολλά, 

καί γλυκά. ’Επίσης 10-12 ήμέρας κατά μήνα 

άπό πέντε σταγόνες Liqueur Fowler τήν ημέ

ραν μετά τό φαγητόν. Πρέπει άκόμη νά πίνετε 

μπάρες πολλές, νερό πολύ καί νά κοιμάσθε πολύ.

*
Διά τήν δυσπεψίαν ένδείκνυται δίαιτα, κίνη- 

σις, τακτικός βίος, τελεία μάσσησις. Άλλά ήμ

πορεϊ καθένας νά υποβάλλεται είς τους περιορι

σμούς αυτούς; ’Ιδού λοιπόν άντ αύτών τό διευ- 

κολυντικόν φάρμακου:

Pepiine-pure .......... Gr. 0.50 

Benzonaphthol.....................................................................................0.30

Noix vomiques............................................................... » 0.65
εις κάθε σκονάκι. Τήν ώραν τού φαγητού μεσημέρι - βράδυ άπό ένα, έως 

δτου αίοθανθήτε δτι ήλθε στά καλά του τό στομάχι σας.

*

Εύιυχώς καϊ ό Τροχιόδρομος καί ό Αθηνών - Πειραιώς κατήργησαν τήν 

δι’ Ατμού έλξιν, ώστε νά μή ΰποφέρωμεν πλέον άπό τά απαίσια καρβουνάκια 

ποΰ έχώνοντο είς τά μάτια μας. Ή συμβουλή μου λοιπόν δέν είναι διά τούς 

'Αθηναίους, ά).λά διά τούς έπαρχιώτας. Τώρα μάλιστα με τά άθλια κάρβουνα 

ποϋ έρχονται άπ’ έξω και τά όποια είνε δλα σκόνη σχεδόν, καταντά πολύτιμος: 

Πρέπει νά ξεύρετε 

δτι τό μάτι έχει μίαν 

περιεργοτάτην ιδιότη

τα. Ά μύνεται μόνον 

κατά παντός κινδύνου, 

ποΰ τό απειλεί. Μόλις 

λοιπόν χωθή καρβου

νάκι είς τό μάτι σας, 

μήν τού κάμετε τίποτε. 

Κλειστέ το μόνον καί 

βαστήξετέ το κλειστό 

κτίμποσην ώραν, θά 

άφήση τόσα δάκρυα 

νά τρίξουν, καθώς θά 

τό έχετε κλεισμένου, 

ώστε θά παρασύρουν 

δχι μόνον τό μικρο- 

σκοπικόν καρβουνάκι, 

άλλά καϊ όγκόλιθον,έάν 

είχε είσχοτρήσει μέσα.

ΚΗΦΙΣΣΙΑ. --=■ Δέν είναι άντιγραφή κάδρου αύτό. Μά δέν μοιάζει 
σδν ίργον μεγάλου ζωγράφου; Λοιπόν είναι τοΰ μεγαλητίρου "Οτανθέλετενά καθα-
ζωγράφου τοΰ Κοσμου ταμπλω αυτό' τής Φυσβως. Είναι φωτο- , ,. . ,

γραφία ένός κομματιού τοΰ Κεφαλαριοΰ. ριοεΐΡ. καορα, τα όποια 

έχουν στίγματα από 

μνΐγες, μήν επιχειρή

σετε νά τά πλύνετε μέ 

σαπουνάδα, ούτε μέ νε 

ρό ζεστό. Πάρετε ολί

γον λινελαίου καί ένα 

κομμάτι βατίστα, βρέ

ξετε την είς τό λινέ- 

λαιον καί έλαφρά-έλα- 

φρά τρίψατε τά στίγ 

ματα. "Οχι μόνον αύτά 

θά φύγουν, αλλά και 

τό κάδρο Οά πάρη μιά 

γενική φρεσκάδα.

ΚΗΦΙΣΣΙΑ.— Μιά χαρά έγινε τό πάρκο. Έφοΰντωσαν τα 
φυτά καί τά δένδρα ποΰ είχαν βάλει είς τάς άρχάς διά 
νάγεμίση καί τώρα βγάζουν όλοένα. Άλλ’εϊνε ζωγραφιά 
άληύινή. Τό άαΰμα όφείλεται είς τόν ΚατσΙμπαν, τόν 
άνύοκόμον καί τοΰ άξίζει νά σύνδεση τό όνομά του μέ 
τήν Κηφισσιάν, όπως καί ό Κοκινάκης, ό Τζανίδης κ,λ. 

ΕΙς άλλους τόπους αύτοΐ παρασημοφοροΰνται.

"Εχετε τοίχους μέ 

υγρασίαν ;

Πάρετε 1000 μέρη 

νερό, 500 μέρη ζελα- 

τίνα, 50 μέρη Μπι- 

κρομά ντέ Πατάς, ανα- 

μίξατε καί έπαλείψατε 

τόν υγρόν τοίχον. Ή 

ζελατίνα μέ τό Μπι- 

κρομά αποτελούν ένα μίγμα αδιάβροχου, όταν εκτίθεται είς τό φώς. Μεταχει- 

ρίζεοθε λοιπόν τό μίγμα, μόνο» δταν τό διαμέρισμά σας, είς τό όποιον θά τό 

χρησιμοποιήσετε, φωτίζεται ίπαρκώς.

Τώρα μέ τής φονσκοδενδριές πονούν τρομερά οί κάλοι. ζΐιά νά γλυτώσετε 

οί έχοντες καί αί έχουσαι, τους μαλακώνετε προηγουμένως μέ μπάνια ζεστού 

νερού, έπειτα τούς κόβετε ελαφρά - ελαφρά μέ 
ψαλλίδι ή μέ ξυράφι καί έπάνοι είς τήν τρύ

παν ποΰ μένει βάζετε ολίγον όξεικόν οξύ, τό 
όποιον άφίνετε έπάνω είς τόν κάλον ένα τέταρ

τον. Κατόπιν, διά νά Αποφύγετε τόν ερεθισμόν 

έκ τής προστριβής τοΰ κάλου μέ τό παπούτσι, 

αλείφετε μέ κολλόδιον. ’ Οκτώ ήμέρας αν εξακο

λουθήσετε, έσώθητε.

* * *

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΤΑ τήν άπελευθέρωσιν τής Καβάλλας 
ύπό τού άντιτορπιλλικού «Δόξα» τήν 

26 ’Ιουνίου 1913. έπειδή δέν ύπήρχον Ελλη
νικά γραμματόσημα διά τήν ταχυδρομικήν 
υπηρεσίαν, ό Στρατιωτικός Διοικητής τής 
πόλεως κ, Κριεζής έδωσε διαταγήν νά έπι- 
σημανσθώσιν δσα γραμματόσημα Βουλγα
ρικά θά ήτο δυνατόν νά εύρεθώσιν, μέ τάς 
λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ,, καί άξίαν 
είς ΛΕΠΤΑ.

Έπειδή δέν ύπήρχον μεγάλα ποσά, ήγο- 
ράσθησαν ολίγα, δσα είχεν ένας μεταπω
λητής ’Αρμένιος καί άλλα προσέφερον τά 
μεγάλα καταστήματα καί αί, Τράπεζαι.

Ή έκτύπωσις έγένετο άνά δύο γραμματόσημα, διότι, ώς εϊπομεν, δέν 
εύρέθησαν φύλλα ολόκληρα.

ΈξετυπώΟησαν έπί τοΰ 1 στοτίνκι (Λέξις Βουλγαρική = έκατοστόν 
λεβίου = δραχμής) αί άξίαι 5 λεπτών, έπί τού 15 καί 25 στοτίνκι τά 10 
λεπτών, έπί 2 στ. 15 λεπτών, έπί 3 στ. 20 λεπτιόν, έπί 5 στ. 25 λεπτών, 
έπί 10 στ. 50 λεπτών, έπί 15, 30 καί 50 στ. 1 δραχμής διά μελάνης ζωηρός 
έρυθράς. Έπί τών 10 στ. 50 λεπτών, τινά έξετυπώθησαν μέ κυανήν μελά
νην βαθέως χρώματος.

Κατά τήν έκτύπωσιν έγένοντο άβλεψίαι τινες, αί ακόλουθοι:
Ιον. ’Ολίγα γραμματόσημα, 6-8 ζεύγη, έξετυπώθησαν «10 λεπτά», 

έπί τοΰ «10 στοτίνκι».
2ον. Έκ τών 25/5 καί 50/10 έρυθράς καί κυανής μελάνης τινά έξε- 

τυπώθηοαν άντιστρόφως έξ απροσεξίας τού εργάτου. Ιδού δέ πώς : 
Πολλά γραμματόσημα ήσαν άνά τέσσαρα, ό δέ εργάτης έκτυπώνων τό 
πρώτον ζεύγος, ένόμιζεν δτι, έάν άνέστρεφε τό μπλοκ τών τεσσάρων 
γραμματοσήμων, ή έκτύπωσις θά έγίνετο κανονική. Οΰτω δμως ή έκτύ- 
πιοσις τών δύο έγίνετο ανάστροφος. Ή ανάστροφος αύτή έκτύπωσις 
άπαντφ καί είς τά γραμματόσημα δλων τών άξιων τών έπισημανσθέν- 
των έπί τών 15, 30 καί 50 στ. τά όποια γραμματόσημα ήσαν έπιμήκη, 
οΰτω δέ ό έργάτης δέν ήδύνατο νά προσεχή διά νά τά παρουσιάζω είς 
τήν έκτύπωσιν μέ τήν αύτήν τάξιν πάντοτε.

3°ν· Έξ άβλεψίας είς τήν μίαν σύνθεσιν τής λέξεως "ΕΛΛΗΝΙΚΗ,, 
τό I είνε αριθμός 1.

Τά γραμματόσημα ταΰτα ώς έκ τοΰ μικρού ποσού τών έπισημαν- 
σθέντων είνε μεταξύ τών σπανιωτέρων. 'Ολόκληρος ή σειρά άπαρτίζε- 
ται άπό δώδεκα γραμματόσημα. Τά ένδεκα έξ αύτών, ήτοι έκτος τοΰ 
10 λ. έπί 10 στ. τό όποιον είνε σπανιώτατον, έπωλήβησαν [ΐέχρι τού 
ποσού τών 2500 δραχμών, άσφαλώς δέ δταν τελειώση ό πόλεμος θά 
ύπερτιμηθοΰν.

Μίαν τοιαύτην σειράν έδώρησεν ό έν Καβάλλφ 'Αριστοτέχνης 
Τυπογράφος κ. Μ. Τόκκος είς τήν A. Υ. τόν Διάδοχον κατά τήν έκεϊσε 
μετάβασίν του (ϊδε εικόνα σελ. 48).
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ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΧΡΕΩΚΟΠΗΣΑΝ
Β τήν ιτέννα γεμάτην μελάνη έστάθηκα πολ- 
λήν ώραν, χωρίς νά ήμπορώ νά άρχίσω. Μέ 
^στενοχωρούσε πολύ η άρχή. Φαντασθήτε δν 
ήρχιζα έτσι: «’Εκφράζω καί δημοσίφ τήν 
εύγνωμοσύνην μου πρός τόν σώσαντά με έκ 
βεβαίου θανάτου ιατρόν κ.λ.... ». Πφούϊ! Μυ· 
?ίζει. . . σκαλάκια τής Πλάκας. Άν ήρχιζα δέ 
τσι; «Ύπέφερον έπί ένδεκα έτη έκ παθήσεως 

τοΰ στομάχου καί άφοΰ μετεχειρίσθην δλα τά 
φάρμακα .... » Δέν νομίζετε δτι διαβάζετε 
ρεκλάμα τών Καταποτίων τοϋ Dr Wiliams;

Έν τούτοις μού χρειάζεται μιά άρχή. Πρέπει νά βεβαιώσω δτι ύπέ- 
φερα πραγματικώς ένδεκα ολόκληρα χρόνια. Καί τί; Οΰτε δ εχθρός σας 
νά μήν τραβήξη δ,τι έτράβηξα έγώ. Κατ’άρχάς, μέ τά πρώτα τεύχη τής 
«Εικονογραφημένης», άπό τήν ύπερέντασιν πάσης δυνάμεως μου σωμα
τικής καί πνευματικής, φαίνεται, ήρχισε νά μ' ένοχλή ένας πονοκεφα- 
λάκος, ό όποϊος άπό απλήν κούρασιν ποΰ έφαίνετο, κατήντησε μαρτύ
ρων άληθινό. Όταν μ’ έπιανε, ένόμιζα 
δτι τό κεφάλι μου έβάρυνε πενήντα οκά
δες καί δτι ένα σίδερο μοΰ έτρυποΰσε 
τό κρανίον, δταν δέ έκινοΰσα τό κεφάλι, 
ένόμιζα πώς κάτι έκινεϊτο μέσα. Ένας 
άσκληπιάδης μοΰ υπέδειξε τότε άνάλυ- 
σιν τού αίματος. Έκαμα λοιπόν τέσσα
ρες· άρνητικές δλες. "Ενας άλλος μοΰ 
έδωκε Ασπιρίνην. Τής πρώτες ημέρες 
ένόμισα δτι έσώθηκα, άλλ’ δταν μίαν 
ήμέραν δέν έπήρα Ασπιρίνην, τό βασα- 
νιστήριόν μου έπανελήφθη. Έν τφ με
ταξύ προσετέθη καί άλλο μαρτύριον: 
Ένα μικρόν έξανθηματάκι, πότε εις τό 
χείλος, πότε αέσα εΐς τήν μύτη, πότε εΐς 
τά βλέφαρα, άλλοτε εΐς τόν τράχηλον, 
άλλοτε εΐς τό σώμα, μέ διαφόρους Ιδιό
τητας άναλόγως τοΰ μέρους! Είς τήν 
μύτη έξαφνα καί είς τά ούλα μ’ έπο- 
νοΰσε. Τό χείλος μοΰ τό έφούσκωνε καί
|ωΰ έκανε έσχάρες. Τά βλέφαρα μού τά TQ ΓΜΦΕ)ΟΝ._ Σο8ορό, Δ^φττον πλοΰτον,μέ πολλήν χαλ- 
επροιζε. Εις το σώμα μου εφερε φαγου- λαιοβηοΐαν τό γραφείον τοϋ ΔανΟνντοΰ-Ίατροϋς,εΙνβ έπιΟλητικώτατον. 
ρα. Είς τόν τράχηλον έγίνετο σάν καλό- 
γηρος.,Άρθριτικά, Έρπητισμός καί... άπορία ψάλτου βήξ. Μίαν ήμέραν 
όμως έγέμισα δλος καί ένας κνισμός φοβερός ήρχισε νά μέ βασανίζη."Εκ
ζεμα βλατιδώδες- άπεφάνθη ό ένας δερματολόγος. Ψωρίασις· ό άλλος. 
Άνάλυσιν αίματος- συμβουλεύει δ τρίτος. Ταυτοχρόνως κάθε πρωΐ ένας 
φρικτός πόνος ήρχισε νά μοΰ θερίζη τά έντερα. Καί έπί τέλους ένα πρωΐ 
έξυπνώ, άλλά δέν ημποροΰσα νά άνοίξω τά βλέφαρα, Ήσαν προισμένα, 
έλεεινά. Μ’ ένα άμαξάκι πετηέμαι είς τοΰ Σπήλιου τοΰ Χαραμή, δ 
όποιος μέ τό ίδιο άμάξι μέ πηγαίνει είς τοΰ Καλαμπούση, τοΰ στομα- 
ίολόγου. «Ατονία τοΰ παχέως έντερου, ώς έκ τής οποίας δέν γίνεται
λκυσμός τών τροφών πρός τά κάτω. ‘Επακολουθεί λοιπόν άποσύνθε- 

σις και κυκλοφορία τοξινών εις τδ αίμα. Ώτοεντοξικασιόν — Αΰτοδηλη- 
τηρίασις». Καί πράγματι μέ όλίγον Κάρλομπαδ τό «έκζεμα τό βλατιδώ- 
δες», ή ψωρίασις, όλα, έσβυσαν τήν 
έπομένην καί μέ μίαν τακτικήν χρήσιν 
Κάρλσμπαδ άνέλαβα. Μετά πάροδον 
δμως μηνός καί άφοΰ έληξεν ή δίαιτα 
άνεφάνησαν τά ίδια συμπτώματα, μέ 
ξυνίλες φοβερές έπιπροσθέτως. θεέ 
μου, τί κακό ήτον έκεΐνο! Νερό έπινα 
καί μετ’ όλίγον άνέβαινε είς τόν λαι
μόν μου ξεΐδι μονάχο. Τήν νύκτα έξυ- 
πνούσα καί δ οισοφάγος μου μ’ έκαιε. 
Περίσσεια οξέων. Τό στομάχι μου είχε 
καταντήσει έργοστάσιον Υδροχλωρι
κού Όξέως. Κατέφυγα λοιπόν είς τήν 
Σόδα, ή δποία έξουδετέρωνε τό δξύ, 
μετατρεπομέιη εϊς Χλωριοΰχον Νά- 
τριον καί Διοξείδιον Άνθρακος. Άφ’ 
έτέρου μία άνάλυσις έβεβαίωσε περίσ
σειαν Ίνδικάνης.

Κατέφυγα κατόπιν εΐς τόν Χρηστο- 
μάνον. «Δέν έχετε άπολύτως τίποτε, 
μοΰ λέγει. Αποκλείεται άλλως τε καί 
ώς έκ τής ήλικίας σας καί έκ τής
γενικής καταστάσεώς σας κάθε υπόνοια έλκους, θά κόψετε τό τσιγάρο, 
θά πάρετε αύτά τά σκονάκια καί θά γίνετε καλά. Πρό πάντων τό τσι
γάρο. Άλλά νά σάς ξαναϊδώ σέ δεκαπέντε ημέρες». Κυττάζω τήν 
ρετσέτα καί βλέπω: Craie pr6par6e, Μπικαρμπονάτ ντέ Σούντ κ. λ. 
Έκοψα καί τό τσιγάρο αύτοστιγμεί καί μετά 15 ήμέρας ξαναπήγα. 
«Ά είμεθα καλύτερα τώρα- μοΰ λέγει. Θά γίνετε καλά». Είχε καί τήν 
πρόνοιαν νά μοΰ εΐπή νά μή ξαναπάω. Άλλ’ δταν έτελείωσαν τά έπα- 
ναληφθέντα σκονάκια, τά συμπτώματα έπανήλθον. "Ελαβα τότε τήν 
άγουσαν είς άλλου ΐατροΰ, έκ τών ρενομέ έπίσης. «Έχομε, μού λέγει, 

μίαν ντιστανσιόν ελαστικέ τοΰ στομάχου. Ντιστανσιόν δμως, όχι ντι- 
λατασιόν. Άλλο διάτασις καί άλλο άνεύρυνσις. Τό στομάχι σου έχει 
πέσει κάτω όλίγον, άλλά Οά τό άναιβάσωμε. Βάρδα άπό σάλτσες, άπό 
πάστες, άπό ζουμιά, άπό τσιγαριστά. Αύγά, γάλα, κρεμερί, ένα ψαράκι 
ψητό, χόρτα καί εϊς τό νερό σου μισό λεμόνι στιμμένο. Τό τσιγάρο νά 
τό ξαναρχίσης. Αύτές είναι κουταμάρες». Άλλά έκτός τοΰ άγιασμοΰ 
καί ή γάτα - συνταγή : Σαρμπόν Μπελλόκ, Μπετόλ, Craie preparie κ.λ. 
Συνεμορφώθην αυστηρότατα έπί έξ μήνας, άλλά μόλις άφήκα τό

φάρμακον, τά ίδια Παντελάκη μου. Άπεφάσισα τότε νά ζήσω τοΰ λοι
πού μέ Σόδα. Μεσημέρι-βράδυ Σόδα καί πράγματι έπέρασα έτσι άλλα 
τρία-τέσσαρα έτη. "Οταν έξαφνα μοΰ προστίθενται ζαλάδες, έξάψεις, 
κάτι κτύποι εΐς τό στήθος σαν παλμοί καί φόβος, κάποιος φόβος ακα
θόριστος, μιά ανησυχία, μιά δυσφορία, ένα είδος μελαγχολίας μαζή μέ 
άπογοήτευσιν. ‘Ομολογώ δτι έφοβήθην πολύ, δταν άντελήφθην εΐς κά
ποιαν διάλειψη· δτι, έπρόκειτο περί φαινομένων νευρικών. "Ενας Άσκλη- 
πιάδης ιιού συνέστησε Βαλεριανά ντ’Άμμονιάκ τού Πιερλό. Μόνον δ 
νευρασθενικός ηρωισμός μου, ό έκ τοΰ φόβου έμπνεόμενος, μέ έκαμε 
νά τό πέρνω. Άλλά δταν μετά πέντε - έξ μήνας τό άφηκα, δέν ήμουν 
καλύτερα άπό πριν. Έπέρασα έπειτα άπό διαφόρους ιατρούς, άπό τό 
στομάχι μου δέ έπέρασαν διάφορα φάρμακα σπεσιαλιτέ, έγχώρια, εμπει
ρικά, Βαλιντόλ, Αλκοόλ ντέ Μάντ τού Ρικλές, μαντζούνια, βότανα, 
σκόρδα, κατσαρίδες κοπανισμένες κ. λ. καί τρεις μήνες φιδέ νερόβραστο 
έξ μήνες μακαρόνια νερόβραστα μέ φρέσκο βούτυρο κ. λ. Ή κατάστα- 
σις αύτή έπέτεινε τά νεύρα έν τφ μεταξύ, τά δέ νεύρα έπέτεινον τήν 
κατάστασιν. Φαντάζεσθε γλέντι. Τρεμούλες τών άκρων, μούδιασμα τού 
κρανίου, μούδιασμα τών ποδών, ζαλάδες, ενα σφίξιμο είς τό στομάχι, 
πονοκέφαλοι, έξανθήματα, πόνοι εΐς τήν ράχιν, καψίματα κ.λ.

Καί άφ' ετέρου «Εικονογραφημένη, 
Βουλή, ναυτικά ζητήματα, άγορεύσεις, 
καυγάδες, έπερωτήσεις κ.λ. Όλα αύτά 
ώς αποτέλεσμα είχαν καί τήν εΐς τάς 
αρθρώσεις άπόθεσιν αλάτων καί μόλις 
ήσθάνθην τούς πρώτους πόνους εΐς τάς 
άρθρώσεις, έμυρίσθηκα αρτηριοσκλή
ρωσή· καί έτράβηξα γραμμή εΐς τού 
Βασιλείδη. 11ραγματι είχα ένδοαρτηρια- 
κ.ήνπίεσιν 180. Αρχή. Άλλά 40 λουτρά 
υψίσυχνα κατεβίβασαν τήν πίεσιν είς 
150, νορμάλ. Εννοείται δτι άνεκουφί- 
σθην σημαντικά καί μάλιστα δταν μετά 
μίανέξέτασιν δΓ ακτινών Ρέντγκεν είδα 
δτι έχω ένα μικρό στομαχάκι, μολονότι 
μού έκάθησαν παρά πολλοί έως τώρα 
είς τό στομάχι καί δτι ή καρδιά μου 
λειτουργεί κανονικώτατα. μολονότι καί 
αύτή έτράβηξε ηολλά άλλοτε. Άλλά 
μετά τινα καιρόν τί είχες Γιάννη;... 
“Ολα μοΰ έφταιγαν. Συνεκρατούμην 
δσον ήμπορούσακαί ήρχετο στιγμή πού 
έρευνοΰσα μήπως έπαθα μανίαν κατα

διώξεως. Εΐς έπίμετρον προσετέθη καί ένα βάρος μέ ένα είδος πόνου 
είς τήν ήπατικήν χώραν. Είχα άπελπισθή πλέον. "Εξαφνα ένα πρωΐ 
συναντώ τόν φίλον μου κ. Μάρμοραν, ιατρόν τού Πολ. Ναυτικού, δστις 
ύπέφερε καί αύτός. Ήτο καλά τώρα έντελώς. Φρέσκος, μέ_ κουράγιο, με 
μάτι ζωηρό. Είχε πάει είς τό Βισύ καί }ΐέ μασσάζ καί ντούς έγινε καλά.

Άμ’ έπος, άμ’ έργον. Κάπου έκεϊ άπέναντι τής Ζωοδόχου Πηγής είχα 
ΐδεϊ μίαν έπιγραφήν: Μηχανοθεραπευτικόν καί ’Ορθοπεδικόν Ίνστιτοΰ- 
τον Μιχ. Χρυσάφη, ΐατροΰ. Δρόμο. Ένα πολυτελές μέγαρον, ένας νεα- 
ρώτατος ιατρός, γιγαντόσωμος δμως, ένα γραφείον ωραιότατα βαλμένο, 
ρόδες, μοχλοί, σέλλες ιππασίας κ.λ. Μιά ντεμουαζελίτσα συμπαθεστάτη 
μέ μίαν σκολίωσιν τής σπονδυλικής στήλης ήτο είς ένα ειδικόν δργανον, 
ενα κρεάτινο βαρέλι έκυλίετο εΐς ένα είδος τραπεζιού, ενα άλλο παιδάκι 

ήτο κρεμασμένον άπό τόν λαιμόν καί 
άλλοι περιμένουν τή σειρά τους.

Τοΰ είπα τό ιστορικόν. Διάγνωσις: 
«Τό στομάχι σας, τό σκότι σας, τό πάγ- 
κρεάς σας, ή καρδιά σας εΐναι πολύ 
καλά εΐς τήν υγείαν των μοΰ λέγει. 
Έχετε έλαφράν άτονίαν τών έντερων, 
άποτέλεσμα δέ αύτής εΐνε δλα τά άλλα, 
μέχρι καί τής νευρικής καταστάσεως».

Δίαιτα: Κρέας οπωσδήποτε μαγει- 
ρευμένον, αύγά, τυρί, ψάρια, χόρτα, 
Κύτα. Βάρδα άπό ώμές σάλτσες, 

σούπες, άπό ξυνά, άπό μουστάρ
δες. Πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ, άντί νε
ρού μετά τό φαγητόν ένα ποτήρι 
χαμόμηλο χλιαρό χωρίς ζάχαρι. Νερό 
τό πολύ ένα ποτήρι τήν ήμέραν.

θεραπεία: Μηχάνημα Zander Hl. 
Ένα κρεββάτι μέ πλους πού πηγαι
νοέρχεται, μέ ηλεκτρικήν κίνησιν. Ξα
πλώνεστε πρηνής, μέ τήν κοιλίαν εΐς 
ένα τετράγωνον άνοιγμα,άπό τό όποϊον

Ο ΪΟΤΗΡ.·= ΕΙς τήν αίβουσαν αυτήν 8χου είναι ώς έχί τό πολύ ηλεκτρο
κίνητα μηχανήματα ■ παβητιχης λειτουργίας·, άριστερά βά ίδήτε καί τύ 
μηχάνημα Zander Η 1 διά τήν άτονίαν τών έντέρων, σ.τλαγχνό.ττωσιν κλχ.
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άναιβοκαταιβαίνουν μοχλοί έχοντες εΐς τά άκρα τροχούς ξυλίνους. Καθώς 
λοιπόν πηγαινοέρχεσθε, αυτοί σας κάνουν ενα μεσσάζ εις τά έντερα 
πρώτης τάξεως. Κατόπιν: Μηχάνημα Β 7, όλίγον ποδήλατον δηλαδή 
έντός τής αιθούσης, έπειτα μασσάζ έλαφρόν εΐς τό στομάχι καί τά 
έντερα. Μασσάζ έπίσης καί είς τό κεφάλι διά τόν πονοκέφαλον. Άλλ’ 
δπερ άπίστευτον: Μασσάζ ή μάλλον κοπάνισμα τής καρδιάς διά τά 
κτυπήματα τοΰ μεσοκαρδίου μυός.

Μετά είκοσι ήμερών θεραπείαν, μοΰ εΐπε, κατά τό διάστημα τών 
οποίων οΰτε ό πονοκέφαλος μ’ έπείραξε, οΰτε ή καρδιά, νά φάγω σαρ- 
δέλλες τοΰ βαρελιού καί μετά 15 άλλας νά φάγω σκορδαλιά. Διάρ- 
κεια θεραπείας, λόγω τοΰ μακροχρονίου τής παθήσεως, έξ μηνών.

Αί, Κύριοι, έφαγα πράγματι έν καίρφ τάς έπί ένδεκα έτη άπη- 
γορευμένας τροφός καί είμαι τώρα άπηλλαγμένος πάσης ένο- 
χλήσεως, άπηλλαγμένος δέ καί πάσης ιατρικής κηδεμονίας, χωρίς Λ 
άπό τοΰ Ίανουαρίου π. έ. νά πάρω κανένα φάρμακον. ι
Γ.Γ. Τριόγω τετράκις τής ήμέρας. μά καλά.’Ισως υποβληθώ προσε- j
χώς εΐς νέαν παρά τφ Ίνστιτούτφ θεραπείαν διά τήν παχυσαρκίαν. —,

ί

Ο ΙΔΙΟΣ

Ο,ΤΙ ΒΛΕΠΕΙ Η ΨΥΧΗ

ΑΠΟ τά σπουδαιότερα θέματα, μέ τά 
δποϊα άπασχολεΐται άπό μακροΰ δ 

καταγινόμενος μέ τάς Μεταφυσικός Έπι- 
στήμας είναι καί ή Προαίσθησις τής 
Ψυχής. Πώς νά έξηγήση κανείς τάς προ
αισθήσεις καί τάς προρρήσεις, όχι μόνον 
εΐς τούς ανεπτυγμένους καί τάς μεγαλο- 
φυΐας, άλλά καί είς τούς άσθενεϊς, καί 
άκόμη άπλούστερον έν όνείρφ.

ΟΙ σοφοί τής Εύρώπης έχουν συλλέξει άπειρα φαινόμενα τοιαΰτα, τά 
δποϊα έχουν μορφήν άληθώς κλασικήν: Οΰτω δ Λομπρόζο άναφέρει 
τδν Δόκτορα C. διακεκριμένου έπισιήμονα, νευροπαθή δμως, μέ συμ
πτώματα υστερίας άπό τής εφηβικής 
ήλικίας καί έκφυλίσεως, δστις παρου
σίασε άπό μικράς ήλικίας περιέργους 
Ιδιότητας, δυνάμενος νά προβλέπη διά
φορα μικρογεγονότα. I ΐροέλεγεν αίφνης 
είς τήν μητέρα του πότε θά έλάμβανεν 
έπιστολάς.Όπερ δέ περιεργότερον: Τής 
προανήγγελλεν επισκέψεις προσώπων, 
τά όποϊα περιέγραφε λεπτομερώς, χω
ρίς ποτέ νά έχη ίδή. Τό 1894 τέλος — 
4 Φεβρουάριου — προεϊπε τήν μεγάλην 
πυρκαϊάν τής έκθέσεως τοΰ Come, ήτις 
έλαβε χώραν τήν β ’Ιουλίου ίδιου έτους.

Τό περιοδικόν τής Society for Psy
chical Research· — Μάρτιος 1897 — 
άναφέρει μίαν κυρίαν, ή δποία έμενεν 
είς έξοχήν μέ τήν δεκαετή κόρην της. 
Μίαν ήμέραν ποΰ έπαιζε τό κοριτσάκι 
της έξω άπό τό σπήτι κοντά είς τήν 
σιδηροδρομικήν γραμμήν, ή μητέρα 
άκούει μίαν εσωτερικήν φωνήν, ή δποία 
τήν ειδοποιεί δτι φοβερός κίνδυνος 
απειλεί τό παιδί της. Τρέχει, αρπάζει 
τήν κόρην της καί μετά, τό πολύ, ήμί- 
σειαν ώραν τό τραίνο περνώντας έκτρο- 
χιάζεται καί τουμπάρει άκριβώς έκεϊ 
ποΰ έπαιζε ή κόρη της καί όπου τρεις 
άνθρωποι τής μηχανής ευρίσκουν θάνα
τον οίκτρόν. Άλλά καί είς τόν ύπνον ή 
ψυχή βλέπει καί προαισθάνεται. Είδατε 
πόσα όνειρα μεγάλων άνδρών σάς παρε- 
θέσαμεν πραγματοποιηθέντα.’Ιδού τώρα 
καί περιπτώσεις συλλεγεϊσαι ύπό σο
φών, σύγχρονοι: Ό ύπολοχαγός Perrin ο 
— κατά τόν De Vitt, τόν συγγραφέα τής 
‘Ιστορίας τής Ληστείας έν Ίταλίςι— 
είδεν είς τόν ΰπνον του ένα βράδυ δτι, 
αύτός καί δ ιπποκόμος του συνελήφθη- 
σαν είς κάποιαν κατά ληστών αποστο
λήν των, δτι έδέθησαν είς ένα δένδρον 
καί έτουφεκίσθησαν. Τήν άλλην ήμέ
ραν είς τό τραπέζι διηγείται τό όνειρόν 
του καί δλοι τόν κοροϊδεύουν. Τήν έπο
μένην φεύγουν καί μετά λυσσαλέαν συμ
πλοκήν έναντίον μεγάλης συμμορίας λη
στών, συλλαμβάνονται, προσδένονται εις 
ένα δένδρον καί τουφεκίζονται.

’Ιστορικόν είναι καί τό δνειρον τοΰ 
υίοΰ τοΰ Dante Alighieri. Μετά τόν 
θάνατον τοΰ μεγάλου φιλοσόφου, δ υίός 
του 'Ιάκωβος έπεδόθη είς τήν περισυλ
λογήν καί τακτοποίηση· τών έδώ κι’έκεΐ 
σκορπισμένων χειρογράφων. Άλλά δε
κατρία άσματα τής «Θείας Κωμωδίας»,
είχαν έξαφανισθεϊ καί ό ’Ιάκωβος είχε άπελπισθή, όταν ένα βράδυ είς 
τόν ΰπνον του βλέπει τόν πατέρα του μέ κατάλευκα φορέματα καί περι- 
βαλλόμενον άπό ένα υπερφυσικόν φώς, δστις τόν ώδήγησεν εις τό δωμά
τιον, δπου έκοιμάτο δταν έζη, καί τοΰ έδειξε μία κασσετίνα, είς τήν 
δποίαν ήσαν κρυμμένα τά 13 άσματα. Καί τήν έπομένην, πράγματι, μόλις 
έξύπνησε, είς τήν ΰποδειχθεϊσαν κασσετίνα εύρήκε τά χαμένα χειρόγραφα.

Είς τά φαινόμενα αύτά ό Myers έχει έγκύψει έμβριθέστερον. Πρεσβεύει 
λοιπόν αύτός οτι ό ΰπνος είναι μία κατάστασις δτέ μέν φαεινοτέρα, 
διαυγεστέρα τής έγρηγόρσεως, άλλοτε δέ ύποδεεστέρα, συνοδευομένη 
υπό ψυχικής έξουθενώσεως. Άφ’έτέρου — πάντοτε κατά τόν Myers — 
ή «διαυγής έκστατικότης», ή τό «παραλήρημα» άντικαθιστοΰν τόν φυ
σικόν ΰπνον ένίοτε. Ώς παράδειγμα δύναται νά χρησιμεύση ή ύπό τοϋ 
Crichton Browon άναφερομένη περίπτωσις, ένός μανιακού, δ όποϊος 
δέν έκοιμάτο ποτέ, άλλά είργάζετο δλην τήν ήμέραν, δπως δλοι οί άλλοι 
έργάται, καί έπερνοϋσε τήν νύκτα φωνάζων καί σφαδάζων, χωρίς νά 
πότη ή ύποφέρΐ), άλλά καί χωρίς νά έλαττοΰται τό βάρος του.

Έν τώ Δημοτικφ Θεάτρφ έδόθη πρό τίνος σπανία έορτή ΰπύ τοΰ 
: Πατριοιτικοΰ Συνδέσμου > δστις διατελεϊ ΰπϊι τήν Προεδρίαν τής Λ. Μ. 

τής Σεπτής μας ’Λνάσσης. ΊΙ έσπερίς έκείνη είχε ζηλευτήν έπιτυχίαν, 
μάς παρέσχε δέ τήν ευκαιρίαν νά διακρίνωμεν την άνατολήν ένός αστέ- 
ρος πρώτου μίγέβους είς τόν καλλιτεχνικόν ύρίζοντα. Ή κυρία Κάκια 
Κουτούόαλη, μή φοιτήσασα είς ούδεμίαν έκ τών διαφόρων σχολών, 
έξεκολάφβΐ) αίφνηδίως, τή βοηβείφ δέ τοϋ κ. Ν. Ρόζαν άνεδείχβη είς 
δοκιμωτάτην. καλλιτεχνιδα, μέ σπάνιον τάλαντον, είς μίαν άπό τάς 
πλέον δυνατός κομεντί τό -Πΰρ ύπό τήν τέφραν.. «Η κ. Κουτούΰαλη 
είχε φροντίσει ώστε γύρω της τό πλαίσιον νά είναι άνάλογον διά τής 
συμμετοχής τής Δεσποινίδος Α. Δημητρακοποΰλου, τής μοναδικής μας 
κοντράλτο και τής Δεσποινίδος Καμπανάκη, τής βαυμασίας σοπράνο. 
‘Η προεσπερίς έδόθη ύπέρ τών οικογενειών τών Επιστράτων, ή δέ 
Άβηναίκή κοινωνία υπεστήριξε, δπως ήξιζε, τήν φιλανβρωπικήν οσον 

καί καλλιτεχνικήν ταύτην προεσπερίδα.

καί διατάσσει νά τού φέρουν τό βιβλίον καί είς τήν 
σελίδα ποΰ είδεν. είς τόν ΰπνον του ευρίσκει τήν 
αλήθειαν. Ό Brighton, εμποροπλοίαρχος, ένφ έτα- 
ξείδευε μέ γαλήνην, έκοιμήθη. "Εξαφνα άκούει μίαν 
φωνήν: Πρόσεξε! Θάπνιγήτε! ΊΙ άγωνίατόν έξυπνα. 
Τρέχει μισόγυμνος είς τήν γέφυραν. Τίποτε δέν προήγ- 
γελλε κίνδυνον. Γυρίζει εις τήν καμπίνα του νάένδυθή, 
άλλ’ ή φωνί] έξακολουθεϊ νά τόν ένοχλή. Ξανατρέχει 
τότε εΐς τήν γέφυραν καί βλέπων πρός τήν διεύθυνσιν 
τής φωνής, παρατηρεί έρχόμενον ένα μεγάλο άτμό- 
πλοιον, τό όποιον άσφαλώς θά τούς έβύθιζε.

Τό σύνολον τών γεγονότων αύτών έπιτρέπει νά συμ- 
περάνωμεν δτι τά φαινόμενα ταΰτα είναι έκτός παντός 
νόμου τής ψυχοφυσιολογίας καί δτι κοινόν γνώρισμα 
έχουν δτι, ίδίρ. παρατηρούνται μεταξύ τών υστερικών 
καί νευροπαθών έν υπνώσει ή έν όνείρφ.

Τά όνειρα έκαμαν τόν άνθρωπον νά πιστεύση εΐς τήν ΰπαρξιν ένός 
• έγώ» νοητικού καί εΐς αύτά πάντοτε έβλεπε τόν προάγγελον κάποιου 
γεγονότος, μολονότι δέν τά είχε σπουδάσει έπιστημονικώς. Υπάρχουν 
όνειρα πού μάς παρορμούν είς κάτι. Πολλοί πάλιν θεωρούν δτι τό ονεί
ρου είναι κάτι μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως τών αισθήσεων.

Δυνάμεθα νά άποδώσωμεν τά όνειρα είς μίαν οξύτητα τών αισθή
σεων, είς,μίαν διέγερση·, είς μίαν υπεραισθησίαν, προκαλούσαν ψευδαί
σθηση·, είς μίαν υποβλητικότητα, είς μίαν ένταση- τής μνήμην, είς μίαν 
άνάμνησιν λησμονημένων γεγονότων (κρυπτομνησίαν). είς μίαν άνάμνη- 
σιν ή υποβολήν άπό τήν έν έγρηγόρσει πραγματικήν ζωήν' μας.

Ή Μις Mason, άφυπνισθεϊσα άποτόμως είς ένα σκοτεινόν δωμάτιον, 
διέκρινε διάφορα αντικείμενα καί δύω μπάρρες τής πόρτας, πού είχαν 
τοποθετήσει όταν ήτο έξυπνη, χωρίς νά τό προσέξη. Ιδού λοιπόν οτι 
αύτή έν όνείρφ ένθυμήθη πράγματα λησμονημένα ή τά όποϊα δέν είχον 
έλκύσει τήν προσοχήν τΐ|ς.

Άπειροι περιπτώσεις σημειούνται. Ό Delboeuf ήνωχλεϊτο είς τόν 
ΰπνον του άπό τάς λέξεις «Asplenium Ruta Muralia- καί δέν ήδύνατο 
νά έξηγήση τί έσήμαινον, έως δτου εύρήκε τάς λέξεις ταύτας είς ένα 
χειρόγραφόν του: Ό Borockelbank χάνει ένα μαχαίρι καί τό ζητεί 
ματαίως,, έως δτου βλέπει είς τόν ΰπνον του δτι τό είχε βάλει είς τήν 
τσέπην ένός πανταλονιοΰ του, δπου καί τό ευρίσκει. Ή μις Crellin 
χάνει ένα δακτυλίδι μ’ ένα βαρύτιμον διαμάντι, καί βλέπει είς τόν ΰπνον 
της σέ ποιά γωνιά τό είχε αφήσει καί τό ευρίσκει. ΊΙ μις Flora Tuart, 
παίζουσα κρόκετ, χάνει ένα δακτυλίδι μεγάλης άξίας και τό βλέπει είς 

τόν ΰπνον της κάτω άπό ένα μπάγκον, 
έμπρός άπό τό σπήτι της.

Είς ίίλας αύτάς τάς περιπτώσεις πρό
κειται περί κρυπτομνησίας, περί άφυ- 
πνίσεοις τής μνήμης έν τφ ΰπνφ. Καί 
οΰτω εξηγείται πώς μερικοί επιλύουν 
καθ’ ΰπνους προβλήματα. Ό Hayes, 
αίφνης, περίφημος καλλιτέχνης, προγυ- 
μνάζων τά παιδιά του είς τήν Γεωμε
τρίαν, αδυνατεί νά εύρη τήν τρίτην 
λύσιν ενός θεωρήματος, «1’ράψαι εύ- 
Οεϊαν επί επιπέδου ·. τού όποιου μόνον 
δύω λύσεις εΰρισκε καί είς ένα όνειρόν 
του κατόπιν βλέπει καθαρά τό γεωμε
τρικόν σχήμα μέ τήν ζητουμένην λύσιν. 

, Ό Davev, ταμίας μιάς έπιχειρήσεως, 
είς τούς λογαριασμούς του έκαμε ένα 
λάθος καί έπί μίαν εβδομάδα έσπαζε τό 
κεφάλι του άδίκως διά νά τό εΰρη. Τέλος 
είς τόν ΰπνον του κάνει έκ νέου τούς 
λογαριασμούς του καί τό άνακαλύπτει.

ΊΙ ερμηνεία έως έδώ είναι εύχερής. 
Άλλά πώς θά εξηγήσετε τήν έν ΰπνφ 
γνώσιν πραγμάτων έντελώς άγνώστων, 
άκόμη δέ καί τήν άκριβή πρόγνωση· τού 
θανάτου; Ή Μις Carleton, παραδείγμα
τος χάριν, βλέπει μίαν φίλην της τήν 
έπομένην τοΰ θανάτου της καί ή νεκρά 
τής λέγει δτι θά τήν ξαναϊδή, είς τόν 
ΰπνον της είκοσιτέσσαρας ώρας πρό τού 
θανάτου της. Καί πράγματι ή νεκρά 
ήτο συνεπεστάτη εΐς τό ραντεβού της. 
Μετά τεσσαράκοντα ολόκληρα έτη τής 
παρουσιάσθη καθ’ΰπνον καί ή Carleton 
μετά είκοσιτέσσαρας ώρας άπέθανε.

Αι περιπτιύσεις αύταί μάς δεικνύουν 
μίαν οξυδέρκειαν έν ΰπνφ, άνεξήγητον.

Ό κ. Peterson άπησχολημένος εΐς 
μεταλλευτικός έργασίας έν Βεγγάλη άνα- 
καλύπτει είς τό ταμεϊον του ένα έλλειμ
μα σημαντικόν καί τήν έπομένην νύκτα 
είς τόν ΰπνον του άκούει τό δνομα « Ba
boo», τό όποϊον ήτο τό όνομά τοΰ δρά
στου τής κλοπής.

"Ενας δικαστής δικάζει δύω συντρό
φους, έκ τών όποιων ό ένας εΐχεν άπο- 
θάνει. Ό επιζών ίσχυρίζετο δτι ήτο 
δανειστής, ένφ ό κληρονόμος τού άπο- 
θανόντος τόν έθεώρει χρεώστην. Βλέπει 
λοιπόν ό δικαστής τήν έπομένην νύκτα 
ένα εμπορικόν βιβλίον ένός έκ τών δια- 
δίκων καί είς αύτό ευ
ρίσκει πληροφορίας 
πολυτίμους. Έξυπνφ
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Είς βαθύ γήρας, 91 ετών, άπέθανε δ ’Ιωάννης Χαραμής, πατήρ σεβαστός 
καί πολυαγαπημένος τού ιατρού κ. Λ. Χαραμή, τού διακεκριμένου Όφθαλ- 
μολόγου καί συμπαθούς φίλου τής Εικονογραφημένης» κ. Σπήλιου Χα
ραμή, τοΰ κ. Παν. Χαραμή, έφοπλιστού, τής Κυρίας Άσ. Παπαλεονάρδου, 
τής Κυρίας Άννης Βαίτση καί τής Κυρίας Ειρήνης Βόγλη. Ήτον ένας 
γέρος σοφός, πατριαρχικώτατος, άναθρέψας καί χειραγωγήσας τά παιδιά 

του εις τον δύσβατου 
κατ’ άρχάς, αλλά εύ- 
ρύν καί ώραϊον δρό
μον τής "Αρετής, τόν 
δρόμον τής Ειλικρί
νειας, τής Έντιμότη- 
τος, τής Φιλοπονίας, 
τόν δρόμον τοϋ θεού. 
Καί δι’ αύτό τά είδεν 
όλα άποκαθιστάμενα 
λαμπρά καί έλατρεύε- 
το άπ’αύτά αλλά καί 
έτιμάτο άπό τήν Κοι
νωνίαν. Διά τήνΈδραν 
ήτον δ Πατριάρχης 
’Αβραάμ καί έτιμάτο 
ώς δ γεροντότερος.

Διά τοΰτο, δταν 
έκλεισε τά μάτια του 
διά νά άναπαυθή τήν 
αϊωνίαν άνάπαυσιν, 
περιστοιχίζετο άπό τέ
κνα καί άπό τέκνα τέ
κνων, διατηρών πλή
ρως τάς αισθήσεις του 
μέ τήν έκφρασιν τής 

Ή ■ Εικονογραφημένη »

IOANNHX ΧΑΡΑΜΗΣ

<>Τρίααέ>·ον τοϋ δωδεκάτου εκδο
τικοί· έτους τής « Εικονογραφημένης· 

καθίσταται γνωστόν είς τους εν ,-ίιχι*-  
πτοι καί έ>· 'Αμερική οννδρομητάς 
της οτι, ονδείς ανταποκριτής είνε άνε- 

γνωρισμένος, ουδέ περιοδενων απε

σταλμένος Συνεπώς ούδείς έχει τό 

δικαίωμα να ένεργτ']οη εισπράξεις, 

έστω καί αν είναι έφωδιασμένος μέ 

διαπιοτεντήριον καί διπλοτύπους «πο- 
ΑεΖίεις έκδόσεως πρό τοϋ 86ρίου π.έ.

Ν. ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΙΑΤΡΟΥ

Άπό τά ολίγα ποΰ έχει νά επί
δειξη είς τό ένεργητικόν της ή ύφε- 
στώσα κυβέρνησις — καί δέν δυνά
μεθα παρά νά τήν συγχαρώμεν εΐλι- 
κρινώς — είναι ή τοποθέτησις είς 
τήν περίοπτον θέσιν τού ’Αρχηγού 
τής Άνωτέρας Διοικήσεως τής Χω
ροφυλακής τών νήσων τού Αιγαίου 
τού Άντισυνταγματάρχου κ. Ντίνου 
Μαντζαγριωτάκη -Ίατροΰ. Ή 'Αθη
ναϊκή κοινωνία, μολονότι πολλά 
έχουν διαρρεύσει έτη, ενθυμείται 
άκόμη καί έχει τάς καλυτέρας ανα
μνήσεις άπό τήν Γραμματείαν τής 
Αστυνομίας Αθηνών-Πειραιώς,δταν 
έτοποθετήθη εις τήν θέσιν αύτήν δ 
κ. Μαντζαγριωτάκης. Ήτο ύπομοί- 
ραρχος τότε καί ήτο άβρός τό ήθος 
καί τυπικός καί φιλόπονος καί δρα
στικός καί μετριοπαθής καί είχε ντινος μαντζαγριοτακης-ιατρού 
δείξει άπό τότε τοιαύτας άρετάς 
καί τοιαΰτα προσόντα, ώστε νά είναι ένδεδειγμένος διά τάς σπουδαιοτέρας 
θέσεις. Μία άπό αύτάς είναι καί ή τού ’Ανώτερου Διοικητοΰ τοΰ Αιγαίου, 
ϊσοδυναμούσα πρός ’Αρχηγόν τής Χωροφυλακής, θά διακριθή καί είς αύτήν 
δ εύπατρίδης τής Άργολίδος καί χαίρομεν μαζή μέ τά νησιά, ίδίφ τήν 
Λέσβον, τήν έδραν του, διότι ή Τύχη τά ηύνόησε τόσον πολύ.

«
Η ΑΓΚΥΡΑ

όλβιότητος χυμένην είς τήν άγαθήν μορφήν του.
μοιράζει τήν οδύνην μέ τήν Πατριαρχικήν Οικογένειαν καί τόν άγα- 
πημένον της φίλον.

ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Δημοσιεύσαντες έν προηγουμένφ ήμών φύλλφ τήν εικόνα τοΰ έν τφ κοι- 
μητηρίφ τής 'Αλεξάνδρειάς εσχάτως άνεγερθέντος μεγαλοπρεπούς μαυσω
λείου τής οικογένειας Κάσδαγλη, παρελείψαμεν ν’ άναγράψωμεν, δτι το 
έργον τοΰτο, περί τοΰ όποίου εύρύτατον λόγον έκαμε καί δ Αιγυπτιακός 
τύπος, δφείλεται είς τήν καλλιτεχνικήν έμπνευσιν καί Ιδιοφυίαν τοΰ γνω
στού άρχιτέκτονος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Γεωργίου Εύγενίου, 
δστις καί καθωδήγησε τούς τεχνίτας έν τοΐς καθέκαστα τής κατασκευής 
καί εφαρμογής τούτου. Καί εύχαρίστως έπανορθοΰμεν τό ακούσιον αδίκημα.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μέ χαράν πρέπει νά μάθουν ο! περί τά Μαθηματικά ασχολούμενοι τήν 
έκδοσιν ειδικού περιοδικού, τού Μαθηματικού Περιοδικού, ύπό τού στρα- 
τηγ ού κ. Δ. Λαπαθιώτου, τού μεγαλητέρου μαθηματικού μυαλού τού τόπου 
μας> τό όποιον περιλαμβάνει εις έκαστον φόλλον του διάφορα προβλήματα 
μέ τάς λύσεις των. Κα- 
ταντφ πολύτιμον διά τούς 
αξιωματικούς, διά τούς 
καθηγητάς, μαθητάς κ.λ.

*
Μάς άνηγγέλθη ή κα- 

θημερινοποίησις τής έως 
πρό τίνος έβδομαδιαίας 
καί μικροσχήμου έφημε- 
ρίδος «’Εθνική , ήν έξέ- 
διδεν δ κ. Κ. Ίω. θεοδω- 
ρόπουλος. Πρέπει νά όμο- 
λογηθή δτι διά τήν εποχήν 
μας τό γεγονός αύτό είνε 
άξιον πολλής σημασίας, 
β-.ότι άν ή καθημερινο- 
ποίησις τού «Σκρίπ» καί 
τού «'Αστείος» έθεωρή- 
θησαν ώς θαύματα άλλο
τε, κανείς δέν έπερίμενε 
τοιαΰτα θαύματα νά γί- 
νωνται καί σήμερον. 'Ο
πωσδήποτε εύρισκόμεθα 
πρό ασυνήθους γεγονό
τος, τό όποιον όφείλεται 
είς μίαν μακράν καί ενσυ
νείδητον εργασίαν, ήτις 
έξησφάλισε βάσεις στερ- 
ράς καί παρεσκεύασε τό 
έδαφος εις μίαν άνέλιξιν 
πρός τά άνω.

Δέν άμφιβάλλομεν δτι 

ή αύτή εύσυνειδησία θά 
έκτιμηθή έπαρκώς καί 
κατά τήν νέαν φάσιν της 
καί θά τής έξασφαλίση 
άδιάκοπον καί άπρόσκο- 
πτρν μέλλον.
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Τί είναι αύτό πού γίνεται μέ τής έκδόσεις τής «Άγκύρας ; ’Ανάρπαστα 
γίνονται τά περίκομψα βιβλιαράκια της καί άνατυπώνονται δλα σχεδόν, 
έξαντλούμενα μόλις έκδίδονται. Οί βιβλιοπώλαι τών έπαρχιών δέν προφθά- 
νουν νά ζητούν άποστολάς. ’Ιδίως εις τά νέα μέρη, δπου ό κόσμος άγαπα 
περισσότερον τήν άνάγνωσιν καί τήν μάθησιν, κάνουν θραύσιν, χάρις εις τό 
σύστημα τών μηνιαίων συνδρομητών, οί όποιοι μέ 2,50 δρ. ή μέ 5 δρ. κατά 
μήνα λαμβάνουν 50 ή 100 δρ. βιβλία τής έκλογής των. Καί χωρεϊ πρός τά 
εμπρός, άκατάσχετος εις έκδόσεις. Είς 30 περίπου Ανέρχονται τά βιβλία 
πού έξέδωκε: Β. Ούγκώ, Ό Βασιλεύς διασκεδάζει, μετάφρασις Ε. Ζαλα- 
κώστα, Μ. Πρεβό, Γυναικείαι έπιστολαί, μετάφρασις Γ. Τσοκοπούλου, 
Όσκαρ Ούάϊλδ, De Profundis, Μ. Μάντερλιγκ, Ή Ζωή τών μελισσών 
μετάφρασις X. Δαραλέξη, Σ. Μελά, Άπό τά ταξείδια μου, Άνατόλ Φράνς, 

Οί θεοί διψούν, μετάφρα- 
σις Μπάμπη Άννίνου, Τ. 
Άμπελά, Ή Κλεοπάτρα, 
Άββά ΙΙρεβό, Μανόν Λε- 
σκώ, μετάφρασις I. Στρα- 
τηγοπούλου, Πιέρ Λουίς, 
Ή γυναίκα καί τό νευρό- 
σπαστον, μετάφρασις Γ. 
Τσοκοπούλου, Π. Δημη- 
τρακοπούλου,Ή Δούκισσα 
τής Πλακεντίας, Ε. Μπάν- 
ζη, 01 τέσσαρες Διάβολοι, 
μετάφρασις Δ. Χατζοπού- 
λου, Μ. Πρεβό, Ή έξα- 
δέλφη Λαύρα, μετάφρασις 
Pty. Παρίση, Μ. Σερράο, 
Έκείνη δέν άπήντησεν, 
μετάφρασις Ε. Βεκιαρέλ- 
λη, Κ. Δίκενς, Δόμβεΰ καί 
Γίός, Γεωργ. Τσοκοπού
λου, Κωνσταντίνος δ IB".

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ. Δηλαδή Λν δέν συνέδαινε νά τά εϋρουν οί πρώτοι καταλα6όντες τά ύπό 
τών έκδιωγθέντων Βουλγάρων κατεχόμενα εδάφη μας, Φά ήτον αίσ/ος νά ύπάρχουν γραμματόσημα Βουλ
γαρικά, τά όποια νά φέρουν τάς λέξεις; Ελληνική Διοίκηοις, διότι τα μεταχειρίοθηβαν αί κατά τής πρώτες 
ήμερες τής άπελευυερώσεως τών μερών έκείνων Έλληνικαί άρχαί. Διά τόν λόγον αύτόν διά κάθε. 
"Ελληνα έχουν μεγίστην Εθνικήν σημασίαν αύτά καί οί συλλέκται τά ζητούν καί τά άγοράξουν άδρότατα.

cZL Εικονογραφημένη· 

ηύτύχησε να έγκαταοιήση 

έν Θεσσαλονίκη άπό 

Νοέμβριον Μόνιμον'Αντι

προσωπείαν, ήν άνέλαβε 

τό Γραφεΐον τον κ. X. Γ. 

Πέντζου — Στοά Μπεν- 

ρουμπή 30—είς τό όποιον 

πρέπει νά άπενθύνωνται 

τον λοιπού οί κύριοι συν- 

δρομηταί μας, διά παν 

παράπονου καί διά πίτσαν 

νπόβεοιν αυτής.

Έν ΆΟηναις, ΤυπογραφεΙον «Εστία» Κ. Μάΐσνερ καί Ν. Καργαδούρη— 10908.


