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ΛΟΚΛΗΡΟΣ ό Μάρτιος έξέπνευσε χωρίς νά σημειώ
σουν ένα βήμα προόδου αί στρατιαί τοΰ Κάϊζερ· 
είς τό Βερδέν.

’Ιδού λοιπόν δτι καί ή διατυμπανισθεϊσα. ώς 
άποφασιστική πλέον, αύτή προσπάθεια ήτο μία 
σαπουνόφουσκα. Έν τούτοις κανείς άπό τό αντί
θετον στρατόπεδον άκόμη δέν εύρέθη νά τούς μυ- 
κτηρίση. όπως έμυκτήρισαν οί άλλοι τήν εκστρα
τείαν τών Δαρδανελλίων. Τουναντίον μέ θαυμασμόν 
παρακολουθοΰμεν τήν Γιγαντομαχίαν αυτήν καί μέ

συντριβήν μανθάνομεν τά Autodafe τοΰ εύγενεστέρου Γερμανικού 
αίματος είς τόν βωμόν τής Τευτονικής Πατρίδος.

«
Φαίνεται δτι πολύ μετεβλήθησαν οί καιροί. Άλλοτε διά μίαν σύνταξιν 

δεκαεπτάδραχμον, τήν όποιαν παρανόμως — κατόπιν δόλιας είσηγήσεως, 
ώς έδηλώθη είς τήν Βουλήν, τοΰ 
αρμοδίου ύπαλλήλου — άπένει- 
μεν εις μίαν συμπολίτιδά του ό 
Υπουργός τών Ναυτικών Γεώρ
γιος Μπούμπουλης,έσαρώθη ολό
κληρος ή κυθέρνησις Κουμουν- 
δούρου, ύποστηριζομένη έν τή 
Βουλή ύπό κολοσσιαίας πλειο- 
ψηφίας. Σήμερον άποκαλύπτε- 
ται ένώπιον τής ’Εθνικής Αντι
προσωπείας δτι ένα μέλος τής 
κυβερνήσεως, χαριζόμενον είς 
φίλους της, παρανόμως διέταξε 
τήν άπόδοσιν είς τους Μουσουλ
μάνους τών Ν. Χωρών Τσιφλι- 
κίων αξίας έκατομμυρίων όλων 
δραχμών. Καί ή ’Εθνική συνεί- 
δησις 'ικανοποιείται μέ τήν άβα- 
ρίαν έκ τοΰ κυβερνητικού σκά
φους τοΰ υπουργού τών Οίκο- 
κονομικών κ. Στ. Δραγούμη, τήν 
όποιαν μάλιστα οί περί τήν Κυ- 
βέρνησιν, δημοκοποΰντες, έσπευ- 
σαν νά άποδώσουν είς διαφωνίαν 
τού Υπουργού, οκοποΰντος νά 
έπιβάλη φορολογίας δυοβαστά- 
κτους. πρός τήν Κυβέρνησιν, με- 
ριμνώσαν υπέρ τής ευημερίας 
τών λαϊκών τάξεων.

«
Ποΰ δέ έσκέφθη νά έξεύρη 

πόρους διά νά καλύψη δ,τι κενόν 
άφήκεν ή άνευ πηδαλίου διαχεί- 
ρισις τών κοινών ύπ’ αυτής; Είς τούς έφοπλιστάς. Έκέρδισαν εκατομ
μύρια αυτοί! Έθησαύρισαν! Έγιναν Κροΐοοι!

Διάβολε, μιά φορά, έπειτα άπό κακορριζικιά τόσων ετών, κακορριζικιά 
διά τήν όποιαν Κυβερνήσεις έπί Κυβερνήσεων άπησχολήθησαν χωρίς νά 
λύσουν τό πρόβλημα αύτό τής Εμπορικής Ναυτιλίας καί τώρα μόλις, 
«ένεκα ό πόλεμος» έπήρ’ επάνω της ολίγον, τό Κράτος, σάν πειρατής, 
θέλει νά πέση επάνω της διά νά τής πάρη πενήντα τοΐς εκατόν άπό τά 
κέρδη της. "Ετσι ύπήρξε πάντοτε τό Κράτος αύτό άστοργον καί άπονον. 
Καί έτσι έπέπεσε πάντοτε κατά πάσης έπιχειρήσεως, φυτοζωούσης, διά 
νά τής άρπάση κάθε δροσιά. Πονετικόν έφάνη τό Κράτος μόνον πρός 
τούς φίλους τής κρατούσης μερίδος, πρός τούς «ήμετέρους·. ’Ακόμη 
έξακολουθοΰμεν νά πληρώνωμεν 19 καί 20 δρ. τό καπέλλο, μολονότι τό 
φράγκον είναι είς ισοτιμίαν πρός τήν δραχμήν. Έχετε άντιληφθή τί 
συμβαίνει; χρόνια τώρα. Διά νά ύποστηριχθή ή έγχώριος βιομηχανία 
τό ευρωπαϊκόν καπέλλο πληρώνει δασμόν 5 φρ. Λοιπόν 5—7 φρ· τό 
καπέλλο ποΰ έχει έξω καί 5 ό δασμός κάνουν 10—12, μεταφορά, κέρ
δος κλ. δλα όμοΰ 19. μί &νεν νομισματική διαφορά. ’Απέναντι αύτοϋ 
τό εγχώριον καπέλλο, μέ τόσην προστασίαν, προήχθη; Έφθήνηνε; 
Προήχθη, αύτό είναι άληθές. ’Αλλά δέν έφθήνηνε. "Οχι δέ μόνον τούτο, 
αλλά καί είς πολλά πιλοπωλεϊα τό άγοράζομεν καί τό πληρώνομεν ώς 
ευρωπαϊκόν. Τό ίδιο έγινε μέ τήν βιομηχανίαν τοΰ γυαλιού. Έφορολο- 
γήθησαν τά ποτηρικά βαρύτατα καί υποφέρει ένας λαός ολόκληρος διά 
νά προαχθή ή βιομηχανία αύτή ; Διά νά έχωμεν ποτήρι τής προκοπής; 
Διά νά τό πληρώνωμεν εύθηνά; Τίποτε απ’αύτά. Διά νά σχηματίση 
κολοσσιαίαν περιουσίαν ό Ύαλουργός-Έργοστασιάρχης, νά άποθάνη 
κατόπιν καί τά παιδιά του νά τήν κάμουν... .γυαλιά-καρφιά. Αύτή 
είναι ή 'ιστορία τών σχέσεων Κράτους καί ’Επιχειρήσεων.

«
Τί κατάστασις! Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων ώργάνωσε δημοσίας 

διαλέξεις, κατά τάς όποιας οί επιφανείς του θά ώμίλουν πρός τάς μεγά-

λας μάζας έπί τής πολιτικής καταστάσεως. Καί έπειδή ό στρατιωτικός 
νόμος δέν ήτο δυνατόν νά έφαρμοοθή, άλλ*  οΰτε καί τό σχετικόν 
άρθρον τοΰ Συντάγματος, τό άπαγορεΰον τάς δημοσίας συγκεντρώ
σεις, ή φατρία τοΰ 1890 ποΰ νομίζετε ότι κατέφυγεν; 'Εστειλε μπρά
βους νά διαταράξουν τήν τάξιν διά νά προκληθή ή παρέμβασις τής 
’Εξουσίας. Δέν σάς (ραίνεται ότι ζώμεν είς τό 1890:

«
Αί καταλήψεις συνεχίζονται. Τόν μήνα αυτόν εϊχαμεν ταυτοχρόνως 

δύο καταλήψεις 'Ελληνικών λιμένων, τοΰ ’Αργοστολιού καί τοΰ λιμένος 
τής Σούδας. Τόν ένα κατέλαβον οί Γάλλοι καί τόν άλλον οί Άγγλοι, 
πραγματοποιοΰντες ένα πόθον των. Ή κατάληψις αυτή έγινε διά τήν 
έξασφάλισιν τής μεταφοράς τών Σέρβων άπό Κέρκυρας εις Θεσσαλονί
κην έκ τών Γερμανικών υποβρυχίων, τά όποια λυμαίνονται τήν Μεσό
γειον καί τήν Άδριατικήν. Οί σύμμαχοι έδήλωσαν είς τήν Κυβέρνησιν, 
δτι άν ή ανάγκη τό άπαιτήση θά γίνουν καί άλλαι καταλήψεις Ελληνι

κών λιμένων. Άλλ’ έδόθη επίσης 
ή διαΟεθαίωσις ρητή καί κατη
γορηματική, ότι αί συμμαχικοί 
στρατιωτικοί δυνάμεις θά σεβα- 
σθοΰν καθ’ ολοκληρίαν τά Ελ
ληνικά κυριαρχικά δικαιώματα 
καί θά αποχωρήσουν όπως καί 
άπό τά άλλα σημεία, τοΰ 'Ελλη
νικού εδάφους, μόλις έκλείψουν 
οί λόγοι, οί όποιοι προεκάλε- 
σαν αυτήν.

St Sf Si

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΜΑΣ.—Δώδεκα 

ολόκληρα χρόνια μαζή μέ 
τούς συνδρομητάς μας. τούς 
άρχαίους, τούς πονετικούς, πού 
μέ τήν ένίσχυσίν των έκάμαμεν 
δ,τι έχομεν έως τώρα νά έπι- 
δείξωμεν, ένα δνειρον εϊχαμεν: 
Νά κάμωμεν τό Περιοδικόν μας 
δεκαπενθήμερον. Νά τού πυ- 
κνώσωμεν δηλ. τήν έκδοσίν του. 
Ήτο ζήτημα άριθμού συνδρο- 
Εητών αύτό, δπως κατ’ έπανά- 

ηψιν άπό τών σελίδων τούτων 
άνεπτύξαμεν. Άτυχώς παρ’δ- 
λας όμως τάς ύπερανθρώπους 
προσπάθειας μας, παρά τάς 
θυσίας, είς ας ύπεβαλλόμεθα 
διά νά έπιτύχωμεν τήν πέραν 
τών τριών χιλιάδων αϋξησιν 
τού άριθμού τών συνδρομητών 
μας, όσαι άπητοϋντο διά νά 
τών 20 και 22 δρ. νά τήν έκδί- 
κατωρθώναμεν τούτο. Σήμερον

Η 2S ΜΑΡΤΙΟΥ. ’Αεικίνητος καί άκοϋοαατος ύ Στρατηλάτης, παραλλήλως με τα 
'Υψηλά Λύτου καθήκοντα, παρακολουθεί καί ένΟαρρΰνβι διά τής παρουσίας Του, 
παντού καί πάντοτε κάθε πνευματικήν κίνησιν καί κάθε τελετήν. Τήν ίορτήν τού 
’Εθνικού Πανεπιστημίου, κατά τήν S5 Μαρτίου, ίτίμησεν αύτοπροσώπως μετά του 

ΙΙρίγκηπος Διαδόχου.

δυνάμεθα μέ τήν αύτήν συνδρομήν 
δωμεν κατά δεκαπενθήμερον, δέν ... 
όμως εύρισκόμεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγείλωμεν είς 
τούς καλούς συνδρομητάς μας κάτι τι άκόμη καλύτερον, κάτι άκόμη 
περισσότερον άπό ό,τι έπεδιώκομεν, κάτι ποΰ θά τούς ένθουσιάση.

Αντί νά τούς δώσωμεν δϊς τού μηνάς τήν Είκονογραφημένην , 
πράγμα τό όποιον δέν θά ήδυνάμεθα σήμερον καί δι’ έλλειψιν χάρ
του, τοιούτου οίος ό τής «Εικονογραφημένης , άλλά καί δι’ άλλους 
πλείστους τεχνικούς καί οικονομικούς λογους. παρέχομεν είς αύτοΰς 
5άκις τού μηνάς τό φύλλον, ήτοι άπαξ μέν τού μηνάς τήν συνήθη 
μηνιαίαν έκδοσιν, 4άκις δέ τό έβδομαδιαιον συμπλήρωμα αύτής έπί 
χάρτου ολίγον κατωτέρας ποιότητος. άλλά μετά τής αύτής πάντοτε 
έκλεκτικότητος ΰλης καί εικόνων, μέ τήν αύτήν πάντοτε συνδρομήν.

Τό γεγονός αύτά μάς πληροί χαράς, όσην, εϊμεθα βέβαιοι, ότι θά 
αίσθάνωνται καί οί συνδρομηταί μας, διότι καίτοι ένεκα λόγων άνε- 
ξαρτήτων τής θελήσεώς μας δέν εύρεθημεν είς τήν εύχάριστον 
θέσιν νά έκπληρώσωμεν ένα διακαή πόθον μας, έν τουτοις χάρις είς 
συνδυασμούς, τούς όποιους κατωρθώσαμεν νά έπιτύχωμεν, έξασφα- 
λίξεται άπροσκόπτως καί τακτικώς ή έκδοσις τού έβδομαδιαίου 
συμπληρώματος τής Εικονογραφημένης·, τό όποιον όνειρευόμεθα 
νά καταστήσωμεν αντάξιον αύτής.

Οί. συνδρομηταί μας, οί παρακολουθήσαντες τήν «Είκονογραφημέ
νην» άπό τής γεννησεώς της, οί περιβαλλόντες αύτήν μέ αγάπην καί 
στοργήν κατά τά πρώτα έτη, οί αισθανόμενοι άγαλλίασιν κατόπιν, 
όταν ήνδρώθη καί έπεκράτησεν, έχομεν κάθε λόγον νά πιστεύσωμεν 
ότι θά δείξουν τό αύτό ένδιαφέρον καί τήν αύτήν άγάπην καί διά τό 
έβδομαδιαιον συμπλήρωμα, περιβάλλοντες αύτό διά τής εύνοιας καί 
τής ύποστηρίξεώς των. Καί τότε, ύπό τοιούτους όρους χαιρετίζοντας 
τήν νέαν έμφάνισίν μας καί με τήν ύποστήριξιν καί τήν στοργήν τών 
συνδρομητών μας, θά βαδίσωμεν πρός τά έμπρός, άτενίζοντες πλή
ρεις έλπίδος τό σημεΐον πρός τό όποιον ποθοϋμεν νά φθάσωμεν.

ΑΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗΤΕ * * « »

* * * * ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ

Εξακολουθοΰμεν καί διά τόν μήνα αυτόν τάς 
άποκαλύψεις μας έκ τοΰ αρχαίου βιβλίου 

περί αστερισμών. Ή πρώτη συμβουλή ποΰ δίδομεν είς τάς 
γεννηθείσας καί τούς γεννηθέντας κατά τόν μήνα αυτόν είνε: 
• κάλλιο μέ τό μέλι παρά μέ τό μαχαίρι». Όπως άναφέρη 
τό βιβλίον αύτό, είς τήν Μαγικήν ό Κριός θεωρείται γενικώς 
ώς δ καλλίτερος καί εύγενέστερος τών αστερισμών διαρκεϊ 
δέ, άπό 22 Μαρτίου μέχρι 22 Απριλίου.

Ή επήρειά του έπί έκείνων ποΰ έγεννήθησαν κατά τόν 
’Αστερισμόν είνε έξαίρετος ύπό έποψιν υγείας, άλλά δίδει 
φοβεράς παραφοράς είς τόν χαρακτήρα. Γενικώς δέ παρα
τηρείται ότι οί γεννώμενοι ύπό τόν αστερισμόν αύτόν είνε 
λίαν άξιοπρεπεϊς καί καλώς προικισμένοι σωματικώς καί 
πνευματικώς.

Έχουν χαρακτήρα σταθερόν καί άνεξάρτητον, άπεριόρι- 
στον δέ έμπιστοσύνην είς τόν έαυτόν των. Είνε πολύ ίσχυρο- 
γνώμονες καί ή ίσχυρογνωμοσύνη των αύτή τούς είνε πολλές 

φορές έπιζήμιος. Ώς αύθάδεις δημιουργούν συχνά έπιζήμιον θέσιν 
απέναντι τών άνωτέρων των.

"Εχουν μεγάλην δύναμιν κυριαρχίας, άλλά δέν πρέπει νά κάμουν 
κατάχρησιν αύτής. Ώς ανυπόμονοι πρέπει νά κρατούν τήν παραφοράν 
των, διότι είς τίποτε άλλο δέν μπορεί νά τούς χρησιμεύση παρά νά 
τούς στενόχωρε! όταν τούς 
περάση ό θυμός. Ώς λίαν 
περιπαθείς πρέπει νά δυσ- 
πιστοΰν είς τάς φαντασιο
πληξίας των.

«
Λί γυναίκες ποΰ γεν- 

νώνται τόν Μάρτιον είνε 
γενικώς πολύ έξυπνες.

Όκνηραί, μέν κατά τό 
σώμα, οχι όμως καί κατά 
τό πνεΰμα. Καλλιεργημέ
νοι πνευματικώς, έχουν 
τάσεις νά έγκαταλείπον- 
ται όλοκληροτικώς είς τάς 
ονειροπολήσεις καί τάς χί
μαιρας. Ό,τι διαβάζουν 
φαντάζονται ότι τούς είνε 
εύκολον καί νά τό κατωρ- 
θώσουν. Είνε καθ’ υπερ
βολήν ρωμαντικαί. Όταν 
άρχίζουν νά γηράσκουν, 
υποφέρουν πολύ βλέπου- 
σαι τά ώραϊα τους χρόνια 
νά περνούν. Πολύ αισθη
ματικές, έχουν μεγάλην 
επιβολήν έπί τών συζύγων 
των. Εύαίσθητες υπέρ τό 
δέον είνε ολίγον εύμετά- 
τρεπτες, άλλ’ είνε ταυτο- 
χρόνως καί δυσειδαίμο- 
νες έχουσαι φαντασίαν εύ- 
πρόσβλητον. Είνε κοκέτ- 
τες καί ταυτοχρόνως προ
κλητικοί καί ζητούν μέ 
κάθε μέσον νά έλκύσουν

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ. — ’Εφέτος ή ’Εθνική 'Εορτή έ.τανηγυρίσθη μέ ίξαιρετιχήν λαμπρότητα καί 
μεγαλοπρέπειαν. ΟΙ Βασιλείς μετά τής ακολουθίας των, μεταβάνττς είς τόν Μητρο.τολιτικον ναόν 
όπου ίψάλη ή δοξολογία, έγένοντο κατα τήν έπιστρο^ήν καί μετάβασίν των άντικείμενον θερμοτάτης

παντός είδους φιλοφρονήσεις. Εύκολόπιστες άπό καρδίας, πάρα πολύ 
διαχυτικές παραδίδονται καί άγαποΰν νά παραδίδωνται πολύ εύκόλως.

Ή Ιδιοσυγκρασία των είνε κατά τό πλεϊστον έρωτόληπτος. ’Ολίγον 
πισταί, ζητούν πάντοτε νέον ιδανικόν. Κοκέττες καί είς τόν έρωτα, 
φαντάζονται ότι σαγηνεύουν μέ τό πνεΰμα των.

Τό άστρον των θά τάς παρασύρη είς πολλάς έρωτικάς περιπέτειας. 
Πρέπει νά έπιδιώκουν νά νυμφεύονται άνδρας γεννηθέντας τόν ’Ια
νουάριον.

Αί γυναίκες αί γεννώμενοι τόν Μάρτιον είνε έκ φύσεως καλλιτέχνι- 
δες. Πρέπει νά καλλιεργώσι τάς τέχνας, διότι έχουν μέσα των πραγμα
τικός διαθέσεις. Ή φιλολογία μάλιστα είνε είς αύτάς εύνοϊκή. Μέ τήν 
παραγωγικήν φαντασίαν μπορούν νά φθάσουν θαυμάσια αποτελέσματα.

Έ^ουν άξιοσημείωτον μνηηονικόν, έμβαθύνουν είς όσα διαβάζουν 
καί τά συγκροτούν είς τήν μνήμην των μέ πολύν εύκολίαν.

Είνε όλίγον φιλόδοξες, δέν ζητούν νά έχουν περισσότερα τών όσων 
κρατούν. Επειδή άγαποΰν τό χρήμα έργάζονται μέ μόνον σκοπόν νά 
τό άποκτήσουν.

Αί γυναίκες ποΰ γεννώνται κατ’ αύτόν τόν μήνα πρέπει νά δημιουρ
γούν καλλιτεχνικός θέσεις. Ή εύτυχία δέν θά έρχεται πρός αύτάς έάν 
δέν είνε άνεξάρτητες. ’Οφείλουν νά έχουν όλιγωτέραν έμπιστοσύνην καί 
νά μή πιστεύουν είς τήν άγάπην τών φίλων.

Φύσεως νευρικής άφίνονται είς τήν κυριαρχίαν τών νεύρων των, ανί

κανες νά άντιδράσουν καθ’ οίονδήποτε τρόπον.
Έάν ήξεύρουν νά χειραγωγούν τάς άδυναμίας των, θά φθάσουν είς 

εκπληκτικός επιτυχίας.
Πρέπει Ιδιαιτέρως νά άποφεύγουν τάς ματαιόδοξους καί ματαιόφρο- 

νας φίλος. Τό φυσικόν τούτων διψασμένον διά τήν ύπερηφάνειαν, θά 
έκαμνε νά τάς άκολουβήσουν είς τόν άξιοθρήνητον αυτόν δρόμον.

Αύτά διά τάς γυναίκας. Όσον άφορφ τούς άνδρας ώς έπί τό πλεϊ
στον έχουν χαρακτήρα σταθερόν καί άνεξάρτητον άπεριόριστσν δέ 
έμπιστοσύνην είς τόν έαυτόν των. Οί άνδρες οί γεννώμενοι τόν Μάρ
τιον έχουν μεγάλην ίσχύν έπί τών γυναικών. Αί νίκαι των είς τόν έρωτα 
είνε πολυάριθμοι καί τούτο προξενεί είς αύτούς πολλάς περιπλοκάς είς 
τόν βίον των. Έχουν σφοδρόν όρεξιν ηδονών καί κατέχουν τήν ειδι
κήν δύναμιν νά γοητεύουν. Διά νά είνε εύτυχείς πρέπει νά είνε περισ
σότερον συνεπείς είς τόν έρωτά των. Ελαφροί έκ φύσεως είνε άστατοι 
είς τόν γάμον των, παρ’ δλην τήν άγαθήν των θέλησιν. Ώς άνδρες ούχ 
ήττον είνε φιλόστοργοι σύζυγοι. Δέν θά είνε όμως έρωτευμένοι. Πρέπει 
κατά προτίμησιν νά νυμφεύωνται γυναίκας γεννημένος τόν ’Απρίλιον.

Έχουν άνεπτυγμένα πολύ τά μαχητικά χαρίσματα. Επιχειρηματικοί, 
τολμηροί καί δραστήριοι γνωρίζουν νά θέλουν καί νά ύπακούωιπαι. 
Πολύ έπιτήδειοι κατορθώνουν νά φθάνουν είς πολύ μεγάλα άξιώματα. 
Καμωμένοι διά τήν πάλην καί έργατικοί δέν οπισθοχωρούν ποτέ. ’Ολί
γον όμιλτ^τικοί δέν κοινοποιούν κανένα σχέδιόν των. Εκείνο πού μπο
ρεί νά τους καταστρέψη είνε ή υπερηφάνεια.

Δέν έχουν κανένα ιδανικόν καί είνε είρωνες καί σκώπται. Υπερβο
λικά έγωϊσταί, καταπραΰνουν τά πάντα δι’ αύτούς. Μέ τήν πεισματικήν 
εμμονήν είς τάς ιδέας των θά κατορθώσουν νά χαράξουν τόν δρόμον 
τής ζωής των. Ώς έξερευνηταί έχουν πολλάς έλπίδας έπιτυχίας. Δόναν- 
ται έπίσης νά διαπρέψουν καί ώς άξιωματικοί.

Πολυφαγάδες καί μεγάλοι πόται έκ φύσεως, οφείλουν νά μετριάζουν 
τάς κραιπάλας διά νά διατηρήσουν τήν ύγείαν των.

Ό πολεμικός των χαρακτήρ, θά τούς φέρη μεγάλα έμπόδια είς τήν 
τύχην των. Δέν έχουν ακριβή γνώσιν τού χαρακτήρος των καί μέ τάς 
ανυπομονησίας των θά σπαταλήσουν πλείστας έπιτυχίας. Τήν ημέραν 

ποΰ θά κατωρθώσουν νά 
δεσπόσουν τών άνυπομο- 
νησιών των, έχουν εξα
σφάλιση πλέον τήν επι
τυχίαν των.

Πρέπει νά έχουν μεγά
λην δυσπιστίαν πρός τούς 
γόητας τοΰ λόγου. Πρέ
πει δέ νά εκτιμούν τούς 
πνευματώδεις.

Έν γένει δέ έάν θέλουν 
νά είνε εύτυχείς, πρέπει 
νά άποφεύγουν τούς θυ
μούς καί τάς άνυπομο- 
νησίας.

«
Τά παιδιά πού γεννών

ται τόν Μάρτιον έχουν 
καλήν έν γένει ύγείαν. 
Είνε θορυβώδη ζωηρά καί 
φιλόνεικα είς τά παιγνί- 
διά των. Πρέπει νά κατα- 
πραΰνωμεν τάς υπερβο
λής των. Έχουν τάσεις 
πρός τό ψευδός, είνε πολύ 
ίσχυρογνώμονα καί πολύ 
υπερήφανα. Οί γονείς των 
πρέπει νά φροντίζουν νά 
τούς κοβοΰν αμέσως μό
λις παρουσιάζονται τάς 
δυστροπίας καί τά έλατ- 
τώματα, διότι άλλοιώτικα 
τό κακό θά προχωρήση 
καί δέν θά είνε εύκολον 
νά έκριζωθή.

Ή καλή άνατροφή των
έπιτυγχάνεται πρό πάντων έάν οί γονείς των καί οί άλλοι ποΰ τά 
περιστοιχίζουν λογικεύονται μαζί των, χωρίς νά δείχνουν όμως καί 
πολλήν τρυφερότητα.

κωμωδία 
πολέμου.

* ΤΙ ΕΔΑΝΕΙΖΟΜΕΘΑ *
Έξακολουθοΰμεν παραθέτοντες φράσεις καί λέξεις ξένας, τών οποίων 

καί σήμερον άκομη κάνουν χρήσιν πολύ:
Bonum vinum lactificat cor hominis = Καλός οίνος εύφραίνει καρ- 

δίαν άνθρώπου. Caput mortuum = Νεκροκεφαλή, μηδαμινά πράγματα. 
Cara deuin soboles — Προσφιλές είς τούς θεούς γένος. Carpe diem 
= Έπωφελήσου τής εύκαιρίας. Castigat ridendo mores = Ή 
καυτηριάζει διά τοΰ γέλωτος τά ήθη. Casus belli = ’Αφορμή 
Cave ne cadas = Πρόσεχε. Caveant consules =Άς φυλα- 
χθώσιν οί Ύπατοι. Cedant anna tagae='H στρατιωτική 
δύναμις νά ύποχειρή είς τήν πολιτικήν. Claudite jam 
rivos pueri = Φθάνει πειά, μή φωνάζετε. Coelo tonantem 
credidimus Jovem =’Από τά αποτελέσματα έννοούμεν 
τά αίτια. Cogito, ergo sum = Διανοούμαι, άρα υπάρχω. 
Col canto = ’φδικής μέ άσμα. De gustibus et coloribus 
non est disputandum = Περί δρέξεως καί χρωμάτων χ 
ούδεϊς λόγος. De jure = Δικαίωμα. Chi va piano va sano Λ,ί 
=Όστις βαίνει βραδέως βαδίζει άσφαλώς. In pace= * 
Έν ειρήνη. In bocca chinsa non entro mai mosca = Εις 
κλειστόν στόμα δέν είσήλθε ποτέ μυία, δηλ. είς τόν μή 
αίτοΰντα δέν δίδεται τίποτε. Multa paucis = Πολλά έν 
όλίγοις. Quae sunt Caesaris Caesari=Td τού Καίσαρος 
τφ Καίσαρι. Pauca sed bona =Όλίγα μέν άλλά πολλά.
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ΠΩΣ ΖΥΓΙΖΟΝΤΑΙ

ΠΝ ΕΥΜΑΤΑ

Αί μέχρι τοΰδε διεξαχθεϊσαι έρευναι απέδειξαν δτι δέν είνε δυνατόν 
νά μελετήση κανείς έπισταμένως τό μέγα πρόβλημα τοΰ Πνευματι

σμού, χωρίς τήν βοήθειαν μερικών διδαγμάτων τής πείρας έπι*  τής 
φυσιολογικής ύποστάσεως τών μέντιουμ. "Ανευ τών διδαγμάτων αυτών 
είνε αδύνατος σχεδόν ή αποφυγή κριτικών σφαλμάτων, ένώ άφ’ έτέρου 
μέ τήν βοήθειάν των έπετεύχθησαν έως τώρα πλεϊσται λύσεις μεγάλων 
επιστημονικών προβλημάτων.

Ή πιό ενδιαφέρουσα φυσική μελέτη, είνε ή μελέτη τοϋ βάρους τών 
μέντιουμ καί τών λεγομένων τρόπον τινα πνευμάτων. Ό Krookes 
παρατηρεί δτι ή γυναίκα μέντιουμ Cook, κάθε φοράν ποΰ ύπνωτίζετο 
έχανε τό ήμισυ τοΰ όλικοΰ βάρους αύτής, ευθύς μόλις έσημειοϋτο ή 
έμφάνισις τοΰ φαντάσματος καί τό έπανακτοϋσε πάλιν ευθύς ως τό 
φάντασμα έσπευδε νά έξαφανισθή. Τό γεγονός αύτό, έπεβεβαιωθέν καί 
άλλαχόθεν προηγουμένως, άποδεικνύει δτι τά φαντάσματα δημιουρ- 
γοΰνται εις βάρος τοϋ σώματος τών μέντιουμ καί δτι λαμβάνουν μορ
φήν καί ΰπόστασιν άνθρωπίνην, ή οποία άφαιρεϊται άπό τό μέντιουμ.

Εις μίαν συνεδρίαν μέ τήν περιώνυμον μις Φαίρλανδ, τό μέντιουμ 
έτοποθετήθη κατά τέτοιον τρόπον, ώστε νά κατωρθοΰται άστραπιαίως 
ή σημείωσις έπί πλακός τής αύξομειοτικής κινήσεως τοΰ βάρους του. 
Είς διάστημα ολίγων λεπτών, ή πλάξ έση μείωσε συνεχή μείωσιν τοΰ 
βάρους τοΰ μέντιουμ, καί τήν στιγμήν άκριβώς τής έμφανίσεως τοϋ 
φαντάσματος έσημείωσεν άπώλειαν 60 λιτρών έκ τοΰ όλικοΰ βάρους 
τοΰ σώματος τοΰ μέντιουμ, δηλαδή περίπου τοΰ ήμίσεως τοϋ πραγμα
τικού του βάρους. "Οταν τό φάντασμα διελύθη, τό βάρος τοΰ σώμα
τος τοΰ μέντιουμ ήρχισε καί πάλιν νά αύξάνη, καί είς τό τέλος τής 
συνεδριάσεως δέν τού έλειπαν παρά μόνον 3—4 λίτραι άπό τό όλον 
βάρος του.

Ό Μαρσέλλι έσημείωσεν ότι είς τήν Εύσαπίαν — ένα περιώνυμον 
μέντιουμ — αμέσως μετά τήν ύπνώτισιν έλάττωσιν τοΰ βάρους της 
κατά δύο κοιλά.

Είς τό Μιλάνον κατά τό 1892, ή Εύσαπία ζυγισθεϊσα έπανειλημμέ- 
νως είς διάστημα ολίγων λεπτών, εύρέθη ήλαττωμένη έκ τοΰ συνηθι
σμένου βάρους τοΰ σώματός της κατά 10 κοιλά.

Έζήτησαν τό αντίθετον φαινόμενου καί ή ζυγαριά άνήλθεν είς 
72 κοιλά.

Ό Δ’ Άρσονβάλ είς τό Παρίσι, έμέτρησε άπό δευτερολέπτου είς δευ
τερόλεπτου τήν μεταλλαγήν τού βάρους 
τής Εύσαπίας υπνωτισμένης καί παρετή- 
ρησεν δτι, τάς πρώτας στιγμάς καθ’ ας 
τά χέρια εύρίσκοντο έπάνω είς τό τρα
πεζάκι, τό βάρος τοΰ μέντιουμ ηύ'ξανε 
μέ δλο τό βάρος τής τραπέζης.

Είς άλλα πειράματα, άντί τών μέν
τιουμ έζύγησαν τά φαντάσματα. Καί 
παρετήρησαν δτι εις μίαν συνεδρίασιν 
μέ τήν μις Wood, τό βάρος έλαττούμε- 
νον ύπό τήν έπίδρασίν του έποίκιλεν 
άπό 34 έως 176 λίτρας. Ό τελευταίος 
αύτός άριθμός άποτελοΰσε τό σύνηθες 
βάρος του.

Τό γεγονός αύτό συμφωνεί μέ τήν έξα- 
φάνισιν τμήματος, ή ολοκλήρου τού σώ
ματος τής Δδ»5 Έσπεράνς, καθ’ δν χρό
νον ευρίσκετο υπνωτισμένη καί κατά τήν 
στιγμήν τής έμφανίσεως τού φαντάσμα
τος. Επίσης συμφωνεί καί μέ ένα άλλο 
παρόμοιον γεγονός, τήν έξαφάνισιν τής 
Δδ°5 ντέ Μάρτ είς τήν έμφάνισιν τοΰ 
πνεύματος τού Beni Boa (Ruliet).

«
Άλλά έκτός τών άνωτέρω, καί άλλα 

αποτελέσματα λίαν ένδιαφέροντα έπετεύ
χθησαν διά τής μελέτης τού ζητήματος 
τής αύξήσεως τού βάρους σωμάτων ύπο- 
στάντων τήν έπίδρασίν τών μέντιουμ. Ό 
Krookes παρατηρεί δτι τό βάρος ένός 
σώματος, τό όποιον ύφίσταται τήν έπί- 
δρασιν τοΰ πνεύματος, άνέρχεται άπό 8 
λίτρας εις 36 καί κάποτε καί είς 48 διά 
νά κατέλθη μετ’ δλίγον είς 46 καί κά
ποτε άπό 23 έφθασε τάς 43 λίτρας διά 
νά κατέλθη καί πάλιν εις τάς 27.

Διά νά μελετήση τάς μεταβολάς αύτάς 
τθΰ βάρους τών σωμάτων διατελούντων 

ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗΝ. —Είς τήν τελευταίαν ίπιδρομήν τών Γερ
μανικών αεροπλάνων κατά τής Θεσσαλονίκης, οί σύμμαχοι έπέτυχον 
νά ρίψουν έν έϊ “αύτών, συστήματος «Τάουμπε». Τά καταρριφυέν 
άεροπλάνον έξετέύη είς κοινήν ύέαν, μεύ’ ο έπεδιωρΟώΰη ύπό 

τών Γάλλων καί χρησιμοποιείται ήδη ύπ’ αύτών.

ύπό τήν έπίδρασίν τών μέντιουμ, ό Krookes καί πρό αύτοΰ ό 
Dr Hare, κατεοκεύασαν ειδικά μηχανήματα, καί έπέτυχον λίαν ένδια
φέροντα άποτελέσματα.

Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Πετρουπόλεως Bechteren 
κατεσκεύασεν έπίσης μηχάνημα. Ό Μορσέλλι παρετήρησε κατά τό 
τέλος μιάς συνεδριάσεως, δτι είχεν έπέλθη μείωσις τού βάρους 6 κοί
λων, έκ τού δεξιού τμήματος τού σώματος καί 14 έκ τοΰ άριστερού έπί 
5 έκ τών παρευρεθέντων εις τήν συνεδρίασιν. Ό αύτός έπίσης παρετή- 
ρησεν δτι ή Εύσαπία, τό μέντιούμ του, ύπνωτισμένη είχε γινή δεξιό- 
χειρ. άπό άριστερόχειρ ποΰ ήτο καί δτι καϊ αύτός ό ’ίδιος υπό τήν έπί
δρασίν της κατέστη άριστερόχειρ.

Ό Λομπρόζο είς ένα πνευματιστικόν βιβλίον του άναφέρει δτι, τό 
περίφημον μέντιουμ Εύσαπία άσθενοΰν έκ διαβήτου καί έξηντλημένον 
άπό τάς συνεχείς καί κοπιώδεις συνεδριάσεις, έζύγιζε μόλις 15—20 
κοιλά. Έν τούτοις κατώρθωσεν κάποτε είς μίαν συνεδρίαν νά άναπτύξη 
τοσαύτην δύναμιν, ικανήν νά σπάση ένα τραπέζι.

Άλλα τά πλέον σημαντικά άποτελέσματα πού έπετεύχθησαν κατά τά 
τελευταία έτη, διά τής μελέτης τών μεδιανιμικών φαινομένων είνε αί 
μέθοδοι τής γραφικής άποτυπώσεως, τής όποιας ή σημασία είνε πολύ 
μεγάλη.

Μέσα εις ένα μεδιανιμικόν καμπινέ, έτοποθέτησαν ένα καρδιογρά
φον Marcy, συγκοινωνοΰντα δι’ ένός σωλήνος διασχίζοντος τό παραπέ
τασμα τοΰ καμπινέ, μέ μίαν γραφίδα τοποθετη μένην ύπεράνω ένός 
κυλίνδρου μαυρισμένου μέ καπνιάν. Παρακαλεΐται κατόπιν τό πνεύμα 
νά πατήση τό κουμπί τοΰ καρδιογράφου. Μετ’ ολίγα λεπτά άκούεται 
εύκρινώς ό ήχος τής πέννας νά τρέχη έπί τοΰ κυλίνδρου. Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον έπιτυγχάνομεν δύο σειράς καμπύλών, αί όποϊαι καταδει
κνύουν μεγίστην κούρασιν καί διαφέρουν άπό τάς συνήθεις καμπύ
λος, λόγφ τής άνισότητος καί τού κακοσχη ματισμού των.

Ό Bottazzi μεταξύ τών άλλων πειραμάτων τά όποια έκαμε μέ τήν 
Εύσαπίαν, έθεσε μέσα είς τό καμπινέ ένα τύμπανον δέκτην συστή
ματος Marey, καί τή βοηθείρ ένός σωλήνος από καουτσούκ τό έθε
σεν εις επικοινωνίαν μέ ένα μανομέτρ, τοποθετημένον είς ένα γει
τονικόν δωμάτιόν. Παρεκλήθη καί πάλιν τό πνεΰμα νά πίεση ένα 
κουμπί. Δύο σειραί γραμμαί άσπραι εμφανίζονται άνερχόμεναι καί 
κατερχόμεναι εις ύψη δυσανάλογα. Αί υψηλότεροι άνταποκρίνον- 
ται φυσικαί πρός τάς δυνατωτέρας πιέσεις.

Οί Herlitzker δ Foa καί δ Agazzotti 
εις δύο συνεδριάσεις είς τό Τουρϊνον 
μαζί μέ τήν Εύσαπίαν, έπέτυχον έπίσης 
λίαν ένδιαφέροντα άποτελέσματα τών 
οποίων Ιδού μία περίληψις :

«Ό κινητός κύλινδρος ήτο έκτός τού 
καμπινέ, φωτισμένος πλουσάος σκεπασμέ
νος μέ βουάλ καί μακρυά άπό τήν Εύσα
πίαν, τήν όποιαν παρηκολούθουν καί είς 
τάς λεπτομερεστέρας κινήσεις της οί 
τρεις άνθρωποι. "Εξαφνα έγένετο αντι
ληπτόν κάτι χαρακτηριστικόν. Ήτο άδύ
νατον νά φαντασθή κανείς έπέμβασιν 
ένός άπό ημάς, διότι ύπήρχον πλεΐστοι 
έπεφορτισμένοι εΐδικώς μέ τήν έντολήν 
νά μάς έπιβλέπουν.

"Ενα τραπεζάκι στερεό κατακομματιά- 
σθηκε χωρίς νά ένεργήση τό παράπαν 
τό μέντιουμ, ένώπιόν μας καί χωρίς κα
νείς άπό ημάς νά τό έγγίση. Έπαναλαμ- 
βάνομεν δτι ήτο άδύνατον νά ενεργήση 
τό μέντιουμ, διότι δλα του τά μέλη έπε- 
βλέποντο καϊ έφυλάσσοντο. Έν τούτοις 
ή άναγκαιοΰσα προσπάθεια διά τό σπά
σιμο τοΰ τραπεζιοΰ άπαιτοΰσε λογικώς 
κινήσεις βιαίας, αί όποϊαι ήτο άδύνατον 
νά προέρχονται άπό τό μέρος τοΰ μέν
τιουμ. Μιά φωτογραφική πλάκα χωιιένη 
κάτω άπό τό τραπέζι, πέρασεν άποτομως 
είς τήν έπιφάνειαν αύτής, ένφ οί παρι- 
στάμενοι καί τό μέντιουμ αύτό άκόμη, 
ήσαν άπομακρυσμένα άπό τό τραπέζι, 
ορατόν κάλλιστα άπό δλα τά σημεία.

Μιά πλάκα φωτογραφική, τυλιγμένη 
σ' ένα κομμάτι μαϋρο χαρτί καί τοπο
θετημένη έπάνω άπό τήν κεφαλήν τής 
Εύσαπίας. Έγινε ή έμφάνισις τής πλάκας 
καί έφάνησαν 4 δάκτυλα μόνον.Ώρισμέ- 
νως αύτό ήτο φαινόμενον ραδιενέργειας.·

Α ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥQ

2 Μαρτίου. — Είς τήν Κων πολιν άνεκα- 
λύφθη συνωμοσία στρεφομένη έναντίον τών 
Νεοτούρκων καί άποσκοποΰσα τήν ανατροπήν 
αύτών έκ τής έξουσίας.

5 Μαρτίου. — Γερμανικόν Ζέππελιν ιπτά
μενον άνωθεν τής Θεσσαλονίκης έβομβάρδισε 
τήν πόλιν καί τάς κατασκηνώσεις τών συμ
μάχων παρά τό Λεμπέτι καί τά Λουτρά τοΰ

Σέδες. θύματα υπήρξαν άρκετά. Οί σύμμαχοι ένεργούντες νηοψίαν 
έπί τής · Αλβανίας· τής Πανελληνίου κατέσχον σάκκους τοΰ Ελλη
νικού ταχυδρομείου.

10 Μαρτίου. — Γαλλικόν άεροπλάνον κατεβύθισε μίαν Ελληνικήν 
βενζινάκατον έντός τού λιμένας τής Μυτιλήνης. Οί έπιβαίνοντες αύτής 
ριφθέντες εϊς τήν θάλασσαν έσώθησαν.

14 Μαρτίου. Νέα εναέριος έπιδρομή τών Γερμανών έναντίον τής 
Θεσσαλονίκης. Στολίσκος έκ 10 γερμανικών άεροπλάνων έμφανισθείς 
τήν πρωίαν ύπεράνω τής πόλεως έβομβάρδισε αύτήν. Υπάρχουν περί 
τά 20 θύματα νεκροί καί τραυματίαι έκ τών πολιτών, μεταξύ δέ αύτών 
καί δύο στρατιώται. Αί προξενηθεϊσαι έκ τοΰ βομβαρδισμού ζημίαι είς 
τό Γαλλικόν στρατόπεδον είνε σημαντικά! αί δέ είς τήν πόλιν άνυπο- 
λόγιστοι.

Οί ένταΰθα πρεσβευταί τών Δυνάμεων τής Άντάν έπισκεφθέντες τόν 
πρωθυπουργόν κ. Σκουλούδην έζήτησαν παρ' αύτοΰ έξηγήσεις διά τάς 
δηλώσεις του έν τή Βουλή άναφορικώς πρός τό ζήτημα τής κατοχής τής 
βορείου 'Ηπείρου. Ό κ. Σκουλούδης παρέσχε τάς σχετικάς καθησυχα- 
στικάς διαβεβαιώσεις.

16 Μαρτίου. — Ή Ελληνική Κυβέρνησις άπηύθυνεν διαμαρτυρίαν 
πρός τάς Κυβερνήσεις τών Δυνάμεων τής Αντάντ διά τάς συλλήψεις 
'Ελλήνων καί ξένων ύπηκόων έπί Ελληνικού έδάφους.

20 Μαρτίου. — ΚαΧ άλλη έπιδρομή Ζέππελιν κατά τοΰ Λονδίνου. 
Αί προξενηθεϊσαι ζημεΐαι έκ τοΰ βομβαρδισμού δέν είνε σημαντικοί. 
Οί Άγγλοι διά τών ειδικών πυροβόλων των κατώρθωσαν νά καταρρί- 
ψουν έν Ζέππελιν έκ τών έπιδραμόντων, παρά τάς έκβολάς τοΰ Ταμέσεως.

Βούλγαροι κομιτατζήδες είσελθόντες είς τό Ελληνικόν έδαφος έφό- 
νευσαν τρεις Έλληνας χωρικούς.

27 Μαρτίου. — Οί ένταΰθα πρεσβευταί τών Δυνάμεων τής Αντάντ 
έπισκεφθέντες τόν πρωθυπουργόν κ. Σκουλούδην έδήλωσαν είς αύτόν 
δτι οί Σύμμαχοι έπειγόμενοι νά μεταφέρουν έκ Κερκύρας τόν Σερβικόν 
Στρατόν καί φοβούμενοι τά Γερμανικά υποβρύχια έν τή Μεσογείφ άπε- 
φάσισαν νά προβοΰν είς τήν κατάληψιν έπικαίρων Ελληνικών λιμένων 
καί όρμων δπως χρησιμοποιήσουν αύτούς κατά τών υποβρυχίων.

28 Μαρτίου.—Ένεργούντες τό άνωτέρω σχέδιόν των οί σύμμαχοι 
άπεβίβασαν σήμερον στρατόν είς τό Άργοστόλιον καί απέκλεισαν τόν 
λιμένα διά τορπιλλών καί συρματοπλεγμάτων.

’Αγγλικά καί Γαλλικά αγήματα άποβιβασθέντα είς Σοΰδαν, κατέλαβον 
τόν λιμένα καϊ άπέφραξαν αύτόν διά συρματοπλεγμάτων.

* * *

ΑΠ© ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ μ » % *

* χ * * μ % * ΤΟΥ MOYNE ΣΟΥΛΥ

Ολίγους μήνας πρό τοΰ πολέμου ό ένδοξος Γάλλος τραγωδός άπεφά- 
σισε νάδημοσιεύση τά απομνημονεύματά του. Τά έπακολουθήσαντα 

σοβαρά γεγονότα έμπόδισαν τήν δημοσίευσιν αύτών μέχρι σήμερον. 
Ήδη μέ τόν πρό τίνος έπισυμβάντα είς τό Παρίσι θάνατον τοΰ μεγά
λου τραγωδού, τά άπομνημονεύματα έδημοσιεύθησαν είς δύο έκ τών 
μεγαλειτέρων Παρισινών περιοδικών καί έπροξένησαν ίσχυράν έντύ- 
πωσιν είς τό Παρισινόν κοινόν, τό όποιον έπανειλημμένως είχε χειρο
κροτήσω τόν έκλιπόντα μύστην τής τέχνης.

«
Κατά πρώτον — λέγει είς τήν άρχήν τών άπομνημονευμάτων του ό 

Μουνέ Σουλύ — πρέπει νά εύχαριστήσω έκείνους ποΰ μέ τήν έπιμονήν 
των μέ ήνάγκασαν νά άφίσω τήν φυσικήν καί μακροετή νωχέλειάν 
μου καί νά συλλέξω μέ όλίγην δόσιν τάξεως καί μεθόδου τά άπομνη
μονεύματά μου. Διότι, πρέπει νά δ|ΐολογήσω δτι έκεϊνο ποΰ μοΰ έλειπε 
πάντοτε ήτο ή μέθοδος. Ή ονειρώδης έκστασις ήτο γιά ιιένα ή καλλι- 
τέρα μου σύντροφος άπό πολλοΰ. Καί άν τίποτε δέν μοΰ εφαίνετο τόσο 
άγαπητό, τόσο θαυμάσιο, τόσο γόνιμο άπό τήν μέθοδο καί τήν τάξι, ό 
θαυμασμός μου δι’ δλα αύτά ήτο απλώς καί μόνον πλατωνικός.

Τά φτερουγίσματα μιάς φαντασίας ύπερβολικά δραστήριου, καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τοΰ βίου μου, έσάρωναν τάς ωραίας ταξινομημένος άπο- 
φάσεις, τάς όποιας έλάμβανα. Τό γοΰστο μου νά ονειροπολώ υπήρξε 
τόσο ζωηρό, ώστε πολλάκις μοΰ' συνέβη νά άφομοιωθώ καί έγώ μέσα 
είς τό περιβάλλον, τό άϋλον, ποΰ έδημιούργησεν ή φαντασία μου καί 
νά μοΰ φαίνεται δτι ώρισμένως εύρίσκομαι μέσα είς πρόσωπα καί 
πράγματα πραγματικά.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον μία άπό τις πρώτες ήμέραις 
τής παιδικής μου ηλικίας έγινα μερμήγκι, θυμάμαι, ήτο 
ένα άπόγευμα Σεπτεμβρίου, κατά τό όποιον δνειροπολοΰσα 
ξαπλωμένος άνάσκελα είς τά χόρτα, μή σκεπτόμενος τίποτε 
ώρισμένον, μέ τό βλέμμα απλανές προσηλωμένον σ' ένα 
θάμνον ύψούμενον σέ κάποιαν άπόστασιν άπό έμέ. Δύο 
μερμίγκια είχαν σκαρφαλώσει έπάνω είς τό στέλεχος τοΰ 
θάμνου καί ανέβαιναν. Τότε εύχαριστούμην νά σκέπτωμαι 
δτι έγώ ήμουν έκεϊνο τό μερμήγκι. Καί έλεγα είς τόν 

έαυτόν μου, δτι έκεϊνο τό μικρό θαμνοΰλι ήτο Ίμαλάια ΰψους γιά ένα 
μερμίγκι. Κάθε φυλλαράκι ήτο καί άπό ένα πελώριο δένδρο. Καί ένα 
μπουμπουκάκι θά είχεν άναλογία γιά τό μερμηγκάκι αύτό δση άναλο- 
γία θά είχε στό άνθρώπινο σώμά μου ή έκκλησία τής Νότρ Ντάμ, 
αίωρουμένη έπάνω είς τρεις Πύργους τοΰ Έϊφελ. Καί τήν στιγμήν 
ποΰ τό μερμήγκι έφθασεν είς τήν κορυφήν τοΰ θάμνου, ποΰ έγερνε 
ώθούμενον άπό τόν άνεμο δεξιά καί άριστερά, έφαντάσθηκα δτι ευρι
σκόμενος κι' έγώ. μερμιγκάκι, έκεΐ έπάνω, κινδύνευα νά πέσω· άπλωσα 
τά χέρια μου καί στηρίχθηκα στή γή ! Τό άνέκδοτον αύτό δέν έχει 
άλλον σκοπόν παρά νά άποδιίξη πόσον ήμουν φαντασιοκόπος άπό 
παιδί άκόμη καί πόσον προχωρούσης τής ηλικίας μου, άνεπτύχθη 
μέσα μου τό ένστικτον τοΰ ονειροπολήματος μέ δλας τάς άκολουθού- 
σας συνεπείας του.

Έτσι, αν δέτ· μ’ έβίαζαν νά κατατάξω καί νά ταξιθετήσω τά άπο
μνημονεύματά μου θά έξακολουθοΰσα νά ονειρεύομαι τά άπομνημο
νεύματά μου θωπευόμενος πάντοτε άπό τήν άνάμνησιν ή μιάς σκηνής 
τής παιδικής μου ζωής, _ δπως αύτή ποΰ άνέφερα, ή μιάς χαράς τής 
καλλιτεχνικής μου ζωής, ή όνειροπολών ένα έργον, τό όποιον σχέδιαζα 
πριν άπό τριάντα χρόνια.

Μοΰ μένει νά προσθέσω άκόμη δτι έως τώρα μ’ έχει πιάσει μιά άκα
τάσχετος φλυαρία νά ομιλώ γιά τόν βίον μου καί τά έπεισόδιά του, ένφ

ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΟΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΝ. Αί ζημίαι, τάς όποίας ύπέστη ή πόλις τής θιαοαλο- 
νίκης έκ τοϋ τελευταίου βομβαρδισμού τών Γερμανών, είναι άνυπολόγιστοί. Σειραί 

οίκιών τών διαφόρων συνοικιών κατεστράφησαν τελείως.

θά έπρεπε ν' άφεθώ είς τό σημεϊον έκεϊνο ποΰ θά μιλούσα γιά τήν καλ
λιτεχνική μου ζωή. Άλλ’ έάν τά παρόντα άπομνημονεύματα έχουν 
κάποιο ένδιαφέρον τό ενδιαφέρον αύτό δύναται νά προέλθη προπάν
των — τό πιστεύω είλικρινώς — άπό τις μεγάλες προσωπικότητες ποΰ 
θά παρελάσουν άπό αύτά καί άπό τά καλλιτεχνικά γεγονότα ποΰ θά 
έξιστορηθοΰν.

θ’ άρχίσω λοιπόν, λέγων δτι έγεννήθηκα είς τό Μπερζερά τήν 27 
Φεβρουάριου τοΰ 1841. Άναζητών τά αίτια καί τάς έπιρροάς ποΰ μέ 
ώθησαν πρός τό θέατρον καί πρό αύτών έκεϊνο ποΰ μοΰ φαίνεται οτι 
υπήρξαν αί πρώται ένδείξεις τής κλίσεως μου, φρονώ δτι πρέπει νά 
άποδώσω ένα μέγα μέρος αύτών είς τήν μεγάλην άγάπην τοΰ πατέρα 
μου πρός τό θέατρον. Ό πατέρας μου ποΰ ήτο ένας άπό τούς πρού
χοντας τοΰ Μπερζερά, καί μεγαλοκτη ματίας, δέν άφινε ποτέ καμμιά 
παράστασιν τών θιάσων τραγωδίας ή κωμωδίας, ποΰ περνούσαν άπό 
τό χωριό μας. Καί ό ίδιος μάλιστα ηύχαριστήτο νά παίζη είς τό 
θέατρο. Αί παραστάσεις διωργανοΰντο άπό τούς έρασιτέχνας νέους τοΰ 
Μπερζερά. Καί πριν κτισθή τό κατάλληλον διά θέατρον οικοδόμημα, 
αί παραστάσεις έδίδοντο έδώ καί έκεΐ.

Τήν έποχήν έκείνην έγώ ήμουν ένα άγριόπαιδο, άπό τά όχι συνη
θισμένα. Πολλές φορές ένώ έπαιζα μοΰ ήρχετο ή ιδέα δτι είμαι ξένος 
μέσα είς τό περιβάλλον έκεϊνο τών παιχνιδιών καί τών παιδιών. Σχε-
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τικώς μέ τήν περίοδον έκείνην τοΰ βίου μου, μοΰ,έρχεται είς τήν μνή
μην ένα έπεισόδιον. Είς τό σχολεΐον τοΰ Καμπό, ποΰ έπήγαινα, μάς 
άνάγκαζων νά άποστηθίζωμεν κάθε πρωί τετράστιχα τοϋ Λαμότ - Χου- 
δάρ. Κάθε πρωί πριν άρχίσουμε τό μάθημα τραγουδούσαμε έν χορφ 
μερικά άπό τά τετράστιχα. , , , ,. .

Πιστεύω δτι δύναμαι νά διακρίνω τήν πρώτην έκδήλωσιν της κλι- 
σεώς μου πρός τό θέατρον είς ένα πολύ, μικρόν,έπεισόδιον της μαθητι
κής μου ζωής, δταν ήμουν είς τό Λύκειον Καμπό. Ή μητέρα μου 
έπρόκειτο νά μ’ άγοράση έκεϊνες τίς ημέρες μιά φορεσιά καινούργια 
ροΰχα. Καί μέ άφισε νά έκλέξω μοναχός μου τό κουστούμι πού ήθελα, 
μεταξύ ένός πανταλονιού στενοΰ καί ένός φαρδυοΰ. Εύρισκόμουν σέ 
μεγάλην λύπην, διότι δέν μπορούσα νά τά έχω καί τά δύο. Είς τήν 
κατάστασιν αύτήν εύρισκόμουν άκόμη. δταν ένα άπόγευμα Πέμπτης 
ό Καμπό μάς πήρεν δλους τούς μαθητάς καί μάς ώδήγησεν εις τό πανη-

Η ΛΑΪΚΗ ΕΚΔΗΛΟΣΙΣ. Ό Λαός τής πρωτευούσης δεν άφίνει ούδεμίαν ευκαιρίαν να του 
διαφύνο διά νά έκδηλώση τόν θαυμασμόν του καί τήν λατρείαν του πρός τον μεγαν Ελληνα 
πολιτικόν, τόν κ. Έλ. Βενιζέλον. "Οπως φαίνεται είς τήν άνωτέρω είκόνα, όταν ό κ. Βενιζέλος 
έπεσκέφθη τήν Λαϊκήν 'Αγοράν τοΰ Ζαππείου, τήν διοργανωβεϊσαν ύπέρ τών οίκοχενειων 
τών άπορων έπιστράτων, τά ουνηγμένα είς τήν πλατείαν τοϋ πάρκου πληύη παρηκολουΟησαν 

αύτόν, μαινόμενα άπό ι'νΟουσιασμόν και ζητωκραυγάζοντα.

γύρι, δπου έπαίζετο μία κωμφδία. Είσήλθομεν σέ μιά βρωμερή και 
ετοιμόρροπη παράγκα, ποϋ έτιτλοφορεϊτο μεγαλοπρεπώς «θέατρον». 

ποΰ επαιζε τόν κυριώτερον ρόλον άλλαζε πολλές φορές
-.-ΐμορροπη παραγκα, που έτιτλοφορεϊτο μεγαλοπρεπώς «σεατρον». 
Ό ήθοποιός ποϋ επαιζε τόν κυριώτερον ρόλον άλλαζε πολλές φορές 
ένδυμασίαν κατά τήν διάρκειαν τής παραστάοεως. Αύτό μοϋ έκαμε 
πολύ μεγάλην έντύπωσιν καί αίσθάνθηκα άμέσως μίαν άκατάσχετον 
κλίσιν πρός τήν σκηνήν, δπου έχει κανείς πολλά-πολλά κουστούμια 
ν' άλλάσση δ,τι ώρα θέλει καί δπου τόσο πολυσύνθετα προβλήματα, 
δπως αύτά ποΰ μέ άπασχολοΰσαν έμέ, νά εκλέξω μετάξι' ένός πανταλο
νιού στενοΰ καί ένός φαρδυοΰ, δέν τίθενται ποτέ!...
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Πολλαί μελέται έχουν γραφή έως τιόρα καί πολλαί συζητήσεις έχουν 
γίνει έπϊ τοΰ ζητήματος τής άκμής καί τής παρακμής τών διαφόρων 

άνθρωπίνων φυλών. Διατί μία φυλή χάνεται παντελώς έκ τοΰ προσώ
που τής γής καί διατί μία άλλη, ή όποια ύπέστη τρομακτικός κακουχίας 
καί ταλαιπωρίας ύφίσταται κραταιά καί ακμαία: Άς άκούσωμεν τί λέ
γει έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ ένας Εύρωπαϊος επιστήμων, ό μάλλον 
ειδικός. r t , , .

Είναι γνωστόν είς δλους μας — λέγει ό Επιστήμων ούτος—οτι τα 
παιδιά έν συνόλφ ομοιάζουν πάντοτε μέ τούς γονείς των. Άλλά διαφέ
ρουν ούσιωδώς είς τάς λεπτομέρειας. "Εξαφνα ένα παιδί απορεί νά 
όμοιάζη τόν πατέρα του είς τό χρώμα τών μαλλιών είς τό ανάστημα, 
είς τό σχήμα τοΰ προσώπου, άλλά νά διαφέρη έντελώς είς τόν χα
ρακτήρα. "II είναι δυνατόν νά συμβαίνη τό άντίθετον. Είς τήν πρώτην 
περίπτωσιν φυσικά τό τέκνον προερχόμενοι· άπό τούς γονείς του 
όμοιάζει μέ αύτούς άπό φυσιολογικούς λόγους. Άλλά διαφέρει είς τόν 
χαρακτήρα διότι έμεσολάβησαν είς τήν άνάπτυξιν τήν πνευματικήν καί 
είς τάς σχέσεις του, γεγονότα άντίθετα άπό έκεΐνα, πού έμεσολάβησαν 
κατά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τών γονέων του. Είς, τήν δευτέραν 
περίπτωσιν συμβαίνει τό άντίθετον. Έκ φυσιολογικών λόγων πάλιν, τά 
παιδιά δέν ομοιάζουν είς τήν διάπλαση- τοΰ σώματος καί είς τά χα
ρακτηριστικά τής μορφής, άλλ’ ομοιάζουν είς τόν χαρακτήρα διότι οί 
γονείς των τά άνέθρεψαν καί τά έμεγάλωσαν μέσα είς τό ίδιον περι
βάλλον, είς τό όποϊον άνεπτύχθησαν καί έμεγάλωσαν καί αύτοί. Ή 
θεωρία αύτή άλλοτε καί σήμερον άκόμη καταρρίπτεται άπό πολλούς 
έπιστήμονας, οί όποιοι ύποστηρίζουν δτι τά έπίκτητα χαρακτηριστικά 
τοΰ γονέως έκεΐνα δηλαδή, τά όποϊα δέν έχουν φυσιολογικήν τήν προ- 
έλευσιν, κληρονομεί τό παιδί άπό τούς γονείς του. Κατ’ αύτόν τόν τρό
πον έπιστεύετο οτι δταν ό γονεύς έχει γίνει ρωμαλέος καί ισχυρός, 
άπό συχνάς γυμναστικός άσκήσεις καί τό παιδί γίνεται ρωμαλέον καί 
Ισχυρόν, χωρίς νά γυμνασθή καί άσκηθή.

Ή πείρα δμως καί ή παρατήρησις απέδειξαν ότι ό ισχυρισμός,αύτός 
άποτελεϊ πλάνην. Κάθε παιδί ερχόμενον είς τόν κόσμον έχει ν’ άρχίση 
άπό τήν άρχήν καί νά μάθη δτι έμαθον ήδη καί οί πρόγονοι αύτοΰ.

"Ολοι γεννώμεθα αμαθείς καί κανείς έξ ήμών δέν όμιλεϊ καί δέν περι- 
πατεϊ έκ φύσεως άλλά συνηθίζει σιγά σιγά. Είς μίαν λέξιν τά έπίκτητα 
χαρακτηριστικά δέν κληρονομούνται ούτε μεταδίδονται ώς έμφυτα. 
"Οπως δέ τό παιδί ήμπορεϊ νά γίνη έντελώς διάφορον άπό τόν πατέρα 
του, αί έμφυτοι αύταί διαφοραί ήμποροϋν νά ισχυροποιηθούν καί εϊς 
τάς κατόπιν γεννεάς.

«
Είς ταύτην τήν θεωρίαν έπάνω στηρίζεται καί ή βελτίωσις, τήν 

οποίαν δύνανται οί κτηνοτρόφοι καί οί καλλιεργηταί νά έπιφέρωσιν εΐς 
τά είδη των. "Ενα άπό τά σπουδαιότερα προβλήματα, τά όποϊα άπη 
σχόλησαν τήν έπιστήμην, είναι καί τό πρόβλημα της έξευρέσεως τών 
αιτίων, άτινα συντελοΰσιν είς τήν διαφοράν άπό φύσεως τών γονέων 
άπό τά τέκνα. Πολλαί θεωρίαι έγεννήθησαν έως τώρα, άλλατό ζήτημα 

εΐναι άκόμη ύπό συζήτησιν. Έκεΐνο όμως, τό όποϊον προέ- 
~· "X κύψε πασίδηλοι· είναι δτι αί διαφοραί αύταί δέν οφείλονται.

Λ δπως πιστεύουν πολλοί, είς δ.τι συνέβη είς τόν πατέρα πριν 
γεννηθή τό τέκνον.

Αί διαφοραί εΐναι αύτόματοι. Τά μέλη μιάς οίκογενείας 
κιινών έξαφνα, ή χοιριδίων, ήμπορεϊ νά γεννηθούν άπό φύ
σεως έντελώς διαφορετικά τό ένα άπό τό άλλο καί άπό τούς 
γονείς των. Άφοΰ δέ ή τοιαύτη διαφορά προέρχεται έκ 
φύσεως, είναι επόμενον αί διαφοραί αύταί νά υπήρξαν αύτό- 
ματοι. Δέν είναι δέ δυνατόν νά διαφέρουν λόγφ τής καλής 
η τής κακής υγείας τών γονέων, ή λόγφ τής τροφής, τήν 
όποιαν έτρωγαν, ή τής ζωής τήν όποιαν περνούσαν. Έπειτα 
καί μία άλλη περίπτωσις. Τά άτομα διαφέρουν πρός άλληλα 
προκειμένου περί τών φυσικών δυνάμεων, τάς όποιας άντι- 
τάσσουν κατά τών άσθενειών. "Αν ή άσθένεια τών γονέων 
έγένετο άφορμή ώστε νά γεννώνται τά παιδιά άσθενικά, τότε 
κάθε άτομον, τό όποιον θά είσήρχετο εΐς τήν ζωήν, θά είσήρ- 
χετο μέ δυνάμεις όλιγωτέρας έκείνων, τάς δποίας εΐχεν ό 

πρόγονός του. Τοιουτοτρόπως δέ μία φυλή θά έξέλειπε^σύν 
τφ χρόνω άπό προσώπου γής. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον οί "Αγ
γλοι, ποΰ έξετέθησαν μεγάλως είς τήν φβίσιν κατά _τήν 
έκστρατείαν τών ‘Ινδιών, οί ιθαγενείς τών 'Ινδιών,. ποΰ έπά- 
θον άπό έντερικόν πυρετόν καί δυσεντερίαν, οί Έσκιμώοι, 
ποΰ ταλαιπωρήθησαν άπό τό κρΰο, οί Άραβες ποΰ ύπέστη
σαν μεγάλα δεινά άπό τήν ύπερβολικήν ζέστην, οί Κινέζοι 
καί οί Εβραίοι ποΰ έζησαν ανέκαθεν χωμένοι μέσα είς τήν 
άκαθαρσίαν, τήν προκαλοΰσαν σωρείαν άπό άσθενείας, όχι 
μόνον δέν έξέλιπον ώς φυλαί, άλλά κ.ραταιοΰνται _καί δυναμό- 
νονται. Επομένως ήμπορεϊ νά καθορίσΐ) κανείς, δτι μία φυλή 
τότε μόνον ένδυναμούται καί καθίσταται κραταιά, δταν ύφί
σταται ταλαιπωρίας καί έκφυλλίζεται καί σβύνεται, δσάκις

διάγει άνέτως καί χωρίς κανέν έμπόδιον είς τήν ζωήν.
Τό γεγονός αύτό άποδεικνύει, δτι τά παιδιά δέν έπηρεάζονται έκ 

φύσεως ύπό τοΰ δυσμενοΰς περιβάλλοντος μέσαείς_τό όποιον έγεννή
θησαν καί άνετράφησαν οί γονείς των. Φυσικά, δπως καί είς κάθε 
κανόνα έτσι καί έδώ, ύπάρχουν έξαιρέσεις. Λέγουν δτι οί κΰνες τής 
Ευρώπης, δταν μεταφερθούν είς τάς ’Ινδίας, εκφυλίζονται. Άλλ" η 
ΰπαρξις φυλών κυνών άπό παλαιοτέρους χρόνους άποδεικνύει, ότι ή 
έκφυλιστική έξέλιξις δέν είναι διαρκής.

«
"Οταν ό άνθρωπος έπεράτωσε τήν κατάκτησιν τής γής ή έξέλιξις του 

έφθασε μέχρις ένός σημείου, εις τό όποϊον έσταμάτησε πλέον. Σήμερον 
πολλοί εύρωστοι καί δραστήριοι άνθρωποι δέν παράγουσι περισσότερα 
καί ύγιέστερα τέκνα άπό άλλους άνθρώπους, οί όποιοι δέν κατέχουν τίι 

αύτά προτερήματα. Οί εγκέφαλοι τά χέρια, τά φωνητικά όργανα, 
ή όρθια στάσις δέν ήλλοιώθησαν καθόλου. Κατά τό φαινόμενον ούδέν 
έκτός άπό τάς γνώσεις τοΰ άνθρώπου έβελτιώθη.

• · ·

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Βίκτωρ Ούγκόι έγραφε τήν 24 -Σεπτεμβρίου τοΰ 1848 :
Ό Λουδοβίκος Ναπολέων ένεφανίσθη σήμερον είς τό Συνέδριον. 

Μετέβη καί έκώθησεν είς τό έβδομον κάθισμα_τής τρίτης σειράς άρι
στερά. Έφαίνετο νέος, μέ μουστάκια μαϋρα, ένδυμα μαΰρο, κουμπο- 
μένο καί μέ γιακά γυριστό. Φορούσε γάντια λευκά. Ό Περρέν καί 
ο Λεόν Φωσέρ έκάθησαν άμέσως κατόπιν αύτοΰ καί δέν γύριζαν καθό
λου τήν κεφαλήν. Μετ' δλίγα λεπτά άπό τά Βήματα ήρχισαν νά 
κυττάζουν τόν Πρίγκηπα καί ό Πρίγκηψ έστρεψε τά βλέμματά του 
πρός τά έκεϊ.

26 Σεπτεμβρίου.

Ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης άνήλθεν είς τό βήμα (3 ’/, ητο ή ώρα). 
Φορούσε ρεδιγκότα μαύρη καί πανταλόνι γκρί. Διάβασε κάποιο χαρτί 
μέ σφραγίδες ποΰ κρατούσεν είς τάς χεϊράς του. 
Τόν ήκουον δλοι μέ μεγάλην προσοχήν καί σιω- 
πώντες. Έπρόφερε τήν λέξιν συμηατριώται μέ 
κάποιο ΰφος, ποΰ είχε κάτι τό ξενικόν. Όταν 
τελείωσε, μερικαί φωναί ήκούσθησαν: · Ζήτω ή 
Δημοκρατία; Έκεϊνος έστράφη καί έπέστρεψε
βραδέως είς τήν θέσιν του. Ό έξάδελφός του Ναπολέων, υίός τοΰ 
Ζερόμ, έκεϊνος ποΰ όμοιάζει τόσο πολύ τόν Αύτοκράτορα, πήγε καί 
τόν συνέχαρη.

.9 'Οκτωβρίου.

Συνεζητεϊτο είς τό Συνέδριον τό ζήτημα τής προεδρείας· ό Λουδοβί
κος Βοναπάρτης έλειπεν. Έν τούτοις, δταν άρχισαν τήν συζήτησιν έπί 
τής τροπολογίας τοΰ ΆντουάνΤουρύ, δστις απέκλειε τά μέλη τής Βασι-

I

λικής ή Αύτοκρατορικής Οίκογενείας, ένεφανίσθη. Έκάθησεν είς τό 
άκρον τής σειράς καί ήκουε σιγών καί μέ μεγάλην προσοχήν, στρίβων 
κάποτε - κάποτε τό μουστάκι του.
, Έξαφνα έσΐ]κ<ύθη καί διηυθύνθη βραδέως πρός τό Βήμα, έν τώ μέοφ 
έξαιρετικής άνυπομονησίας τοΰ Συνεδρίου. Τό ήμισυ τών μελών έφώ- 
ναζαν: «Κάτω», ένώ τό άλλο ήμισιι έφώναζεν: «’Ομιλήσατε!» Είς τό 
βήμα έκείνην τήν στιγμήν ήτο ο κ. Σαρράν. ’θ πρόεδρος άνεφώνησεν: 
«Ό κ. Σαρράν παραχωρεί τόν λόγον είς τόν κ. Λουδοβίκον Ναπο- 

λέοντα Βοναπάρτήν».
Ό Πρίγκηψ δέν είπε παρά όλίγας λέξεις άσημάν- 

τους καί κατέβηκε τοΰ βήματος, έπιστρέφων καί πάλιν 
είς τήν θέσιν του, έν τφ μέσω έκρήξεως γελώτων καί 
έκπλήξεως τών μελών.

Νοέμβριος 70M.S.

Έδείπνησα την 19 Νοεμβρίου παρά τφ κ. Όδιλόν Μπαρρό εΐς τό 
Μπουζιβάλ. Παρευρίσκοτ-το έκεϊ οί κ. κ. ντέ Ρεμυζά, ντέ Τοκεβίκ, 
Ζιραρδέν, Λέων Δουσέρ, εν μέλος τοΰ Αγγλικού Κοινοβουλίου μετά 
τής συζύγου του καί ή κ. Όδιλόν Μπαρρό μετά τής μητρός της.

Ένφ εύρισκόμεθα περί τά μέσα τοΰ δείπνου, ήλθεν ό Λουδοβίκος 
Βοναπάρτης μετά τοΰ έξαδέλφου του, τοΰ υίοΰ τοΰ Ζερόμ, καί τοΰ 
κ. Αμπαβουσί. Ό Λουδοβίκος Ναπολέων είναι διστεγκέ, ψυχρός καί 
γλυκύς, οξύνους καί μέ κάποιο μέτρον συ.γκαταβάσεως είς τό ύφος του, 
είς τό όποϊον διεκρίνετο κάτι τό γερμανικόν καί μέ μουστάκια μαύρα’ 
καμμία όμοιότης μέ τόν Αύτοκράτορα.

Έφαγε πολύ,λίγο. δπως καί πολύ λίγο μίλησε καί γέλασε, μολονότι 
το περιβάλλον ήτο πολύ εΰθυμον.

Η κ. Οδιλόν Μπαρρό τόν προσεκάλεσε νά καθήση άριστερά της. Ό 
Αγγλος έκάθητο δεξιά. Ό κ. ντέ Ρεμυζά, ό όποϊος έκάθητο μεταξύ 

τοΰ Πρίγκηπος καί έμοΰ, μοΰ εΐπεν είς τόνον άρκετά ύψηλόν, ώστε νά 
ακουσθή άπό τόν Πρίγκηπα:

— Δίδω τάς ύποσχέσεις μου είς τόν Λουδοβίκον Βοναπάρτήν καί 
την ψήφον μου είς τόν Καβαινιάκ.

Ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης έν τφ μεταξύ, άτάραχος, έδιδε νά φάγη 
είς τό λαγουδάκι, τό δποϊοτ· έφερε μαζί της ή κ. Όδιλόν.

ί « «

ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Κα&άριαμα τών μαλλιών.

Με τήν έποχήν αύτήν της ζέστης, τοϋ ίδρώτος καί τής σκόνης ένα φριξιόν 

τής κεφαλής κάθε τόσον είναι υγιεινότατοι· καί δροσιστικώτατον.

Ευκολώτατα δέ. ήμπορεϊ νά κατασκευάση καθένας εΐς τό σπίτι του πρώτης 

τάξεως φριξιόν μέ τόν εξής τρόπον :

Ζεσταίνετε 2 οκάδες νερό καί δια/.ύετε έντός αύτοΰ 65 δράμια ύπανθοακι- 

κής σόδας καί 80 δράμια πράσινο καλό σαπούνι, άνακατώνοντες διαρκώς 

έως ΰτου ή διάλυσις γίνη τελεία. Άφίνετε τό μίγμα νά ήρε- 

μήση 24 ώρας καί κατόπιν τό μεταγγίζετε. Τό άρωματίζετε 

τότε κατά τό γούστο σας, μέ νερό λεβάντας, κολώνιαν ή 

άλλο άροιμα.

*

Τό έλιξήριον τής νεότητος.

"Εν άπό τά έλιξήρια τής καλλονής, τό όποιον διατηρεί τήν 

δροσερότητα τοΰ προσο'ιπον μέχρι γήρατος, είναι καί τό έξής :

Παίρνετε : Κυπαρισσόμηλα .... 40 δράμια 

Ρίζαν ροδιάς . 

Καρυδόφυλλα . 

Ρίζαν φραουλιάς 

Στυπτυρίαν . .

καί τά βράζετε ολα μαζύ είς 2 οκάδες ΰδατος. Σονριόνιιε 

κατόπιν τό υγρόν καί τό ριυλάσσετε είς φιάλην.

Μέ αύτό πλύνετε τό πρόσωπον καί τάς χεϊράς σας μίαν 

φοράν μόνον τήν εβδομάδα.

■S·
Κρασί τής Κίνας.

Τώρα ποΰ ολα τά σπεσιαλιτέ έγειναν αόρατα καί ιό κρασί 

τής κίνας μαζί· μ' αύτά έξηφανίσθη.' ’Ημπορεϊτε δμως νά 

τό κατασκευάσετε μόνοι σας μέ τόν έξής άπλούοτατον τρόπον:

Αγοράζετε : 20 Λοά«. Κίνας βασιλικής

25 » Οινόπνευμα 60 βαθμών

1.00 όκάν Οίνον ερυθρόν.

κίναν, τήν τοποθετείτε εντός δοχείου καί 

τό οινόπνευμα. Τήν άφίνετε έτσι έπί 24

Κοπανίζετε τήν 

χύνετε έπάνω της 

ώρας καϊ κατόπιν προσθέτετε τόν οίνον. Περιμένετε νά γίνη 

ΐ ' ’ »··»>««

πιν τό φιλτράρετε καί έχετε πρώτης ποιότητας-οίνον κίνας.

« « «

ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΑΪΝΕ
Σ' τ’ αοπρα σον οτήθια άκουμπώ; 

0 ούρανός έμπρός μ ’ άνοιγε ι. 

Μοΰ λες άγάλια: Σ' άγαπίΰ.

Κλαίω .... Τό δάκρυ μου μέ πνίγει.

(Μβτάφρ. A. Β.)

wwu*  .ivvuvcir.ir ιυ»’ uirin. iifyi/liyilf να ,
ή διαπότισις έπί ΙΟ ήμέρας, άνακατώνοντες άπό καιρόν είς καιρόν. Κατά-

ΑΠΟ ΤΑ
Μάτι μέ μάτι σέ θοιρώ ; 

Ξεχνώ καί λύπη μου καί πόνο. 

Φίλοι τά χείλη σου ; θαρρώ : 

Ξαναγεννηέμαι· ξανανειώνω.

Μ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΑΙΖΟΝ

Τϊ έφετεινη θεατρική σαιζόν θά έγκαινιασθή μέ τό άνοιγμα τριών 
4 4 νέων θεάτρων καί μέ τήν ριζικήν μεταρρύθμιση· καί άνακαίνισιν 
των παλαιών. Τό θέατρον της Δ»θς Κοτοπούλη άνεκαινίσθη έκ βάθρων, 
και έκεϊ οπού έως τώρα εύρίσκετο μία μάνδρα, έντός όλίγου θά ύψοΰται 
μεγαλοπρεπές, κομψότατου καί ώραΐον θέατρον. Ή σκηνή του ηύρύνθη. 
η πλατεία έμεγάλωσε καί προσετέθησαν ισόγεια θεωρεία καί εξέδρα. 
Ό θίασος τής Δδ°ς Κοτοπούλη, συμπληρωθείς καί καταρτισθείς τελείως 
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μυράτ, ήρχισε τό Πάσχα μέ τά «Παναθή- 
ναια τοΰ 1915. Τό θίασον έχει ένισχύσει τό ζεΰγος Μπαρκουϊλέρος διά 
τους χορούς.
, Είς τήν λεωφόρον Ακαδημίας, έκεϊ ποΰ εύρίσκετο άλλοτε τό θέατρον 
Άρνιωτη. άνεγέρθη άπό τόν κ. Μεταξάτον τό θέατρον «’Ολύμπια- πάλ 
λευκόν καί μεγαλοπρεπές. Είς τά -’Ολύμπια- θά έγκατεσταθή τό Με
λόδραμα υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Λαυράγκα. Τό θέατρον δμως δέν 
εΐνε διά τό καλοκαίρι. Πριν άκόμη άρχίσουν τά μεγάλα καύματα ή πα
ραμονή έντός τοΰ θεάτρου αύτοΰ εΐνε έντελώς άδύνατος λόγφ τής άνυ- 
ποφόρου ζέστης. Άλλ’ οί θεαταί έκτός άπό τόν κίνδυνον τό νά ψηθούν 
διατρέχουν καί τόν κίνδυνον νά πάθουν άπό πλευρίτιδα. Ή διεύθυνσις 
τοΰ θεάτρου διά νά ρίξη όλίγην δροσιά μέσα άνοίγει τά παράθυρα καί 
σχηματίζεται τοιουτοτρόπως ρεΰμα. τό όποιον είναι έπικίνδυνον διά 
τό ίδρωμένον πλήθος.

Είς τήν πλατείαν Κολοκοτρώνη άνεγείρεται έπίσης νέον θέατρον 
πολυτελές καί κομψόν τό «Κεντρικόν, τών κ.κ. Φύρστ καί Άναστασιά- 
δου. Τό νέον θέατρον εΐνε καθ’ δλα άνετον καί δροσερόν οί δέ θεαταί 
μπορούν νά παρακολουθήσουν μέ μεγάλην άνεσιν τάς παραστάσεις 
χωρίς νά ψήνωνται άπό τήν ζέστην άλλά καί χωρίς νά ένοχλοΰνται 
από τόν θόρυβον τών οδών, δπως συμβαίνη είς άλλα θέατρα.

Έκτός άπό τά δύο αύτά θέατρα έγείρεται καί τρίτον έπί τής όδοΰ 
Πατησίων άπό τόν κ. Παπαϊωάννου, δπου Οά παίξη όπερέττα ύπό τήν 
διεύθυνσιν του. Τό θέατρον θά είναι έτοιμον καί θ’ άρχίση παραστά
σεις περί τά μέσα τοΰ Μαΐου.

Είς τόν θίασον τοΰ κ. Παπαϊωάννου πρωταγωνιστεί ή ύψίφωνος 
κ. Έλλη Άφεντάκη, θά παιχθοΰν δέ αί τελευταίοι Βιεννέζικοι Όπε- 
ρέτται, τών οποίων έτοιμάζονται ήδη τά κουστούμια καί παρηγγέλ- 
θησαν είς τήν Εύρώπην αί σκηνογραφίαι, καί νέαι Ελληνικοί μεταξύ 
τών όποιων καί ή «Πρόθυμη Χήρα. τοΰκ. Σακε«.αρίδου έπί λιμπρέτου 
τοΰ κ. Λάσκαρη.

Τό θέατρον Κυβέλης παρέμεινε τό αύτό χωρίς καμμίαν μεταβολήν 
και μεταρρύθμιση· άρχίζει δέ παραστάσεις τό Πάσχα.

Λόγφ τής άνεγέρσεως νέων θεάτρων καί τοΰ παρατηρούμενου ένεκα 
τούτου συναγωνισμού ή θεατρική κίνησις τής έφετεινής περιόδου προ
μηνύεται λίαν ζωηρά καί ενδιαφέρουσα. Έργα ετοιμάζουν πολλοί άπό 
τους δικούς μας συγγραφείς. Άλλ’ έκεΐνο ποΰ τούς απασχο?ΛΪ περισσό
τερον αύτήν τήν έποχήν είναι ή συγγραφή τών Επιθεωρήσεων, αί

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΛΟΝ. Τήν μοωτεύουσαν έπεσκέφθη καί έγένετο δεκτός παρά τής Λ. Μ. τοϋ 
Βοσιλτως ό Αγγλος στρατηγό; Μαόν, τής συμμαχικής στρατιά; τής ‘Ανατολής. Ό "Αγγλος 
στρατηγός, συνοδευόμενος άπό τόν Πρεσβευτήν τής ’Αγγλίας σέρ "Ελλωτ, έπεσκέφθη καϊ τό. 
κ. Βενιζέλον, τον νειοτερον Ελληνα πολιτικόν, τόν όποϊον τόσον έκτιμά καί υπολήπτεται ή 

διπλωματία τής πατρίδος τοϋ "Αγγλον στρατηγόν.

όποϊαι έφέτος θά εΐνε καί περισσότεραι άλλά καί θά άναβιβασθοΰν 
μέ πλοΰτον σκηνικόν καί θεαματικότητα πρωτοφανή.

Είς τό θέατρον τής Δδ°? Κοτοπούλη θά παιχθοΰν καί πάλιν τά 
■ Παναθήναια» τά όποϊα έτοιμάζονται ήδη. Είς τό θέατρον τσΰ Συν
τάγματος περί τά μέσα τοΰ θέρους θ’ άναβιβασθή καί έκεϊ Έπιθεώ- 
ρησις άπό θίασον τόν όποιον θά καταρτίση ό κ. Θεοδωρίδης. Έπι- 
θεώρησις θά παιχθή έπίσης — τά «Έπινίκεια» δπως φαίνεται — καί 
είς τό θέατρον τής κ. Ρεζάν είς δέ τά συνοικιακά έφέτος ή έπιθεώ- 
ρησις θά όργιάση.

Είς τό θέατρον τοΰ Νέου Φαλήρου θά κατέλθη περί τά μέσα τοΰ 
Μαΐου ή όπερέττα τού Μουσικού θιάσου.

τόν 

πτηαι ή
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“Ο ΑΠΛΥΤΟΣ,,
ΔΙΗΓΗΜΑ)

άπό τό

Κατωρθώσας, τέλος πάντων, νά φθάση 
. είς τόν βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ, 

λόγω άρχαιότητος είς τήν υπηρεσίαν, εί· 
χεν αποκτήσει μία τέτοια συνήθεια νά 
μεταχειρίζεται τήν λέξιν « άπαυτός» 
«άπαυτή» τό ·άπαυτό», ώστε ή δυστυ
χισμένη αύτή λέξις κατήντησε νά μή 

στόμα του.

.. έκεΐ κάτω, πρόσεξε γιατί Θά κοιμηθής, άπόψε 
Ή : Άπαυτοί, είσθε βρωμεροί σάν ένα άπαυτό!

___  ,—w_, ... άπαυτό !
Δέν κατόρθωνε νά προφέρη τέσσαρας λέξεις χωρίς νά παρεμβάλη

ξεκολλή. διόλου 
"Ελεγεν έξαφνα: 
— Έ ! σύ άπαυτέ 

στό ... άπαυτό .. . 
Όκτώ μέρες..

τό άπαυτό μεταξύ τής,τρίτης καϊ Τετάρτης. Οί στρατιώται τόν συνή
θισαν πιά καϊ δέν τόν έλεγαν 
παρά ό «Άπαυτός». Κανείς δέν 
τόν χώνευε γιατί είταν μιά πα- 
λιοσακαράκα άπό τις πιό χον
τροκέφαλες καϊ μοχθηρές ποΰ 
γεννφ ή μακρά διαμονή είς 
τόν στρατόν, βαρόμετρών τις 
χαρές του κάθε μέρα μέ τόν 
άριθμόν τών τιμωριών ποΰ θά 
κατόρθωνε νά έπιβάλη. Καί 
προσπαθοΰσε πάντοτε ή σημε
ρινές νά είνε περισσότερες άπό 
τις χθεσινές. Αισθανότανε τόν 
έαυτόν του υπερβολικά εύτυχι- 
σμένον, δταν κατόρθωνε νά 
βλέπη κάθε βράδυ γραμμήν 
άτελείωτον άπό τιμωρημένους 
μέ τις λευκές μπλούζες, τά 
χονδρά ξυλοπέδιλα καϊ τήν 
σκούφιαν τού σταύλου φορε- 
μένην στραβά. Τότε έτριβεν 
άπό εύχαρίστησι τά χέρια του, 
έκανε άστεϊα, χαμογελούσε:

— Έ ! έ ! κοθώνια, Θαυμά
σια- γιά τ’ άπαυτό άπόψε. Στα- 
θήτε λιγάκι καϊ θά σάς δείξω 
έγώ, κολοκύθια, πώς γίνονται 
άνθρωποι.

Εΰρισκε εύχάριστον νά ρωτά 
τά ονόματα τών νεοερχομέ- 
νων, μόνον πρός τόν σκοπόν 
νά τούς πή κατόπιν:

— Ά ! έτσι σέ λένε; Καλά! Έμενα μέ λένε Φλίκ καϊ στό τέλος τού 
όνόματός μου άκολουθούν πάντοτε όκτώ μέρες.

Κάποτε φώναζε κανένα άπό τήν μίαν άκρην έως τήν άλλην τής 
αύλής τού στρατώνος.

— Έ ! σύ ’κεϊ κάτω !... Άπαυτέ ... Λαντιμπού!...
Εκείνος έτρεχε:
— Διατάξατε, ύπολοχαγέ μου!
Έπάνω σ’ αύτό ό Φλίκ, χωρίς νά συγκινηθή, απαντούσε άναμμένος: 
— Πώς είπες ; Άπαυτέ;
— Είπα, ύπολοχαγέ μου I
— Ά ! είπες, «ύπολοχαγέ μου» ; Καλά, όκτώ μέρες. .. άπαυτό γιατί 

μέ είπες «ύπολοχαγέ μου». Είμαι απλώς άνθυπασπιστής.
Ό «αιφνιδιασμός» ήτο τό φόρτε του. Δέν περνούσε εβδομάδα χωρίς 

νά μπή στις δύο τό πρωί στόν ήσυχο καϊ σιωπηλό θάλαμο, μέ, τό 
κεφάλι του χωμένο μέσα σ’ ένα καπουσόν στρατιωτικό, άκολουθούμε- 
νος άπό έναν στρατιώτην τής φρουράς κρατούντα ένα φανάρι. Προ
χωρούσε σιγά-σιγά καϊ μέ προφύλαξιν, έφθανεν έπάνω άπό τά κρεβ- 
βάτια τών άνδρών καί σκάλιζε τά κρεμασμένα είς τόν τοίχον σακκίδια, 
προσεκτικά δτι περιείχαν μέσα, τόν σπόγγον, τήν βούρτσαν, τό καρούλι 
καί δλα τά άλλα άπαραίτητα ποΰ έχει κάθε στρατιώτης είς τό σακκί- 
διό του. "Οταν άνεκάλυπτεν έκεϊνο πού ζητούσε, κάποια κηλίδα κεριού 
έπάνω είς τό ξύλο τής βούρτσας, έπί παραδείγματι, έπεφτεν έπάνω είς 
τόν κοιμώμενον στρατιώτην καϊ τόν κουνούσε δυνατά:

— Έ ! σύ ... Άπαυτέ ;
Ό δυστυχής άνοιγε τά μάτια του, έτινάζετο έντρομος καί παρατη

ρούσε μέ τά τρομαγμένα μάτια του τόν άνθυπασπιστήν, πού φιόναζε 
μέ σταυρωμένα τά χέρια.

— Γιά πες μου, μήπως νομίζεις, πώς ή Πατρίς σού δίδει τήν βούρ
τσαν τού ξεσκονίσματος γιά νά τήν κάμής έσύ κηροπήγιον; Έμπρός, 
σήκω έπάνω καϊ γλήγωρα, μάλιστα. Νά κατεβής στό άπαυτό.

Τότε ό δυστυχισμένος στρατιώτης, ζαλισμένος άπό τόν ύπνο ξεσκε- 
πάζετο, περνούσε σιωπηλός τό πανταλόνι του καϊ πήγαινε νά τελείωση 
τό όνειρό του είς τό κρατητήριον.

ΕΙΣ ΤΟ ΥπΡ.—’Από τήν άρχήν τοϋ πολέμου el; τό "Υπρ πολεμούν οί φημισμένοι Αγγλοι
ΕΟζωνοι, οί έπονομαζόμενοι Χαϋλάνδερς. Καί πολεμούν γενναιότατα, δπως όμολογσυν 
καϊ αυτοί οί Γερμανοί. ΕΙς μίαν άπό τάς τελευταίας έπιβίσεις των κατέλαβον το άνωτέρω 

Γερμανικόν χαράκωμα, τό όποιον χρησιμοποιούν τώρα ώς έρεισμα δια νεαν έπΙΟεσιν.

γορεύσεις, εΰρισκαν μέσον νά εισάγουν καπνόν, άγνωστον πώς.
Πριν κλείσουν τό πειθαρχεϊον, κάθε βράδυ, ό Φλίκ τούς έξέταζε προ

σεκτικά, τούς γύμνωνε τσίτσιδους, σκάλιζεν ένα-ένα τά ροΰχα τους καϊ 
— ες τϊς γωνίες τής φυλακής χωρίς νά άφίση τήν παραμικρή 

Άλλά δέν κατόρθωνε νά εύρη τίποτε. Μόλις δμως κλείδωνε

Ό Φλίκ συνεδύαζε τάς τιμωρίας. Ήτο αριστοτέχνης είς τό είδος του. 
Τόν χειμώνα καθότανε στήν πόρτα τού πειθαρχείου καϊ προσπαθούσε 
νά «τσακώση· κανένα ποΰ νά φορούσε κάτω άπό τήν φαρδυά μπλούζα 
τοΰ θαλάμου τό άμπέχωνο. Όταν τόν τσάκωνε γελούσε:

— Ά ! ά I οκτώ μέρες άκόμη στ’ άπαντά.
Τό καλοκαίρι άλλη ιστορία πάλι. Δύο έως τρεις φορές τήν ημέραν 

ή σάλπιγξ ήχούσε προσκλητήριο, τών τιμωρημένων. Οί δυστυχείς 
μαζευότανε μέσα είς τό ήλιοπΰρι μέ τό δπλον έπ’ ώμου. Τούς τοποθε
τούσε είς τήν γραμμήν καί έπειτα τούς διέτασσε νά σταθούν είς τόν 
τοίχο μέ τό κεφάλι έστραμμένο πρός τά μέσα, κάτω άπό τϊς, πύρινες 
άκτϊνες τού Ίουλιανού ήλιου καϊ νά άσκούνται έπΐ μίαν καϊ ήμίσειαν 
ώραν, άποσυνθέτων κάθε κίνησιν.

Παρήγγελε:
— Έπ’ ώμου !. - - Μάρς!... Μία κίνησις, τρεις χρόνοι. ΈνI
Έπειτα μετά τό παράγγελμα αύτό πήγαινε καϊ καθότανε είς τήν 

σκιάν, έστριβεν ένα τσιγαράκι, τό άναφτε, τό έφούμαρεν έως τό τέλος, 
ένφ οί στρατιώται περίμεναν έκτελοΰντες άκόμη κάτω άπό τόν ήλιο 
τήν πρώτην κίνησιν τοΰ «επ’ ώμου», καί δταν πιά δέν έμενεν οΰτε ίχνος 
τσιγάρου είς τά δάκτυλά του. φώναζε «Δύο» !. .. Μετά ένα τέταρτο τής 
ώρας, κατά τό όποιον οί στρατιώται καί πάλιν έμεναν άκίνητοι έκτε
λοΰντες τό δεύτερον παράγγελμα, έδιδε καϊ τό τρίτο.

Άπό αύτούς τούς δυστυχείς οί περισσότεροι πέθαναν άπό ήλίασιν 
καϊ άλλοι τρελλάθηκαν.

«

Τόν διάβολόν του δμως ό Φλίκ τόν εΰρισκε εις τόν καθημερινό του 
πόλεμο μέ δυό στρατιώτες, τελείους τύπους κοθωνιών, τόν Φρικώ καί 
τόν Λαπλότ. Ήσαν δύο ισχνοί καϊ κιτρινιάρηδες στρατιώται τής αύτής 

κλάσεως. Πρώτα δέν γνωριζό- 
---------------------------- ------------------τανε, άλλά μόλις άντίκρυσεν ό 

j ένας τόν άλλον κατάλαβαν δτι 
έπρεπε νά μείνουν άχιόριστοι 

I καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
θητείας των. Κατόρθωναν ούτε 

I γυμνάσια νά πηγαίνουν ούτε 
V------------------------- άγγαρία άλλ-ούτε καί φυλακή.

— - ----- Ό άνθυπασπιστής Φλίκ, είχε
λυσσάξη ποϋ δέν μπορούσε νά 
τούς εύρη κάτι γιά νά τούς 
τιμωρήση. Δέν ήτο εύκολο μέ 
τούς διαβόλους αύτούς νά τά 
βγάλη πέρα, έξ άλλου είχαν 
καϊ τήν ύποστήριξιν τών άξιω- 
ματικών, ποΰ γελούσαν μέ τις 
φάρσες των. Κάποτε δμως τώ- 
σκαοαν έξαφανισθέντες γιά 8 
μέρες.'Όταν γύρισαν τούς έσκα
σαν 10 μέρες περιορισμό. Πριν 
δμως τελειώσουν αί 1U πρώ
τες ημέρες, ό ύπολοχαγός τούς 
εΰρε κάποιο σφάλμα καϊ τούς 
κάθησε μέσα ένα μήνα άκόμη. 
Ό Φλίκ τώρα έτριβε τά χέρια 
του άπό τήν εύχαρίστησιν, πε- 
ριμένων νά έλθη καϊ ή σειρά 
του νά τούς τιμωρήση. ’Τίποτε 
δμως. Άλλ’ έκεϊνο πού έκανε 
τόν Φλίκ νά σκυλιάζη, ήτο ή 
σκηνή τού καπνού. Οί δύο τι
μωρημένοι, παρ’δλας τάς άπα-

Πρϊν κλείσουν τό πειθαρχεϊον, κάθε βράδυ, δ Φλίκ τούς έξέταζε προ- 
' ' ° _ ” <■ " * ' _ ; ϊ

έπειτα δλες τϊς' γωνίες τής φυλακής, χωρίς νά άφίση τήν παραμικρή 
τρυπίτσα. ’Αλλά δέν κατόρθωνε νά εύρη τίποτε. Μόλις δμως κλείδωνε 
τό πειθαρχεϊον, τούς έβλεπε μετά πέντε λεπτά νά καπνίζουν άρειμανίως 
ό καθένας άπό ένα σιγαρέττο 1

Τότε τόν έπιανε τρέλλα.
— Νά πάρη ή οργή νά πάρη !
Γύριζε μέσα κατακόκκινος σάν αστακός βρασμένος καϊ τούς ρωτούσε: 
— Γιατ'ι καπνίζετε βρέ;
—Έμεϊς καπνίζουμε;
— Σκασμός! Έσεϊς, άμέ ποιος ;
— Δέν είνε άλήθεια!...
— Δέν είνε αλήθεια ; γουρούνια I... 
-Όχι.
—Ά, μά τήν πίστι μου αύτό είνε τερατώδες! Πώς δέν καπνίζετε, 

βρέ κτήνη, άφοΰ μού γεμίζετε τό πρόσωπο μέ τόν καπνό ποΰ βγάζετε 
άπό τό στόμα σας; έ;... Δώστε μου καϊ οί δυό 
σας τόν καπνό σας αύτή τή στιγμή. Άλλοιώτικα 
σάς στέλλω στό πειθαρχικό Συμβούλιο.

^Τά δύο κοθώνια μέ μεγάλην άπάθειαν άλλη- 
λοεκυττάχθησαν.

— Έχεις σύ καπνό; 
—- Έγώ, καθόλου. 
Καί οί δύο μαζί κατόπιν.
— Δέν έχουμε ούτε ένα λουριδάκι καπνό, ύπο- 

λοχαγέ μου !
Ό δυστυχής άνθυπασπιστής έβραζε σάν λέβης 

άτμοπλοίου, άπό τήν οργήν. Αύτοί οί διάβολοι 
τού είχαν παραμπή εις τό ρουθούνι. Προσπάθησε 
νά τούς καλοπιάση, υποσχόμενος δτι θά τούς χαρίση 
τήν ποινήν έάν τού μαρτυρήσουν. Τίποτε δμως.

Μιά νύκτα σηκώθηκε είς τάς τρεις τό πρωί, πήρε τά κλειδιά καϊ ένα 
θαλαμοφύλακα καϊ κατέβηκαν είς τό πειθαρχεϊον. Τούς ηύρεν νά κοι
μούνται δ ένας κολλητά είς τόν άλλο γιά νά ζεσταίνονται.

— Έ;ιπρός, κτήνη, σηκωθήτε I
Οί δυό τιμωρημένοι άνοιξαν τά μάτια χωρίς νά κινηθούν.
— Βρέ σύ, τί λέει,αύτός έδώ;
— Νά σηκωθήτε άμέσως.
— Καϊ γιατί νά σηκωθούμε ;
— Γιά νά σπάσετε τόν πάγο τής αύλής. Έμπρός, έγώ διατάσσω, νά 

λείψουν τά λόγια!
Οί δυό φυλακισμένοι άρχισαν νά γελούν κοροϊδευτικά.

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ. — ΟΙ σύμμαχοι φροντίζουν διαρκώ; διά τήν ένίσχυσιν τοϋ 
μετώπου των είς τήν Βαλκανικήν. ‘Αγγλοι στρατιώται, άπό τοϋ; -καταιασσοιιένους τελευταίως 
έν ’Αγγλία είς τον στρατόν, έπειτα άπό τήν πρόσκλησιν σειράς ήλικιών ίκ τών άγάμων, μεταφέρονται 

καθ’ έβδομάδα είς τήν Θεσσαλονίκην.

— Νά σηκωθούμε ένώ είνε τρεις άκόμη ή όίρα; Δέν μάς παρατρς 
λέω 'γώ !...

— Άρνεϊσθε νά σηκωθήτε;
Ό ένας σήκωσε περιφρονητικά τούς ώμους.
— Βρέ Λαπλότ, βγάλε τον έξω αύτόν τόν άχρεϊον πού μάς ένοχλή!..
Ό Φλίκ τυφλωμένος άπό τόν θυμόν τούς ρίχθηκε μέ γροθιές έως 

δτου χόρτασε. Έπειτα πέρνων κάποιο μαλακό δφος τούς είπε :
— Λαπλότ, Φρικό, προσέξετε καλά. Άρνεϊσθε άπολύτως νά έγερθήτε;
— Άπολύτως ! ‘Αφησε μας ήσυχους βρέ άδερφέ !.. .
— Άρνεϊσθε λοιπόν άπολύτως.
— Ναί, ξεφορτώσου μας ! . ..
Ό Φλίκ,μόλις συγκρατοΰσε τήν χαρά του. Ά! αύτή τήν φορά τούς 

είχε τσακώσει. Μόνο ποΰ χρειαζότανε ένας μάρτυς γιά νά τούς παρα- 
πέμψη είς τό πειθαρχικόν Συμβούλιου.

— Άρχιφύλαξ ! φώναξε στεντορείως.
Ό Άρχιφύλαξ έτρεξεν είς τήν προσταγήν.
— Διά τελευταίαν φοράν, έπανάλαβε, Λαπλότ, Φρικό, άρνεϊσθε νά 

έγερθήτε;
Τότε δ Φρικό καϊ ό σύντροφός του τινάχθηκαν 

άμέσως έπάνω, καϊ μιά γλυκύτητα, ένφ τό πρό
σωπό τους φανέρωνεν έκπληξιν, άπήντησαν:

— Έμεϊς, ύπολοχαγέ μου ! Κάθε άλλο ! Διατά
ξατε ! Ό Άρχιφύλαξ μπορεί νά τό βεβαιώση !...

Ό άνθυπασπιστής τήν έπαθε άκόμη μίαν φοράν.

Μετά πάροδον άρκετού καιρού, μίαν βραδυά οί 
στρατιώται μή ύποφέροντες πιά τόν άνθυπασπι- 
στήν, συνώμοσαν νά τόν δολοφονήσουν. Μυστικά 
καϊ μέ προφύλαξιν, έτοποθετήθη μία μεγάλη πέ
τρα, είς τό παράθυρον ένός θαλάμου, άπό έξω άπό 
τό όποιον θά περνούσε τήν νύκτα ό άνθυπασπι- 
στής κάμνων τήν συνηθισμένην έφοδόν του. Ή 
πέτρα έκυλίσθη τήν κατάλληλον ώραν, καϊ ό Φλίκ 
αίσθάνθηκε τήν κρυάδα της νά τοϋ ψαύη τό πρό- 
σωπον. Τίποτε παραπάνω δμως. Μαινόμενος ώς 
λέων, έτρεξε μέσα είς τόν θάλαμον δπου τόν ΰπε- 
δέχθησαν ίαχαί καϊ κατάραι.

— Έμπρός παιδιά! έπάνω του ! σκοτώστε τον! 
Βαράτε άλύπητα!..

Ό άνθυπασπιστής Φλίκ έφυγε κρυφά καί δρο
μαίος καί άνέβηκε στό δωμάτιό του. Ή γυναίκα 
του ταραχθεϊσα από^τόν θόρυβον τόν ρώτησε:

— Τί συνέβη, τί έγινε;
— Τίποτε άπολύτως.
Καϊ τό πράγμα έμεινεν είς τό σημεϊον αύτό. Κανείς δέν έμαθε τίποτε. 
Άλλά άπό έκείνην τήν νύκτα δ Φλίκ άλλαξεν ολωσδιόλου.

* ψ *
Χορήγησε τήν φιλοξενίαν καί εϊς αύτόν τόν εχθρόν σον. Τό δένδρου δεν 

άρνβΐται την σκιάν τον ome »1ς τόν ξυλοκόπον.

Ή αχαριστία^ δεν ΰφίοταται δι' εκείνον, όστις πράττει τό αγαθόν όχι έξ 

υστεροβουλίας άλλ' έκ ψυχικής άνάγκης.

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ

Από ένα θαυμάσιον βιβλίον διά τήν Ρωσίαν, γραφέν πρό όλίγου και
ρού, άποσπώμεν τό κατωτέρω κεφάλαιον, είς τό όποιον ζωγραφίζεται 

υπέροχα ό Ρώσος παπάς, πού δέρνεται άπό τήν αμάθειαν καί τό πιοτό. 
Διαβ&ται!

Μέσα σ’ αύτό τό νεκροταφείο υπάρχει ένα σπήλαιο καί μέσα οτό σπήλαιο 
ενρίοκεται μια ταβέρνα καί μέσα στήν ταβέρνα κάθεται ένας παπάς, ποϋ 

μέσα τον είναι γεμάτος άπό οινόπνευμα.

Αύτό τό γνωστό λαϊκό τραγούδι έχει άποθανατίσει είς τούς στίχους 
του τήν παροιμιώδη κλίσιν τών Ρώσων παπάδων νά με
θούν. Μά ολοι οί Ρώσοι παπάδες μεθούν; Σχεδόν δλοι. 
Καϊ πώς θέλετε νά μή μεθούν άφοΰ ούτε γράμματα έχουν 
μάθει οί άνθρωποι, ούτε έχουν έκπαιδευθή; ‘Επειτα δέν 
διαφέρουν καθόλου άπό τούς μουζίκους, πού φορούν τά 
ίδια τους τά ρούχα. Καί δπως οί Ρώσοι χωρικοί καϊ οί 
παπάδες κερδίζουν τό ψωμί τους έργαζόμενοι καϊ μέ τόν 
Ιδρώτα τοϋ προσώπου τους. Καλλιεργούν μοναχοί τους τό 
χωράφι τους καί όδηγοΰν οί ίδιοι τά ζώά τους είς τήν 
βοσκή,ν. Ή γυναϊκά τους είναι μιά κοινή εργάτρια, δπως 
καί αί γυναίκες τών άλλων χωρικών. ‘Υπάρχουν μάλιστα 
καϊ παπάδες πού κρατούν μικρές ταβερνούλες, ποΰ λένε, 
δήθεν, γιά τά μάτια τού κόσμου δτι τις δουλεύουν γιά 
τό ταμείο τής έκκλησίας. Άνθρωποι τής άνάγκης, έχον- 
τες_ είς τήν ράχην των τά βάρη πολυμελούς οικογένειας 
ποΰ πρέπει νά, τήν θρέψουν καϊ νά τήν συντηρήσουν μό
νοι τους, γιατί δέν παίρνουν κανένα έπίδομα άπό τό 
Κράτος. Καϊ αύτή ή Κοινότης, δέν τούς δίδει παρά μιά 
καλύβα γιά νά κάθουνται καϊ ένα χωράφι νά τό καλλιερ
γούν. Έτσι είναι υποχρεωμένοι νά μεταχειρίζωνται κάθε 
μέσον γιά νά κερδίζουν τό ψωμί τους, άνοίγοντες ένα 
προσευχητάριο ή ένα εξομολογητήριο. Πληρώνονται πολύ 
άκριβά σέ κάθε μυστήριο πού θά πάνε καϊ σέ κάθε κη
δεία. Πρέπει νά τούς ίδή κανείς τήν Κυριακή είς τήν λει
τουργία. Μέ τό ένα χέρι εύλογοΰν καϊ μέ τό άλλο πίνουν. 
Εφευρίσκουν χίλια δύο μέσα γιά νά μποΰν είς τά σπίτια 
τών χωρικών καί νά ρουφήξουν ένα ποτήρι βότκα.

— Ίθάν, τά κακά πνεύματα είναι μέσα στό σπίτι σου.
Φερε ενα ποτηράκι βότκα νά τά ξορκίσουμε.

Άλλοι πωλούν εικονίσματα καϊ σταυρούς.
Ή εικόνα τής Παναγίας έπίσης είναι είς όλους ένα εμπόρευμα πολύ

τιμο. Κάθε εκκλησία έχει καϊ τήν εικόνα τής Παναγίας, ή όποια θερα
πεύει καϊ προστατεύει εκείνους ποΰ άποθέτουν καπίκια είς τούς πόδας 
της. Μιά φορά τό χρόνο γίνεται λιτανεία διά τό καλό τών καρπών καϊ 
τήν νύκτα αύτήν ό παπάς πληρώνεται άπό 10 έως 20 ρούβλια.

° ,Ρώ??,ς παπας έχει τήν πεποίθησιν καί τήν ιδέαν, πώς δέν έχει 
καμμίαν άλλην άποστολήν παρά νά διαβάζη τά τροπάρια καϊ ν’ άνταλ- 
λασση τάς εύλογίας του καϊ μ’ ένα ποτηράκι βάτκα τών ενοριτών του 
των οποίων δεχεται ταυτοχρόνως καϊ τά καπίκια. Δέν επισκέπτεται τούς 
άρρωστους καί τούς φυλακισμένους καί ούτε κατηχεί. Τά παιδιά μετα- 
λαμβάνουν χωρίς νά πάρουν καμμία θρησκευτική έκπαίδευσι. Έτσι οι 
I ωσοι χωρικοί άναγκάζονται νά σχηματίζουν διά τόν θεόν καϊ διά τήν 
Χριστιανικήν θρησκείαν τις πιό παράξενες Ιδέες. Ή Ρωσία όλόκληρη 
εχει προστάτην άγιον, τόν άγιον Νικόλαον. Μιά μέρα ρώτησαν ένα 
χωρικό ρώσο περί τής Αγίας Τριάδος, καϊ αύτός άπήντησε:

ΑΓΓΑΡή Γ' ΕΙς τον τοιιία του Υπρ^η υπερασπισις τής συμμαχικής γραμμής έχει έγκατα- 
Λειφβή έξ όλοκλήρον ,είς τους Αγγλους, οί όποιοι με τό τέλειον πυροβολικόν των κάμνουν Οραΰσιν 
εις τα γερμανικά χαρακώματα. Καϊ όσα δέν καταλαμβάνουν μέ τάς λυσσαλέας έφόδους των τά καταστρέφει 

τελείως τό Αγγλικόν πυροβολικόν.

ι — Α! αύτό είναι πολύ άπλούν: · Ή Αγία Τριάς άποτελεΐται άπό 
τόν θεόν τήν Παναγίαν καϊ τόν Άγιον Νικόλαον 1...»

Μιά φορά μιά πτωχή χωρική, ή όποια είχε δοσοληψίες μέ ένα γεί- 
τονά της, τοΰ είπε:

— Δέν φοβάσαι, λοιπόν έσύ τόν θεό;
— Γιατί νά τόν φοβηθώ, άπήντησεν έκεϊνος. Μήπως ό θεός είναι 

Αστυνομία;
Ό Ρώσος μουζίκος πιστεύει μ’ δλη τήν ειλικρίνεια τής καρδιάς του. 

Άλλά δέν σπάνει τό κεφάλι του γιά νά λύση τά θρησκευτικά προβλή
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ματα. Δέχεται κάθε έξήγηοι ποΰ τού κάμνουν, χωρίς άντιλογία, μέ τά 
μάτια κλειστά, μή ένδιαφερόμενος γιά τό διατί καί μή έπιθυμών νά 
σηκώση τόν πέπλον ποΰ τοΰ καλύπτει τά μυστήρια. "Ετσι ή πίστις του 
δέν είναι παρά μιά πίστις κατ' έπιφάνειαν καί ή θρησκεία του άποτε- 
λεϊται μόνον άπό τά σημεία τοΰ σταυρού καί τις μετάνοιες. Έάν έπι- 
τρέπετοείς τήν Ρωσίαν η θρησκευτική διαπάλη, ίσως δ Ρωσικός κλήρος 
νά είχε κάποια διανοητική κίνησι, ποΰ τήν στερείται σήμερα. Αί εικό
νες καίτά μυθιστορήματα κατά τών παπάδων δέν είναι καθόλου γνωστά 
είς τήν Ρωσίαν. Είς τήν Γερμανίαν καί είς τήν Γαλλίαν έχουν άποτι- 
νάξει άπό έπάνω τους τό βάρος τοΰ κλήρου. Οί παπάδες δέν εξασκούν 
καμμίαν έπίδρασιν έπί τοΰ κράτους.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Οποιος λέγει «τραπέζι», λέγει μιά παληά γαλλική παροιμία, προφέρει 
μιά μεγάλη λέξι. ’Από δλα τά έπιπλα τού σπιτιού τό τραπέζι είναι 

εκείνο πού μέσα είς τά επτά γράμματά του περιέχει πάρα πολλά. Αύτό 
είναι πού έχει τόν έμορφότερον ήχον, ό όποιος ήχεΐ πολύ γλυκά είς τά 
αυτιά μας. 'Αποκαλύπτει πλήθος ένθυμίων ευχάριστων καί λαίμαργων.

Προσωποποιεί εις τήν γλώσσαν ένα πλήθος αισθημάτων χαριτωμέ
νων, έλαφρώς ένοχων. ...

Ή ιστορία τοΰ τραπεζιού είναι στενά αυνδεδεμένη μέ τάς Ιδέας περί 
πατρίδος, φιλοξενίας, καί κοινονικής άλληλεγγύης. Ή τράπεζα είς τήν 
ζωήν μας, είνε τό μέσον τής ένώσεως. Είνε τό καταφύγιον δπου στα
ματά κανείς διά ν' άναπαυθή άπό τούς κόπους τής ή μέρας. Είναι δ 
βωμός, δπου προσφέ- 
ρεται καθημερινή θυ
σία είς τήν χαρά τής οι
κογενειακής ζωής καί 
τής φιλίας. ’Ιδού διατί 
μέ.γας άριθμός φιλο
σόφων, δπως δ Πλά
των δ Πλούταρχος καί 
ό Λούκουλλος άφιέρω- 
σαν είς αύτό ολίγα λό
για. Ή καταγωγή τοΰ 
τραπεζιού χάνεται μέ
σα είς τούς αιώνας. Οί 
Αίγύπτιοι — δπως μαρ
τυρούν αί είκονογρα- 
φίαι των — τό μετεχει- 
ρίζοντο διά τό φαγη- 
τόν. Είς τούς Έλληνας 
καί Ρωμαίους άπαντά- 
ται καί είς αύτούς τούς 
παλαιοτέρους χρόνους. 
Είς δλας τάς έποχάς, 
τό τραπέζι ύπήρξε τό 
άντικείμενον ιδιαιτέ
ρας φροντίδος καί σε
βασμού. Καί είς όλους 
τούς αιώνας, δλα τά 
μεγάλα πρόσωπα, έδω
σαν ιδιαιτέραν προσο
χήν είς τό εξαιρετικόν 
αύτό έπιπλον. Μερικοί 
μάλιστα, δπως δ Λού
κουλλος, δ Άνήκιος 
καί Όρτένσιος,είς αύτό 
τό τραπέζι οφείλουν 
τήν δημοτικότητα καί 
τό όνομά των. Κάποτε 
ό ’Αντώνιος εύχαριστη- 
μένος άπό ένα θαυμά
σιο τραπέζι ποΰ τοΰ παρ .... ... . ,
Ό Λούκιος Βέρους δέν έδίσταζε νά ξοδεύη εκατομμύρια διά τήν παρα
σκευήν ένός καλοΰ τραπεζιού, καί δ Κάτων έφραγγέλωνε τόν άρχιμάγει- 
ρόν του, όταν συνέβαινε νά μή τού έχη παρασκευάσω καλά τό δεϊπνον.

Ή σύγχρονος ιστορία έξ άλλου δέν είνε όλιγώτερον πλούσια είς 
γεγονότα. Αί τράπεζαι τοΰ Μαζαρέν, τού Φονινέ, τοΰ Κονδέ κατέχουν 
τήν πρώτην θέσιν είς τήν σειράν τών άριστοκρατικών τραπέζιών. Τά 
χρονικά τής τραπέζης άναφέρουντόν κατάλογον τοΰ περίφημου έκείνου 
τραπεζιοΰ τοΰ Ρισελιέ, κατά τό όποιον έσερβίρετο κρέας βωδινόν 
μαγειρεμένον κατά διαφόρους τρόπους. Τήν αύτήν έποχήν τά χρονικά 
τοΰ τραπεζιού φυλάττουν μίαν θέσιν τιμητικήν είς τόν καγκελάριον 
Σεγκουγιέρ, τόν πρόεδρον τοΰ Μέσμ, τόν δούκα ντ' Άπηραντές, τούς 
κόμητας ντέ Κονσύ καί ντέ Σεγκούρ, τόν βαρώνον Ρότσιλδ καί άλλους.

Αύτά τά ολίγα διά τήν ιστορίαν τοΰ τραπεζιοΰ' τώρα ολίγα λόγια 
περί τοΰ τρόπου μέ τόν όποιον θά καταρτίζετε τήν τραπεζαρίαν σας. 
Διαλέγετε ένα τραπέζι στρογγυλό, ή μέ στρογγυλές τις γωνίες. Προτι- 
μίσετε έκεΐνα ποΰ φέρουν ένα δύο καί τρία χωρίσματα είς τήν μέση, 
άναλόγως τοΰ άριθμού τών προσώπων ποΰ θά παρακαθήσουν είς ένα 
δεϊπνον. Φροντίζετε δμως πάντοτε τό τραπέζι σας νά μήν έχη φάρδος 
περισσότερον άπό τρία τέταρτα τοΰ μήκους διότι τότε χάνεται ή ισορ
ροπία καί ή διάταξις τής υπηρεσίας τοΰ σερβιρύσματος χάνει τήν 
αρμονίαν καί τήν ταχύτητά της. Κατόπιν πρέπει νά λαμβάνετε άκόμη 
μίαν φροντίδα. Τό τραπέζι σας πρέπει νά είναι μοιρασμένο, άναλόγως 
τών προσώπων ποΰ θά παρακάθηνται είς τό δεϊπνον κατά τέτοιον τρό
πον, ώστε νά άναλογή είς κάθε άτομον ένας χώρος δ^,ι μικρότερος τών 
65 ή τό πολύ τών 60 εκατοστόμετρων· τό τραπέζι επειτα πρέπει νά 
είναι τοποθετη μένον είς τό μέσον τού δωματίου καί νά άπέχη άπό τοΐ>ς 
μπουφέδες καί τις έταζέρες, τουλάχιστον δύο μέτρα, διά νά έπιτρέπεται 

ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΝ.—Ό "Αγγλος θίλιι νά φάγη καί νά ξεκουρασθή καλα έστω βύριοκόμενος και έν 
έκστρατεΐα. "Ας σκάζουν αί άβίδες γύρω των καί άς τραντάζη τό έδαφος άπό τόν δαιμονιώδη κροτον των. Ο 
"Αγγλος δέλει τό μπιφτέκι του. Δι’ αύτό οί κλίβανοι έκστρατείας, τούς όποιους μετέφεςεν είς την Θεσσα
λονίκην, είναι οί τελειότεροι πού ύπάρχουν καί προκαλοΰν τόν γενικόν θαυμασμόν. Η κουραμάνα τών 

"Αγγλων στρατιωτών παρασκευάζεται ταχύτατα καί είς τήν έντέλειαν.

ιρέθεσεν δ μάγειρός του τοΰ χάρισε μίαν πόλιν.

τοιουτοτρόπως εις τούς ύπηρέτας τούς σερβίροντας νά κυκλοφορούν 
έλευθέρως, χωρίς νά ένοχλούν τούς συνδαιτη μόνας. ’Εννοείται δτι διά 
διεξαχθή χαλά, ένα δεϊπνον μέ άνεσιν καί μέ ευκολίαν πρέπει νά κατα
βάλλεται φροντίς ώστε νά μή παρακάθηνται πάρα πολλοί. Ό Φαραώ 
Μενές, είς τόν όποιον ή παράδοσις αναφέρει δτι είνε ό πρώτος καταρ- 
τίσας τό μενού, δέν έπέτρεπεν εις περισσότερα τών δεκαπέντε ατό
μων νά παρακαθήσουν είς ένα τραπέζι. Έξ άλλου, δπως αναφέρει ή 
ιστορία, ό Σόλων, είς τούς νόμους του. άπηγόρευεν είς τάς οικογένειας, 
νά προσκαλοϋν περισσότερα τών τριάκοντα ατόμων.

Ό Λούκουλλος, ήτο άκόμη αυστηρότερος. «Δέν πρέπει, έγραφεν, ■ ό 
αριθμός τών προσκεκλημμένων νά είναι μικρότερος τών Χαρίτων και 
νά ύπερβαίνη τόν αριθμόν τών Μουσών·. Τό πλέον όνομαστόν τραπέζι 
ποϋ έδωκεν ό Αύγουστος δέν είχε περισσοτέρους τών 12 συνδαιτυμό
νων. Ό άμφιτρύων καί οί φίλοι του άντεπροσώπευαν τούς 12 θεούς.

Ό Μεσακ'ον καί ή ’Αναγέννησις περιόρισαν άκόμη τόν αριθμόν 
τών συνδαιτη μόνων. Ό κ. ντέ Κουσύ, δ όποιος άναμφιβόλως υπήρξε ν 
δ πιό μεγαλέίτερος γαστρονόμος τής Γαλλίας κατά τήν έποχήν τής 
’Αναγεννήσεως, δέν έθεσε ποτέ περισσότερα άπό εννέα σερβίτσια είς 
τό τραπέζι του καί συχνότερα επτά ή πέντε. Τό τραπέζι μάς καθορίζει 
καί τό μέγεθος τής σάλας, τής όποιας δέν πρέπει νά άπεχουν τά άκρα 
περισσότερο τών δύο μέτρων. Έάν τό τραπέζι μας είναι ώοειδές. ή 
σάλα μας ή μπορεί επίσης νά γίνη ώοειδής μέ τήν κατάλληλον τοποθέ- 
τησιν τών έπίπλων, μολονότι τό πράγμα δέν είναι καί τόσον^ εύκολον, 
άλλ’ έπιτυγχάνεται οπωσδήποτε μέ διαφόρους συνδυασμούς. "Οταν δέν 
είναι δυνατόν νά τό κατορθώσωμεν, μεταχειριζόμεθα τό οκτάγωνον 
σχήμα· άλλ' δπως καί άν έχη τό πράγμα ούτε ή λογική, ούτε τό γούστο 
δέν θά μάς έλέγξουν έάν άφήσωμεν είς τήν σάλαν μας τό τετράγωνό 

της σχήμα. "Επειτα 
----------------------------------------------------- πρέπει νά προσέξωμεν 

καί είς τό ύψος τής 
σάλας, νά είναι άνά- 
λογον μέ τόν άριθμόν 
τών συνδαιτη μόνων,είς 
τρόπον ώστε νά γίνε
ται τακτική ή άπαραί- 
τητος άνανέωσις ατμό
σφαιρας. Τά παράθυρα 
πρέπει νά είναι πολλά 
διά νά εισέρχεται άρ- 
κετόν φώς.Όσον άφο- 
ρρ τις πόρτες, γενικός 
κανών απαιτεί, τουλά
χιστον δύο, διά μίαν 
καλήν τραπεζαρίαν.Ή 
μία συγκοινωνεί μέ τό 
σαλόνι καί άπό εκεί 
εισέρχονται οί συνδαι
τυμόνες, καί ή άλλη 
μέ τήν κουζίναν καί 
χρησιμοποιείται άπο- 
κλειστικώς άπό τήν 
υπηρεσίαν. Καλόν θά 
είναι αί δύο θύραι νά 
εύρίσκωνταιή μία απέ
ναντι τής άλλης. "Ετσι 
οί προσκεκλη μένο ιδταν 
είσέλθουν είς τήν σά
λαν, οί ύπηρέται πα- 
ρατεταγμένοι έμπρο
σθεν τής θύρας των, 
νά μή έμποδίζουν αυ
τούς νά εύρουν τήν 
θέσιν των. Μόλις οί 
συνδαιτη μόνες καταλά
βουν τάς θέσεις των, 
οί ύπηρέται ή μπορούν

νά τοποθετήσουν πρό έκάστης θύρας έκ τών ανωτέρω άπό ένα παρα- 
βάν. Τά άβαντάζ τοΰ άπλοΰ αύτοΰ έπίπλου είναι πολυάριθμα. Εμ
ποδίζει τήν δημιουργίαν ρευμάτων, χωρίζει τά όρια τοΰ δωματίου 
καί όταν είς τό τραπέζι δέτ· κάθονται περισσότερα άπό πέντε - έξη 
άτομα, σμικρύνει τόν χώρον, είς τρόπον ποΰ νά μή φαίνεται ότι εύρί- 
σκονται χαμένοι μέσα είς ένα άπέραντον χώρον. Έξ άλλου χρησιμεύει 
διά τό πρόχειρο διόρθωμα τής τουαλέττας καί δίδει είς τό σύνολον τής 
έπιπλώσεως κάποιο τόνο θερμό καί χαριτωμένο. Είς τό πάτωμα τόν 
χειμώνα είναι άπαραίτητον ένα χονδρό χαλί ή κανένα δέρμα τίγρεως, 
διά νά ζεσταίνω τά πόδια τών συνδαιτημόνων. ’Αλλά κανένα άλλο 
ύφασμα άπό αύτό. Ούτε άλλα ταπέτα, ούτε ντύσιμο τών τοίχων ούτε 
τίποτε άλλο. Τοποθετοΰμεν μονάχα ένα κομματάκι χαλάκι, χρησιμεΰον 
ώς διάδρομος άπό τάς είσόδους είς τάς θέσεις τών προσκεκλημμένων, 
διά νά πνίγεται δ κρότος τών βημάτων ποΰ προξενεί δυσάρεστον 
έντύπωσιν. Κατόπιν πρέπει νά καταβληθή μεγάλη προσπάθεια, δπως ή 
υπηρεσία κατά τό σερβίρισμα μή προκαλή θόρυβον ένοχλούντα τούς 
κεκλημμένους. Πρέπει νά καταβληθή φροντίς ώστε, έάν είναι δυνατόν, 
οί συνδαιτη μόνες νά μή καταλάβουν καθόλου τό σερβίρισμα. Κάθε 
πράξις καί κάθε φράσις, ποΰ είναι δυνατόν νά απόσπαση τήν προσο
χήν άπό τό φαγητόν, ποΰ ή μπορεί νά προκαλέση άηδίαν καί διακοπήν 
τής όρέξεως πρέπει ν’ αποφεύγεται αύστηρώς. Διά τόν λόγον αύτόν 
αποκλείεται ή σεμινέ μέ τό τρίξιμο τών φελών, μέ τόν θόρυβον καί μέ 
τήν φλόγαν της, τά δποϊα τόσον εύάρεστον έντύπωσιν προκαλοΰν μέσα 
είς ένα σαλόνι. Ή σεμινέ αντικαθίσταται άπό μίαν απλήν θερμάστραν. 
Είδικώς διά τραπεζαρίας ύπάρχουν ιδιαίτεροι θερμάστραι μέ γούστο, 
άνταποκρινόμενον είς τό περιβάλλον.

Αυταί είναι αί κυριώτεραι γραμμαί τού τρόπου, μέ τόν όποιον καταρ
τίζεται μία τραπεζαρία. ' · 1

❖ Η ΛΗΣΤΕΙΑ

Ο άγων τής ύπάρςεως φαίνεται δτι είναι στενώς συνδεδεμένος μέ 
τάς λειτουργίας καί τούς νόμους, οϊτινες διέπουν τόν παγκόσμιον 

βίθν·. Τίποτε δέν γίνεται είς τόν κόσμον αύτόν, τό όποιον νά μήν έχη 
τήν άφορμήν του καί τήν ρίζαν του μέσα είς τόν άγώνα τούτον. Καί 
επειδή ή ΰπαρξις διά νά συεχνίζεται ομαλά καί κανονικά απαιτεί 
τήν κανονικήν καί αδιακοπον διατροφήν, δ αγών τής ύπάρξεως καί τής 
ουντηρήσεως κάθε ατόμου γεννά τό αίσθημα τής αρπαγής είς δλα τά 
ζώντα έπί τής ύφηλίου πλάσματα, δταν δέν είναι δυνατόν νά έξευρί- 
σκονται εύκολως τά μέσα τής ουντηρήσεως.
, Τοιουτοτρόπως άπό τών μεγάλων σαρκοβόρων καί άρπακτικών 
ορνέων μέχρι τών μαλακίων καί τών ακτινωτών ζωυφίων τής θα
λάσσης ήμποροΰμεν νά διακρίνωμεν επικρατούν τό όρμέμφυτον 
αυτό αίσθημα.

Δεν είναι. μόνον οι άνθρωποι ποΰ ληστεύουν διά νά συντηρηθούν 
άλλά καί τά ζώα. Από τά θηλαστικά ζώα εκείνο ποΰ έχει μέσα του 
πιό ανεπτυγμένα τά ένστικα τής αρπαγής, εκείνο ποΰ ομοιάζει περισ
σότερόν τούς ληστάς εΐναι ή Ικτίς, τήν όποιαν επονομάζουν κοινώς 
νυφίτσα. Τό σώμα τοΰ ζιύου αύτοΰ είναι μικροσκοπικόν, άλλά έχει τήν 
γενναιότητα ένός γίγαντος. Καταδιώκει άπηνώς δλα τά μικρότερα ζώα, 
πτερωτά καί τετράποδα, υδρόβια καί ερπετά. Ό λαγός, τό κουνέλι μέ 
όλην την συνομοταξίαν τών τρωκτικών, δ κάβουρας, τά ψάρια, δ βάτρα
χος, ή έχιδνα, δλα αύτά είναι άντικείμενα τής άρπακτικής καί πολεμο
χαρούς ορμής τού πονηρού αύτοΰ ζώου.

Ή μικρή νυφίτσα καθ’ δλην τήν άνοιξιν καί τό θέρος κυνηγρ τούς 
ποντικούς. Οί δυστυχείς αύτοΐ καταδιώκονται ανηλεώς άπό τής μιας
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Με τόν πρό τριών περίπου μηνών έπισυμβάντα θάνατον τού Νικ.
Γιακουμάκη, έξέλιπεν είς ρηξικέλευθος καί ακαταπόνητος παράγων 

προόδου καί εκπολιτισμού τής πρωτευούσης, ό δημιουργός τής πασί
γνωστου «’Ήβης», ής ή φήμη καί έκτός έτι τής Ελλάδος έξήλθε, τοΰ 
εύννοουμένου τών ’Αθηναίων καί επαρχιωτών 
ζυθοπωλείου.

Ό Νικ. Ι'ιακουμάκης είς ήλικίαν μόλις 12 
ετών άπήλθε τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος 
Κάτω Παναγίας τοΰ Τσεσμέ τής Μικράς 'Ασίας 
καί έρρίφθη είς τήν βιοπάλην, ώς μόνον έφό- 
διον έχων τήν τιμιότητα καί τόν ένθεον πρός 
τήν εργασίαν ζήλον.

Νέος, νειότατος άκόμη, μεταβαίνει είς Σύρον 
καί άκάθετος έπιδίδεται είς παντοειδείς εργα
σίας, πότε έπιτυγχάνων τού ποθουμένου, πότε 
δέ άποτυγχάνων. Έκεϊθεν ώς έφόδιον έχων 
τήν πείραν ολιγοετούς έργασίας καί τάς μετά 
κόπων κτηθείσας μικράς οικονομίας του μετα
βαίνει είς Σμύρνην, Κωνσταντινούπολη' (Άγ. 
Στέφανον, κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλε
μον) καί είς διάφορα άλλα μέρη τής ’Ανατολής, 
πάντοτε εργαζόμενος, πάντοτε ακούραστος, 
καί πάντοτε έφελκύων τήν έμπιστοσύνην καί 
τήν άγάπην τών μεθ' ών συνανεστρέφετο καί 
συνηλλάσσετο.

Έκτοτε καταδιωχθείς ύπό τής Τουρκικής 
Κυβερνήσεως καί στερηθείς σχεδόν όλων τών 
μέχρι τότε κτηθεισών οικονομιών του, κατέρ
χεται ενταύθα, είς τήν πρωτεύουσαν τού Ελευ
θέρου Ελληνισμού, πρό 38 περίπου ετών, καί 
άνοίγει μικρόν ζυθοπωλεϊον έπί τής όδοΰ Κη- 
φισσίας καί άκριβώς δπου νΰν ή οικία Πεσμα-
τζόγλου. Τοΰ ζυθοπωλείου τούτου άνάδοχος έγένετο δ Διευθυντής 
τής τότε έκβιδομένης Έφημερίδος «Τοξότης», δοΰς είς αύτό τό 
όνομα «"Ηβη».

’Ολίγα έτη βραδύτερου μεταφέρει τήν - "Ηβην» έπί τής οδού Πατη
σίων, κάτωθι τής τότε οικίας Καυταντζόγλου.

Δέν άρκεϊται δμως ό Ν. Γιακουμάκης είς τόν στενόν χώρον τού 
ζυθοπωλείου τούτου καί, εύκαιρίας δοθείσης, ενοικιάζει πρό 27 περίπου 
ετών τό κάτωθι τής μεγάλης γωνιαίας καί έπί τής πλατείας τής Όμο- 
νοίας^ οικίας τών άδελφών Ίωάννου καί Μιχαήλ Πούλου κατάστημα, 
μεθ’ ών μετά έν έτος συνδέεται διά στενής συγγένειας, λαβών ώς σύζυ
γον τήν πρώτην έκ μητρός αύτών έξαδέλφην Κατίναν, θυγατέρα τού 
Ίωάννου Στ. Πατούσα, έκ τής μεγάλης καί άρχοντικής γηγενούς ’Αθη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
’Ιδιοκτήτης καί. Διευθυντής τον Ζυθοπωλείου «"Ηβη·.

ΕΙΣ ΤΑ ΖΩΑ :·:

τρύπας είς τήν άλλην καί πουθενά δέν ήμποροΰν νά εύρουν σωτηρίαν, 
επειδή δ αίμοβόρος δήμιός των, έχει τό σώμα κατά τό μέγεθος ίσον 
μέ τό ίδικόν τους καί μπορεί κατ’ αύτόν τόν τρόπον νά χωρή είς 
τήν μικρή φωληά τών ποντικών. Άμα ίδή τό θύμα της ή νυφίτσα 
υπολογίζει, μετρρ καί ένφ δλα αύτά συμβαίνουν'μέ καταπληκτική 
ταχύτητα μέσα είς τόν έγκέφαλόν της. άποφασίζει καί έπιπίπτει έπάνω 
εις τό θύμα μέ άστραπιαίαν ταχύτητα, τά δαγκάνει πρώτα είς τόν 
λάρυγγα καί άφού άπορροφήση τόν έγκέφαλόν τους, τά φέρη κατόπιν 
είς τά μικρά της, τά οποία έξερχόμενα άπό τήν φωληά τους υποδέ
χονται μέ χαρά τήν εύπρόσδεκτον άγραν.

Ύπερτέρα αύτής διά τήν απληστίαν καί τήν δεξιότητα, μέ τήν όποιαν 
συλλαμβάνει τά θηράματά. της είναι ή λεγομένη έρμινία ίκτίς.

Είς τήν ικτίδα αύτήν ένσαρκοΰνται ή δολιότης καί ή μοχθηρία τού 
δφεως καί του κροκοδείλου. Τό έξαιρετικά εύλίγιστον σώμά’της ήμπο- 
ρεΐ νά είσδύση^ καί άπό τήν άφανεστέραν ρωγμήν ή σχισμάδα ένός 
πτηνοτροφείου δπου σέ λίγα λεπτά τά άτυχή πτηνά γίνονται λεία τών 
αίμοβόρων διαθέσεών της. ’Εκτός τούτου ή έρμινία καταδιώκει καί 
τά πτηνά άναρριχωμένη,ταχέως καί άθορύβως έπάνω είς τά δέν
δρα. Τό ζωγραφικώτερον δμως καί περιεργότερον θέαμα παρουσιάζει 
τό κυνήγι της κατά τών λαγών, είς τών όποιων καί τήν φωλεάν άκόμη 
κατωρθώνει νά χώνεται μέ έπιτιδειότητα. ’Εκεί άμα είσέλθη δέν άφί- 
νει κανένα ζωντανό.

"Αλλοτε παραφυλάττει ένέδραν έκεΐ δπου νομίζει δτι θά περάση ό 
λαγός. Μέ ένα πήδημα έπιπίπτει έπάνω του καί προσπαθεί μέ πρώτο 
δάγκαμα νά κόψη τήν φλέβα τοΰ λαιμού.

ναϊκής οικογένειας. Έν το; προσώπφ αύτής ό Νικόλαος Γιακουμάκης. 
ευρήκε τήν πλήρη στοργής σύζυγον, τήν χρηστήν καί ένάρετον οικο
δέσποιναν, τήν παρήγορον φύλακα - άγγελον, τήν συμμέτοχον τών 
στενοχώριών καί εύτυχιών αύτοϋ.

Κατά τό έτος 1901 ό Νικ. Γιακουμάκης 
προσβάλλεται ύπό καταρράκτου κατ' άμφο- 
τέρους τούς οφθαλμούς του, στενοχωρείται, 
υποφέρει, άγωνια διά τήν εργασίαν τής «Ή
βης», ήτις δι' αύτόν ήτο κάτι τι ιδανικόν, 
θρησκεία, φανατισμός. Καί πρός στιγμήν δει- 
λιφ, άλλά, δχι, δέν έγκαταλείπει τήν έργασίαν 
του, τήν άγαπητήν αύτοΰ <Ή6ην».

Ώς άλλη Αντιγόνη όδηγεϊ τόν τυφλόν πλέον 
σύζυγόν της είς τήν έργασίαν του ή πεφιλη- 
μένη αύτοΰ σύζυγος, ή πιστή τοΰ βίου του 
σύντροφος, καί αντεπεξέρχεται καί άναδει- 
κνύεται νικητής, άνακτρ τό φώς τών οφθαλ
μών του καί συν τή ανακτήσει τούτου, άνα 
δεικνύει καί τήν «’Ηβην» του τό πρώτον είς 
τό είδος του κατάστημα.

Βάσκανος δμως δαίμων άφαρπάζει πρό 
τετραετίας περίπου τήν πεφιλημένην σύζυγόν 
του, έκ τούτου δέ κυρίως, παρά τήν οικογε
νειακήν ένίσχυσιν, ήν εΰρισκεν έν τοϊς προ- 
σώποις τών γυναικαδέλφων του καί δή τής 
Ελένης I. Πατούσα, φέρεται καί αύτός τήν 
17ην Ίανουαρίου τρέχ. έτους είς τόν τάφον. 

Τοιοΰτος έν όλίγοις ό άφ’ήμών μεταστάς 
πρό τίνος Νικ. Γιακουμάκης, εις τών συντε
λεστών τής προόδου καί τού πολιτισμού τής 
πρωτευούσης, γενικώς, ώς άρχικώς άνεφέρομεν,

καί είδικώς τής πλατείας τής Όμονοίας, ήν κατέστησε κέντρον αναψυ
χής έκ τών καλλίστων.

Ό θάνατος τοΰ έκλιπόντος Νικ. Γιακουμάκη άφήκεν έν τφ κύκλοι 
μέν τής έργασίας του κενόν δυσαναπλήρωτοι·, εις πάντας δέ τούς συγ
γενείς καί φίλους του καί ιδίως τή άγαπητή γυναικαδέλφη του κυρίφ 
Ελένη Ί. Πατούσα, τή μέχρι τής τελευταίας στιγμής τού βίου του, άπό 
τής έποχής τών γόμων του διαρκώς παραμενούση πλησίον του, καί έπι- 
δαψιλευούση άμφοτέροις τάς μεγίστας τών περιποιήσεων μετ’ άφοσιώ- 
σεως καί λατρείας, ώς καί τοϊς λοιποϊς αύτοϊς άδελφοϊς, άφατον λύπην.

Έφ’ ω συλλυπούμεθα τή έριτίμφ Κυρίρ Ελένη Πατούσα, τφ Κφ 
Εμμανουήλ Πατούσα, μηχανικφ, Σταύρφ Πατούσα, καί λοιποϊς γυναΐ- 
καδέλφοις αύτοΰ.
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Άπευθύνομεν άκόμη μίαν φοράν ύστάτην έκκλησιν πρός τούς πονε
τικούς συνδρομητάς μας, τούς καθυστεροϋντας άκόμη την συνδρομήν 
των. Ή «Εικονογραφημένη», στηριζομένη μόνον καί μόνον είς τήν 
ύποστήριξιν τών καλών συνδρομητών καί φίλων της διά τήν έκδοσίν της, 
έχει απόλυτον άνάγκην τών καθυστερουμένων διά τήν άπρόσκοπτον 
σταδιοδρομίαν της. τιόρα μάλιστα μέ τας προστεθείσας δαπανας τής 
έκδόσεως τοΰ έβδομαδιαίου συμπληρώματος. Άπό τούς φίλους καί 
καλούς συνδρομητάς μας περιμένομεν νά άνταποκριθοΰν είς τήν έκκλη- 
σίν μας ταύτην, λαμβάνοντες ύπ’ οψει τ’ άνωτέρω. Μετά τήν έκκλησιν 
ταύτην, ήτις είναι καί ή τελευταία, θά διακοπή πλέον ή άποστολή 
τοϋ φύλλου εις εκείνους, οί οποίοι 
θά εξακολουθούν καθυστεροΰντες τήν 
συνδρομήν των.

*

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Ό πόλεμος, δ όποιος έχει μετατρέ
ψει τήν Ευρώπην δλόκληρον εϊς απέ
ραντου άνΟρωποσφαγεϊον, δέν ήτο δυνα
τόν νά μήν έξαπλώση τάς συνεπείας 
του καί εϊς τήν ’Ανατολήν μέχρι του 
σημείου ώστε νά έλλειψη μετά τής 
σωρείας τών άλλων ειδών, τά δποία 
εΐσάγονται έκ τοΰ έξωτερικοΰ εις τήν 
’Ελλάδα, καί δ λευκοσίδηρος δ χρη
σιμοποιούμενος διά τήν κατασκευήν 
τών κλισέ. Πρό τής έλλείψεως αύτής 
τά τσιγκογραφεία τών ’Αθηνών έχουν 
παύσει σχεδόν νά έργάζωνται, τσίγκος 
δέ όμοιος μέ τόν χρησιμοποιούμενου 
ΰπό τής «Εικονογραφημένης» διά τήν 
κατασκευήν τών κλισέ της δέν εΰρίσκε- 
ται ουδόλως έν Έλλάδι. Πρό τής άνα- 
ποδράστου ταύτης άνάγκης, ή Εικο
νογραφημένη» ΰπεχρεώθη νά μετριάση 
τόν πλοΰτον καί τήν πολυτέλειαν τών 
εικόνων της, εΰροΰσα κατόπιν μεγάλων 
θυσιών μόνον όλίγην ποσότητα τσίγκου 
διά τήν έξοικονόμησιν τών περιστά
σεων. Οί άναγνώσται μας, άναγνωρί- 
ζοντες πάντα ταΰτα, είμεθα βέβαιοι, ότι 
θά μάς συγχωρήσουν τήν έλλειψιν αύ
τήν, λαμβάνοντες ΰπ’ δψιν άλλωστε, 
δτι άποζημιοΰνται διά τής έβδομαδιαίας 
έκδόσεως καί διά τής πυκνώσεως τής 
ποικίλης ΰλης τοΰ φύλλου και άκόμη 
έχοντες τήν ΰπόσχεσιν ήμών, ότι κατα
βάλλονται πασαι αί ένέργειαι διά νά 
έπανέλθωμεν είς τό πρψην καθεστώς.

♦

Μέαα είς τό τράμ.— Μπαίνουν άπό 
μίαν στάσιν τρεις τέσσερεις κυρίες. 
"Ενας κύριος σηκώνεται καί λέγει.

— Ή πιό ήλικιωμένη άς καθήση.
Καμμιά δέν πηγαίνει' καί ό κύριος 

ξανακάβετα·..

ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ 
Βουλευτής Χίου.

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ

φυσιογνωμία, άπό έκεί-
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

Άκόμη μία
νας που θά μείνουν διαρκώς λάμπου- 
σαι είς τό Πάνθεον τών άγωνισθέντων 
διά τήν διάπλασιν καί τήν άναμόρ- 
φωσιν τής Ελληνικής Κοινωνίας, έξέλειπε κατά τόν λήξαντα μήνα. Ποιος 
άγνοεΐ καί ποιος δέν έχει ακούσει διά τήν Αικατερίνην Λασκαρίδου, τής 
δποίας ή δράσις καί οί Αγώνες συνδέονται μέ ότι καλόν καί προοδευτικόν 
έχει νά έπιδείξη τό παιδαγωγικόν σύστημα τής χώρας; Ήγωνίσθη καί έπά- 
λαισε μορφώσασα γενεάς δλοκλήρους καί έμφυσήσασα εϊς τάς νεαράς 
ψυχάς δλας τάς νεωτεριστικάς άντιλήψεις τής παιδαγωγικής διαμορφώ- 
σεως. Ύπήρξεν ή έπαναστάτις εϊς τό ζήτημα τοΰτο καί έπάλαισε μέ δλην 
τήν δύναμιν αύτής διά νά έπικρατήση. Σήμερον, εϊς τά πέρατα τής ’Ελλά
δος μαθήτριαί της έφαρμόζουν τό σύστημά της έν τή διαπαιδαγωγίσει τών 
Έλληνοπαίδων. Καί μήπως δέν θά ήρκει νά άναφέρη τις έν τή δράσει της 
μόνον τόν οίκον τών τυφλών, τό ίδρυμα τοΰτο, τό δποϊον συνέλεξε διεπαι- 
δαγώγησε καί έμόρφωσε τόσας δυστυχείς ύπάρξεις εύρισκομένας εΐς διαρ
κές σκότος;

*
— Κύριε Τραπεζϊτα, είσαι κατεργάρης. Μ' έβαλες μέσα.
— Γιάννη, Βιά ν' άλλάξη ό Κύριος βγάλτον έξω.

ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ,,

Ό εκδοτικός οίκος τής «Άγκύρας» εξακολουθεί τά θαύματά του, έκδί- 
δων τέσσαρα βιβλία κομψοτυπωμένα κατά μήνα άπό τά Αριστουργήματα 
τής ϊδικής μας καί ξένης φιλολογίας. Αί έκδόσεις του μόλις ίδοΰν τό φώς 
γίνονται ανάρπαστοι κα1. έδώ καί εϊς τάς έπαρχίας. δπου έχουν εύρύτατα 
διαδοθή. Καί είναι δυνατόν νά μή γίνη αύτό, τήν στιγμήν ποΰ ή «Άγκυρα» 
έχει άναλάβει τόσον φιλοτίμως νά μάς γνωρίση δλα τά ξένα άριστουργή
ματα άριστα μεταφρασμένα καί μέ δαπάνην σχεδόν μηδαμηνήν;

"Επειτα τό σύστημα τών πέντε δραχμών κατά μήνα, ποΰ έχει εισαγάγει 
διά τήν άγοράν βιβλίων άξίας 10(1 δραχμών, έχει κάνει θαύματα. Διότι δταν 
οΐκονομή κανείς τρεις δεκάρες τήν ήμέραν σχηματίζει μίαν βιβλιοθήκην 

μικράν μέν, άλλά περιέχουσαν βιβλία 
ποΰ πρέπει νά διαδασθοΰν καί νά γνω- 
ρίζωνται άπό δλους.

♦

Μεταξύ φίλων. — Ώχ άδελφέ, άσε 
με ήσυχο. Άπό τή στιγμή ποΰ στρογ- 
γυλοκάθησες δέν άνοιξες τό στόμα.

— Συγγνώμην. Τό άνοιγα κάθε φορά 
ποΰ μιλούσες.

— Ά !
— Να! γιά νά χασμουριέμαι.

*

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕ
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

'Αχ, νά 

πον τα 
Καί νά 

καί να

τό σκαμνάκι, 

της πατεΐ!

ήμουν 

πόδια 

με πατή δσο θέλει, 

μη ρωτώ, γιατί;

τό προοκεφαλάκι

Η ΚΑΡΔΙΑ
Νδμουν 

ποΰ καρφώνει τό βελόνι! 

Καί να μέ κεντρ δοο θέλει, 

καί νά μονν ό πόνος μέλι.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
'Αχ, νά ήμουν τό χαρτάκι, 

που τυλίγει τα ογουρά της! 

νά τραγούδαγα οτ αυτιά της 

"Οοα ερωτικά

Σέρα» μυστικά!

β

Μακροβιότης ρόδων.—Άπό έπιτά- 
φιον έκφωνηθέντα ΰπό Προέδρου σωμα
τείου : «‘Ο ατυχής συνάδελφός μας έζη- 
σεν δσον τά ρόδα. Μας τόν άφαρπάζει 
δ θάνατος εϊκοσιπενταετή».

* 
ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ

Είναι πολύ περίεργα έκεΐνα ποΰ 
άποκαλύπτει ή έπιτροπή τοϋ Διεθνούς 
Ελέγχου διά τά σπίρτα. Ή άναγκα- 
στική έλλειψις ή παρατηρηθείσα κατά 
τό λήξαν έτος έφερε καί οικονομίαν είς 
τήν κατανάλωσιν. "Οπως φαίνεται άπό 
τήν περισυνήν στατιστικήν τοΰ ελέγχου 
τό 1914, έκαστος "Ελλην πολίτης είχε 
κάψη περίπου καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τοΰ έτους 937 σπίρτα. Ένφ τό 1915 
έξόδευσε μόνον 922. Καί δν έξακολου- 

θήση δ πόλεμος, δπως φαίνεται δτι θά έξακολουθήση άκόμη, θά καταφύ- 
γωμεν εϊς τήν τσακμακόπετραν, έάν έννοείται έως τότε έχει μείνη ένα 
κομματάκι σίδηρο άχρησιμοποίητον άπό τά πυροβόλα καί τάς άλλας 
πολεμικός μηχανάς.

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

’/'ραχοΰόια του πολέμου 

θέλω νά τραγούδησα», 

μά ή λύρα μου μ’ άρνιέιαι 

κί έρωτας τραγουδεΐ.

’ Αλλάζω τίς χορδές της' 

κί εν ω 'γιο ψάλλω ίίθλους 

αύτή, π' ανάθεμά τη, 

πάλ' έρωτας βαρεϊ.

(’Άμφισσα)

ΣΤΗ ΛΥΡΑ ΜΟΥ
—'τίς πέτρες τήν πετάγω 

τήν καταθρυμματίζω· 

ατά χέρια πέρνα» Άλλη, 

πλήν ίδια καί αύτή.

Γειά οας λοιπόν γιά πάντα 

κα! ήρωες καί Άθλοι- 

ή λύρα ή δίκιά μου 

μόν έρωτας υμνεί.

ΙΩΑΝ- ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Έν ΆΦηναις, Τυπογρα<ρεϊον «Εστία» Κ. Μάίσνερ καί Ν. Καργαδοΰρη — 10908


