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Είς τό Στάδιον έδόϋη τήν 29 Μαίου ή στρατιωτική έορτή, κατά τήν όποιαν έτελέσδησαν διάφορα Ιππικά γυμνάσματα καί 
έπανελήφΰη τό πρόγραμμα τής στρατιωτικής έορτής, ή όποία είχε δοθή πρό καιρού είς τό Δημοτικόν, περιλαμβάνον στρατιωτικά 
άσματα καί τά περίφημα σαλπίσματα τοΰ Ιππικού, ίίαρά τήν υπερβολικήν ζέστην, τό Στάδιον ητο κατάμεστον κόσμου. Ή είσοδος 

τής Βασιλικής Οίκογενείας έγένετο δεκτή μέ ούρανομήκεις καί δαιμονιώδεις ζητωκραυγάς καί παταγώδη χειροκροτήματα.
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Η ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ <3» ο ο ο

Εκείνο ποΰ έγράφη καί έτονίσθη πολλάκις έως τώρα. Τίποτε δέν γίνε
ται είς τήν Ελλάδα, ποΰ νά μή φέρη τήν σφραγίδα τής έπιπολαιό- 
τητος φαρδυά πλατειά, έπάνω του. Τίποτε δέν γίνεται μελετημένο βαθειά, 

δπως πρέπει, σύμφωνα μέ τις δικές μας αντιλήψεις. Πέρνουμε ένα νόμον 
ξένον, έπί παραδείγματι, καί τόν καθίζομεν είς τόν τράχηλον μας, άμε- 
λέτητον άσυζήτητον, δπως τόν έχουν κάμει οί ξένοι γιά νά τούς ταιριάζη 
είς τήν χώραν τους, είς τόν χαρακτήρα τους, είς τάς συνήθειας τους. 
Χωρίς νά λογαριάσουμε, δτι δ τόπος μας είναι άλλοιώτικος, δτι έδώ 
έπικρατοΰν άλλα ήθη, άλλαι συνήθειαι, δτι έδώ είναι άλλο κλίμα, δτι 
έδώ ζοΰμε ύπό έντελώς διαφορετικός συνθήκας. Έτσι μίαν ώραίαν 
πρωίαν πήραμε τόν ’Αγγλικόν νόμον περί Κυριακής άργίας, τόν έξε- 
φυλλίσαμεν, μάς άρεσε καϊ τόν έπολιτογραφήσαμεν είς τήν Ελλάδα, 
άπαράλλακτα, χωρίς νά άλλάξουμε ένα νί, δπως τόν έχουν κάμει οί 
"Αγγλοι. Δέν τόν έμελετήσαμεν, δέν έζητήσαμεν νά μάθωμεν ύπό ποιας 
συνθήκας έφαρμόζεται είς τήν ’Αγγλίαν, δέν κυττάξαμε, δέν έπροβά- 
ραμε νά ίδοϋμε πηγαίνει έδώ είς τόν τόπον μας, ή άν δέν πηγαίνει, 
πώς πρέπει νά διαρρυθμισθή καί νά μεταβληθή διά νά μάς άποδώση 
τά άποτελέσματα έκεϊνα, πού ζητούμε μέ τήν έφαρμογήν του. Δέν φρον
τίσαμε νά αάθουμε ύπό ποιας συνθήκας ζή καί εργάζεται ό "Αγγλος 
έργάτης καί ποία διαφορά ύπάρχει μεταξύ τοΰ ίδικοΰ μας καϊ τοΰ πρώ
του. Γι’ αύτό καί έφέτος τό Πάσχα, δπως γίνεται άπό τότε ποΰ έψη- 
φίσθη δ χαριτωμένος αύτός νόμος, δ κόσμος τών ’Αθηνών, ποΰ δέν έχει 
οικογένειαν έδώ, ποΰ δέν έχει ένα σπίτι, είς τό όποιον νά σκλαβωθή άπό 
τό πρωί έως τό βράδυ χωρίς νά πλήξη άλλά καί δ κόσμος ποΰ έχει 
τό σπίτι του έδώ, έπληξε, έστενοχωρήθη φοβερά, ήσθάνθη άηδίαν, 
διότι δέν εΰρισκεν ένα κέντρον, δπου νά πάγη καί νά καθίση λιγάκι, 
διότι βγήκεν είς τούς δρόμους καί άντϊ κινήσεως καί ζωής είδε τήν 
νέκραν καί τήν ερημιάν άπλωμένας παντού, σάν νά είχεν έγκαταληφθή 
τό "Λστυ άπό τούς κατοίκους του. Καί μήπως τάχα εκείνοι ύπέρ τών 
όποιων έγινεν δ νόμος αύτός μένουν εύχαριστημένοι; Τί ήμποροΰν νά 
κάμουν τέσσαρες ημέρες άναπαύσεως μέσα είς ένα χρόνο, σκυλίσιας κτη
νώδους βαρβάρου δουλειάς ;

«
"Επρεπε νά φθάοη ή Εύλογιά έως τό σπίτι μας καί νά μάς κρούση 

τήν θύραν ό κίνδυνος τής εισόδου της, διά νά ξυπνήσωμεν άπό τόν 
λήθαργον καί νά σκεφθώμεν, δτι πρέπει νά έμβολιασθώμεν. Ένφ δέν 
λαμβάνομεν τά προφυλακτικά μέτρα, τά στοιχειώδη ποΰ έπι βάλλονται 
κατά τής κατηραμένης αύτής άσθενείας, ένφ άποφεύγωμεν τό νερό, 
δπως άποφεύγη ό διάβολος τό λιβάνι, δέν φροντίζωμεν νά ύποβληθώ- 
ιιεν εις τήν δαπάνην ήμισείας ώρας μόλις, διά νά λάβωμε τό προφυ- 
λακτικόν αύτό διά τήν ζωήν μας μέτρον, τήν στιγμήν ποΰ σπαταλώμεν 
άφειδώς τις ώρες μας ξαπλωμένοι Ελληνικότατα εις τις καρέκλες ένός 
καφενείου. Άλλ' έκεϊνο ποΰ μάς χαρακτηρίζει τελείως είναι, δτι καί 
τήν στιγμήν άκόμη ποΰ ό κίνδυνος εύρίσκετο έξω άπό τήν πόρταν τών 
σπιτιών μας, απειλών άπό στιγμής είς στιγμήν νά είσέλθη, δέν έφροντί- 
σαμε νά έμβολιασθώμεν καί πάλιν καί έχρειάσθη νά έκδοθή μιά ’Αστυ
νομική διάταξις, ή όποία νά μάς άναγκάζη νά λάβωμε τό προφυλακτι- 
κόν αύτό μέτρον υπέρ τής ζωής μας καί.... νά μάς άπειλή δτι άν δέν 
σπεύσωμεν νά συμμορφωθώμεν θά ύποστώμεν τάς συνέπειας τοΰ νόμου! 
Τέτοιο πράγμα, ώρισμένως μόνον είς τήν Ελλάδα ήμποροϋσε νά συμβή.

«
Ό’Απρίλιος εφέτος έπαθε άπό φθινοπωρινός παρακρούσεις. Μέ τά 

συχνά κατσουφιάσματα τοΰ ούρανοΰ καί μέ τάς συχνοτέρας ψεκάδας 
τής λεπτής καί διαπεραστικής βροχής ποΰ περιέβαλε καθ’ ήμέρα τήν 
πρωτεύουσαν, ανάγκαζε κανένα νά έρωτήση άν εύρισκώμεθα πραγμα- 
τικώς είς τόν ’Απρίλιον ή διατρέχομεν τόν ’Οκτώβριον. Σάν νά μήν 
έφθανε δηλαδή ή ακρίβεια τών τροφίμων, τό άδύνατον τής έξευρέσεως 
ένός δωματίου πρός ένοικίασιν, καί τά άλλα δεινά ποΰ μάς έφερεν έως 
έδώ είς τήν άκραν τής Ευρώπης, ποΰ εόρισκόμεθα ό πόλεμος, εϊχομεν 
καί βροχήν καί κρύο έν μέσφ μηνί Άπριλίφ. Ώρισμένως, φαίνεται 
μέσα είς τήν δίνην, είς τήν όποιαν στροβιλίζονται τά πάντα, καί ό 
καιρός έχασε τόν λογαριασμόν του καί δέν ξέρει καϊ αύτός τί κάνει. Τό 
κρύο μάλιστα έφθασε μέχρι τοΰ σημείου, ώστε νά έπαναφέρη είς τήν 
ένεργόν υπηρεσίαν τά άποστρατευθέντα παλτά καί νά ριξη πολλούς 
’Αθηναίους είς,τό κρεββάτι μέ συνάχι, μέ γρίππην καί μέ Ιμφλουέντζαν. 
Καί μέσα είς δλα αύτά, μιά μελαγχολία τοΰ καιρού έφαίνετο είς τήν 
βάσιν τοΰ δρίζοντος καί ένα πέπλο συν- 
νέφων έκάλυπτε, σάν πέπλο θλίψεως, 
τήν φαιδρότητα τοΰ Ούρανοΰ.

«
Μέ τόν ’Απρίλιον έληξε καί ή χει

μερινή περίοδος τών διαλέξεων τοΰ 
< Παρνασσού» καί δ απολογισμός τους 
είναι άρκετά ικανοποιητικός, τόσον διά

τό κοινόν της πρωτευούσης,.......... ....... . „ .. δσον καί διά τούς συγγραφείς - κομ- 
φερανσιέ. Εκείνοι ποΰ παρηκολούθησαν τάς διαλέξεις παρετήρησαν 
μέ μεγάλην εύχαρίστησιν, δτι τό πολυπληθές άκροατήριον, άποτε- 
λοΰσαν πάντοτε τά αύτά πρόσωπα καί διέκριναν έν ρεΰμα πυκνόν, τό 
όποιον ήρχισε νά έκδηλώνη ζωηρότατα καί ένεργητικώτατα τό ενδια
φέρον καί τήν αγάπην του διά τά γράμματα. Ή αίθουσα τοΰ «Παρ
νασσού·, έκτός άπό έξαιρετικάς περιπτώσεις, καί δταν έπρόκειτο νά 
άκούσουν κάτι δωρεάν, ποτέ άλλοτε δέν είδε τόσον συμπαγές καί 
πολυπληθές άκροατήριον νά παρακολουθή τακτικά καθ’ εβδομάδα τάς 
διαλέξεις. Αύτό μαζί μέ τήν εύδοκίμησιν δύο-τριών εκδοτικών εται
ριών καί τών έργων άκόμη, ποΰ έξέδωσαν μόνοι τους άρκετοί συγγρα
φείς, άποδεικνύει τρανώτατα, δτι άρχισε νά δημιουργήται ένα ένδιαφέ- 
ρον διά τήν 'Ελληνικήν Φιλολογίαν καί τά Ελληνικά γράμματα έν 
γένει, ένα ένδιαφέρον ποΰ ύπόσχεται πάρα πολλά. ’Εκείνο ποΰ άπομέ- 
νει τώρα νά εύχηθή κανείς είναι, τό ένδιαφέρον αύτό νά βγάλη είς τό 
μέσον κάτι καλό, άξιο ν’ άποτελέση ένα στήριγμα διά τήν πτωχήν 
Ελληνικήν Φιλολογίαν, κάτι ποΰ νά ξεχωρίζη άπό τήν ρουτινοειδή μορ
φήν ποΰ είχεν ή 'Ελληνική Φιλολογική παραγωγή έως τώρα. Οί συγ
γραφείς έως τώρα παρεπονοΰντο, δτι δέν μπορούν νά έργασθοΰν διότι 
δέν έχουν τά μέσα, έπειδή δέν τούς υποστηρίζει τό κοινόν. Νά ποΰ 
τώρα τό κοινόν άλλαξε δρόμον καί σκέψεις. Είς αύτούς έναπόκειται νά 
άποδείξουν, δτι αξίζουν.

«
Καί ένα άλλο άκόμη γεγονός ήλθε νά διαπιστώση τήν κίνησιν καί τό 

ένδιαφέρον, ποΰ έδημιουργήθη είς τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν διά τά 
γράμματα καί τάς τέχνας. Ή καλλιτεχνική έκθεσις τοΰ Ζαππείου, ή 
διωργανωθεϊσα άπό τήν Ένωσιν τών 'Ελλήνων Καλλιτεχνών. ’Από τήν 
στιγμήν ποΰ άνοιξεν, έως τήν στιγμήν ποΰ έκλεισε, πέρασεν άπό τήν 
αίθουσαν τοΰ Ζαππείου δλόκληρη ή ’Αθηναϊκή κοινωνία, καί φεύγουσα 
δέν έφευγεν, δπως έφευγεν άλλοτε μέ κενά τά χέρια, άλλά παραλαμβά- 
νουσα μαζί της ένα πεϋζάζ, μία προσωπογραφία, ένα έλληνικό τοπεϊον, 
άφοΰ τό βαλάντιόν της προηγουμένως ένίσχυσεν άρκετά γενναία τούς 
καλλιτέχνας είς τό έργον τους. Καί ή έκθεσις έκλεισεν. Οί Έλληνες 
καλλιτέχναι άπήλθον άπό τό Ζάππειον κατενθουσιασμένοι, μέ, τό 
βαλάντιόν τους άρκετά ένισχυμένον καί χ_ωρίς νά μεταφέρουν τά έργα 
τους άπώλητα πάλιν είς τό άτελιέ τους, δπως συνέβαινεν εις παλαιο- 
τέραν έποχήν. «

Είς τό Ζάππειον έγινε μία έκθεσις γελοιογραφιών καί γελοιογραφι- 
κών σκίτσων καί τό πράγμα αύτό έθεσεν είς τό μέσον τό ζήτημα, τί 
μπορούσε νά γίνη διά τήν ένίσχυσιν τοΰ είδους αύτοΰ τής καλλιτεχνίας 
είς τήν 'Ελλάδα, δπου εύρίσκεται άκόμη εις τά σπάργανά του. Οί "Ελλη
νες γελοιογράφοι μετροΰνται είς τά δάκτυλα, καί τά ελληνικά σκίτσα 
καί ή έλληνικές γελοιογραφίες ποΰ βλέπουμε δέν είναι, φυσικά, δ,τι θά 
έπρεπε νά είναι διά νά εύρίσκωνται παραλλήλως μέ τήν άνάπτυξιν τών 
άλλων τεχνών. Αύτό οφείλεται είς τό γεγονός, δτι είς τό είδος αύτό τής 
καλλιτεχνίας, διότι καί ή γελοιογραφία αποτελεί μίαν καλλιτεχνίαν καί 
καλλιτεχνίαν σοβαρήν μάλιστα, δέν έδόθη άπό τήν αρχήν ή δέουσα 
προσοχή, διότι, άν έξαιρέση κανείς ένα Θέμον "Αννινον, άπό τήν έπο
χήν έκείνην έως σήμερα δέν παρουσιάσθηκε ό "Ελλην γελοιογράφος, 
ποΰ θά άποδώση πιστά είς τήν γελοιογραφίαν του Ελληνικός γραμμάς, 
δπου καί άν βρίσκωνται αύταί. Τό πράγμα πρέπει τώρα νά μελετηθή 
σοβαρά καί νά συζητηθή άπό τούς ολίγους ένδιαφερομένους. "Ενας 
σύλλογος, μία συγκέντρωσις έπί τό αύτό, μία διαρκής συνεργασία καί 
σύσκεψις διά τήν πρόοδον καί τήν άνάπτυξιν τής 'Ελληνικής γελοιογρα
φίας, μεταξύ τών ένδιαφερομένων, δέν είναι καθόλου άσκοπα. Ρίπτο- 
μεν τήν ιδέαν καί εύχόμεθα νά πραγματοποιηθή, νά ριζοβολήση καί 
νά μάς δώση τά άποτελέσματα έκεϊνα ποΰ πρέπει νά δώση.

« « «
&ϊς τά Παρισινά φύλλα γίνεται πολύς λόγος εσχάτως διά την < Φραντζί- 

σκαν ντα Ρίμινι». Και επί τή εΰκαιρίφ ταύτη άναφέρονται τά έπόμενα:

« Τρεις δραματικοί συγγραφείς ένησχολήθησαν με τήν δραματοποίησιν τής 

ιστορίας τής Φραντζέσκας ντα Ρίμινι, ή όποία άναφέρεται μέσα είς τήν 

• θιίαν Κωμωδίαν» τοΰ Δάντε. Οί "Αγγλοι Κράουφορ καί Φίλιππς καί ύ 

'Ιταλός Δ’ Άνούντσιο».

Περί των δύο τελευταίων ό Γάλλος κριτικός Vyserva γράφει τά εξής : 

-Ούτε οί ήρωες τον Φίλιππς, ούτε τοΰ 

Δ' Άνούντσιο είναι <ί Παύλος καί ή Φραν- 
τζέσκα τής · θείας Κωμφδίας». Τά όνο- 

ματα των άνω συγγραφέων επιβάλλουν είς 

τόν κρίνοντα αυστηρότητα μεγάλην διά 

τήν τελειότητα των ήρώοιν, τελειότητα, τήν 

όποιαν ονδεΐς συγγραφείς θά ήδύνατο νά 

δώση καί τήν όποιαν δυστυχώς δέν έδωσαν 

ούτε ό Φίλιππς, ούτε ό Δ*  Άνούντσιο».

ναΦυσικά δέν έχω κανένα σκοπόν 
ικανοποιήσω μέ τά ολίγα ποΰ 

Οά γράψω έδώ, δλας τάς άπαιτήσεις 
ποΰ Οά γεννηθούν μετά τήν άνάγνω- 
σιν τοϋ τίτλου. Ούτε εΐμπορεΐ νά 
έξαντληθή παρόμοιον θέμα, διά τό 
όποιον έξαντλοϋνται αί φαντασίαι τών 
ποιητών είς άτελευτήτους ύμνους πρός 
τήν γυναικείαν καλλονήν. Καί έπειτα 
άπό τήν άναγκαίαν αύτήν έξήγησιν, 
θεωρώ τόν εαυτόν μου ύποχρεωμένον 
νά ζητήσω συγγνώμην άπό τάς άνα- 
γνωστρίας, άν αί παρατηρήσεις ποΰ 
θά άκολουθήσουν καμωμέναι άπό άν- 
δρας, δέν συμφωνούν καθόλου μέ τήν 
γνώμην, ποΰ έχουν ήδη αύταί σχη
ματισμένη)’ διά τό αύτό ζήτημα. Έ ! 
τίνάγίνη! Βλέπετε ημείς οί άνδρες 
βλέπομεν κάποτε τά πράγματα μέ έν
τελώς άλλοιώτικον φακόν, γιατί εϊιιεθα 
πλασμένοι κατά διαφορετικόν τρόπον. 
Μή νομίσετε δμως, δτι θά παρασυρθώ 
έδώ εις ύμνους καί εγκώμια, ούδέ Οά 
περιέλθω είς έκστασιν, χάριν τής χρυ
σής κόμης, τών ύγρών οφθαλμών, 
τών αδρών καί λεπτοφυών μελών, τοΰ 
ραδινού καί εύλιγίστου άναστήματος.

Μάλλον θά φορέσω τόν μανδύαν τού περιηγητοΰ καί θά επιχει
ρήσω νά ζωγραφίσο) μέσα σέ λίγες γραμμές, τάς γυναίκας^ καϊ 
τόν βίον τους, κατά τάς διαφόρους χώρας καϊ τά διάφορα έθνη, 
είς τά δποϊα άνήκουν. 'Ομολογώ δτι πρός τοΰτο χρειάζεται 
πείρα μεγάλη καί παρατηρητικότης οξυδερκής. Είμαι δμως 
έκ τών προτερων πεπεισμένος, δτι τό άποτέλεσμα τής μεγά

λης αύτής πείρας καί τής οξυδερκούς παρατηρητικότητας δέν θά είναι 
τίποτε άλλο παρά ή άπόκτησις τής στερεός πεποιθήσεων, δτι γενικώς 
αί γυναίκες είναι φύλον εύγενέστερον, καλλίτερου καί άγνότερον τοΰ 
άνδρικοΰ. Αί γυναίκες δλου τοΰ κόσμου έμφοροΰνται άπό αύταπάρ- 
νησιν, ή όποία τούς προσδίδει κάποιαν αϊγλην ιδεώδη. Ή_ γυναίκα 
τοΰ ξυλοτόμου τής Νορβηγίας καί η ’Ινδή τών ’Αμερικανικών δασω
δών έκτάσεων, ποΰ άγοράζεται άπό τόν Εύρωπαϊον άντϊ χρημάτων 
έχουν τό κοινόν γνώρισμα τής ψυχικής ώραιότητος, τήν άνεξάντλητον 
εθελοθυσίαν καί αύταπάρνησιν, διά τά δποϊα τούς έδόθη, άλλως τε, 
καί ό τίτλος «ώραϊον φύλον» διότι καλλονή πραγματική γυναικεία 
είς πολλάς χώρας δέν υπάρχει. Άλλ’ έπειδή δ άνθρωπος δέν ήμπορεϊ 
νά τρέφεται πάντοτε μέ άρτον, έτσι καί δ έραστής του κάλλους δέν 
ήμπορεϊ νά άρκεσθή μόνον είς τό κάλλος τής ψυχής, άλλά ζητεί νά 
εύρη μαζί καϊ τήν σωματικήν έμορφιάν.

*
Αρχίζω λοιπόν τήν περιήγησίν μου άπό τήν ’Ιταλίαν, τήν χώραν τών 

μακρών ονειροπολήσεων καί τών ήδέων ρεμβασμών. Ή ’Ιταλία έν γέ- 
νει παρέχει είς τόν έπισκεπτόμενον πολλάς ποικιλίας, διότι υπάρχουν 
τόποι, ποΰ παγώνει κανείς τόν ’Ιούλιον καί άλλοι ποΰ κατά τόν ’Ιανουά
ριον κάμνει Αφρικανικήν ζέστην. Αύτός είναι δ κυριώτερος λόγος διά 
τόν όποιον κάθε ’Ιταλική έπαρχία κατοικεϊται άπό λαόν ποΰ διαφέ
ρει έντελώς άπό τόν γείτονά του. Ή νεάνις τής Φλωρεντίας έχει τά 
μέλη πιό λεπτοφυή, τό άνάστημα ραδινόν καί τό πρόσωπον κίτρινον 
σάν τό ήλεκτρον, πνευ|ΐατώδες καϊ συμπαθητικόν. Ή Ναπολιτάνο εύλί- 
γιστη σάν αίλουρος και μελαχροινή. Ή Ρωμαία συνδέει μέ τήν καλλονήν 
της καί τήν ψυχρότητα μαρμάρινου αγάλματος. Ή Γενουηνσία είναι 
εΰκίνητος καί δραστήρια, ένφ ή Λομβρρδή υπερέχει δλων τών άλλων 
διά τήν θαυμαστήν συμμετρίαν είς δλα τά μέλη της, ποϋ είναι άρμο- 
νικώς άνεπτυγμένα καί τόν κλασσικόν χαρακτήρα της, ποΰ άποπνέει 
κάποια γλυκειά σοβαρότητα. Τών γυναικών αύτών μόνον τό βάδισμα 
άρκεϊ νά ιιάς καταθέλξη καί κρατεί πραγματικά τάς αισθήσεις μας 
δέσμιας έπι πολύν χρόνον. Ό ψυχικός βίος τών Ιταλίδων — δμιλώ γιά 
τις γυναίκες τοΰ λαοΰ — είναι παιδαριώδης. "Ενα χρυσοΰν κόσμημα, 
ένα καινούργιο φόρεμα, ένα θερμό φίλημα, καλοφαγία, περίπατος καί 
συχναί έπισκέψεις είς τήν έκκλησίαν, άποτελοΰν τάς πιό εύαρέστους 
άσχολίας καί φροντίδας τών γυναικών αύτών. Ή ωραία τους μορφή, 
τό μελαχροινό τους χρώμα, ή εύγένεια τών κινήσεων, οί προκλητικοί 
τους τρόποι, μάς φαίνονται, μόλις τά γνωρίσουμε, λιγάκι σάν ένα κενόν 
περικάλυμμα, κάτω άπό τό όποιον τρέφονται καί αναπτύσσονται τά 
έλαττώματα τοΰ χαρακτήρος των, ή σκληρότης τής καρδιάς των, ή 
έπιπόλαιος φιληδονία των, δ ψυχρός υπολογισμός είς δλα τά πράγματα, 
άπό τά δποϊα ήμποροΰν νά πορισθοΰν κάποιαν υλικήν ωφέλειαν. "Οσοι 
ξένοι έτυχε νά συνδεθοΰν διά τοΰ γάμου μέ ’Ιταλίδας, κατά τό πλεϊστον 
δέν υπήρξαν εύτυχεϊς, διότι ή Ίταλϊς συνειθισμένη, ούτως είπεϊν, νά 
περνρ. τήν ζωήν της είς τόν δρόμο σχεδόν δέν ξέρει καθόλου τήν λέξιν 
νοικοκυριό καί τούς τέσσαρας τοίχους τοΰ σπιτιοΰ τούς θεωρεί ως 
καταφύγιον μόνον κατά τοΰ ψύχους καί τής βροχής. Αί γυναίκες τής 
Λομβαρδίας καί τών άλλων βορειοτέρων μερών τής ’Ιταλίας είναι έντε
λώς άντίθετοι είς τόν χαρακτήρα. Αί γυναίκες τών άνωτέρων κάπως 
τάξεων, έχουν τάς έθνικάς των ιδιορρυθμίας κάπως λεπτοτέρας και 
σχεδόν άφανεϊς, τό κάλλος τους είναι μάλλον πνευματοποιημένον παρά 
τό τών άδελφών των τοϋ λαοΰ, άλλά ένέχει, ώς έπί τό πλεϊστον, κάποιαν 
νοσηράν έπίχρησιν.

ο ο ο ο ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΘΝΗ

Άφίνω τήν ’Ιταλίαν καί έπισκέπτομαι τήν χώραν τοΰ φλογερού κρα
σιού, τοΰ φλογεροΰ έρωτος καί τών μεθυσμένων τραγουδιών. Έδώ τό 
κάλλος τών γυναικών έχει κάποιαν πρωτοτυπίαν καί διαφέρει πολύ άπό 
τό κάλλος τών ’Ιταλίδων καί τών Γαλλίδων. Ή Ίσπανίς τών τάξεων 
του λαοΰ έχει τό σώμα εΰρωστον καί αδρόν, τό δέ πρόσωπον της δια- 
κρίνεται άπό τό χαμηλόν καί πλατύ μέτωπον, άπό τά μαύρα καί σάν 
σκιαζόμενα μάτια καί, άπό τήν πλατυνομένην πρός τά κάτω ρίνα, τάς 
τάς ’ισχυρός σιαγόνας καί τά σφριγηλά χείλη. Ή Ίσπανίς είναι σοβα- 
ρωτέρα καί πιό περιπαθής άπό τήν ’Ιταλίδα. Ό έρως καί τό μισός 
της ύπερβαίνει κάθε δριον. Ήμπορεϊ ν’ άγαπήση καί ν’ άποθάνη χάριν 
τής άγάπης της. Ή παραμικροτέρα δμως άφορμή ήμπορεϊ νά μετα- 
τρέψη τόν φλογερόν έρωτά της είς μϊσος θανατηφόρο)’. Ό χαρακτήρ 
τής Ίσπανίδος είναι έντελώς άπροσδιόριστος. Είναι άρνάκι καί τίγρις 
συγχρόνως. Έχει ηρωικήν εύτολμίαν καί υποβάλλεται ήλιθίως είς τήν 
δουλείαν. Εργάζεται δσον θά έργάζωνται δέκα μαζί άλλαι γυναίκες 
καί έν τούτοις υπάρχουν περιστάσεις ποΰ γίνεται νωχελής καί οκνηρά. 
Τό φαινόμενου αύτό είναι άποτυπωμένον καί έπΐ τής έξωτερικής της 
όψεως. Ή Ίσπανίς είναι ή διδασκάλισσα τοΰ βαδίσματος καί ή πραγ
ματική ένσάρκωσις τής χάριτος. Είς τάς κινήσεις της μάλιστα έχει καί 
κάποιο ιδιαίτερον είδος φιλαρεσκείας εις τήν στάσιν τών ώμων, δταν 
βγαίνη περίπατον καί κινεί αύτούς ίδιορρύθμως καί χαριέντως. Όταν 
εύρίσκεται μέσα είς τό σπίτι της έξαφανίζεται κάθε ίχνος ποιήσεως 
καί κάθε ρωμαντική χροιά καί θυμίζει, πρό πάντων δέ ή Άνδαλου- 
σιανή, τήν γάταν, δταν είναι ξαπλωμένη είς τόν ήλιο. ’Οκνηρία, άδια- 
φορία, νωχέλεια — τέρατα ποΰ ένεδρεύουν είς τά μύχια τής καρδιάς 
τής Ίσπανίδος — τήν κατέχουν διηνεκώς καί τήν καθιστοΰν ικανήν διά 
κάθε άλλο, παρά διά τήν διεύθυνσιν τοϋ σπιτιοΰ καί τήν άνατροφήν 
τών παιδιών. Γενικώς μαθαίνει πολύ ολίγα πράγματα, καί άπό δσα 
έμαθε γνωρίζει όλιγώτερα καί πολύ όλίγιστα καταλαβαίνει άπό τά 
καθήκοντα καί τά χρέη μιάς οΐκοδεσποίνης. Τό πολύ-πολύ, κατορθώνει 
νά πλέξη καμμιά δαντέλλα, νά βράση μιά σοκολάττα, ή νά παραγεμίση 
μέ κρέας κανένα κρεμμυδάκι. Αί έκκλησιαστικαί έπισκέψεις τήν άπα- 
σχολοϋν τόσον πολύ, ποΰ μόλις κατορθώνει κάποτε νά δειχθή εις τούς 
περιπάτους καί τάς ταυρομαχίας καί νά έπιδείξη κάποια άόριστα 
αισθήματα φλογερός φιλοπατρίας.

•

Καί τώρα πηγαίνομεν πρός τήν Γαλλίαν. Πόσον είναι άλλοιώτικος 
δ κόσμος έδώ, μέ τήν πνευματικήν του άνάπτυξιν! Πόσον ζωηρά βλέμ
ματα ρίπτουν γύρω τους έδώ αί γυναίκες! Καί πόσην νοημοσύνην καί 
εύφυΐαν έχουν τά βλέμματα αύτά! Γενικώς συμμετρικά έμορφες, δέν 
είναι δυνατόν νά ποΰμε, δτι είναι αί γυναίκες τής Γαλλίας. Άλλ’ έχουν 
κάποιαν ιδιαιτέραν χάριν, ποΰ δέν τήν συναντ§ κανείς πουθενά άλλοΰ. 
Τό σώμά τους είναι πολύ κομψόν καί οί ήδυπαθεΐς οφθαλμοί τους προ
δίδουν ψυχήν φλογέράν, εύτολμον καί πλημμυρισμένην άπό εύγενικά 
αισθήματα, ή ρίς των είναι λεπτή, τό μέτωπον υψηλόν καί τό στόμα 
άξιέραστον καί εΰγλωττον καί δταν άκόμη δέν δμιλεί. Ντύνονται κομψά 
καί καθαρά, μ’ δλην δέ τήν σπουδήν καί τήν έμφυτον ταχύτητά τους, 
αί κιιήσεις των έχουν πολλήν χάριν καί προδίδουν μίαν εύάρεστον καί 
λεπτήν φιλαρέσκειαν, είς δέ τάς συναναστροφάς των, δλαι αί γυναίκες 
καί έκεΐναι άκόμη ποΰ άνήκουν είς τάς κατωτάτας τάξεις τοΰ λαοΰ, 
είναι ετοιμόλογοι καί εύφυεϊς καί δέν στενοχωρούν ποτέ τόν άκροατήν, 
πλήρεις πρωτοτύπων ιδεών, σφριγώσης ζωής καί συγχρόνως συνετοί 
καί μετριόφρονες.

Καί έφ’ δσον προχωροΰμεν πρός βορράν, συναντώμεν μάλλον πρα
κτικός, φιλοπόνους καί οικονόμους Γαλλίδας. Ή χροιά τοΰ προσώπου 
τους γίνεται βαθμηδόν λευκοτέρα, τά μέλη τους στρογγυλότερα καί 
εύσαρκότερα καί τό άνάστημα μεγαλοπρεπέστερο)’. Νοημοσύνη διαβλέ
πεται είς δλα τά πρόσωπα. Τό καθαρόν καί δχι πολύ υψηλόν μέτωπον 
μαρτυρεί σύννοιαν καί τά σφριγώντα χείλη φαίνονται δορυφόροι τής 
εύγλωττίας καί τής έρασμιότητος των. Ή ρίς των άμβλύνεται έλάχιστα 
καί τό βοστρυχώδες τής κόμης των γίνεται σπανιώτερον. Οί οφθαλμοί 
τους έχουν κάποιαν έκφρασιν ίταμότητος. άλλ’ ή ίδιότης αύτή τοΰ 
αισθητηρίου τούτου οργάνου δέν μάς δίδει τό δικαίωμα νά τάς ύποθέ- 
σωμεν όλιγώτερον έναρέτους. Υπάρχει γενικώς ή πρόληψις, δτι ή Γαλ- 
λίς είναι έπιπόλαιος καί Γ 
ναντίας μάλιστα, δλοι έκεϊνοι, ποΰ έγνώρισαν τόν βίον 
τών Γάλλων χωρικών ομολογούν, δτι αί γυναίκες των 
είναι πισταί καί ενάρετοι καί ώς σύζυγοι είναι άξιο- 
θαύμαστοι διά τήν άφοσίωσιν καί αύταπάρνησιν χά
ριν τής εύτυχίας τής οικογενειακής εστίας. Τό Παρίσι 
δέν είναι δλη ή Γαλλία φυσικά καί δτι υπάρχει έκεΐ 
τό κακόν καί διεφθαρμένον, δέν άποτελεϊ κανόνα 
άλλά μάλλον έξαίρεσιν, καί αύτή ή έξαίρεσις προέρ-

_χ it---- Tb faoioy, συρρέουνχεται άπό τό έξωτερικόν 
κάθε είδους γυναίκες.

διεφθαρμένη. Αύτό είναι ψεύδος μέγα. Άπε- 
ίνοι, ποΰ έγνώρισαν τόν βίον

Α.

άπό τό όποιον
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ΟΣΟΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗΤΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ

Δια τής φρονήσεως καί τής γαλήνης, τό μέλλον σάς ανήκει-, λέγει τό 
, παλαιόν ιστορικόν βιβλίον, άπό τό όποιον άρυώμεθα τά περί αστε
ρισμών. Δέν θά ήμποροΰσε κανείς νά άρνηθή τήν έπήρειαν τοΰ αστερι

σμού αύτοΰ έπί τών άνδρών καί τών γυναικών, ποΰ γεννώνται τόν 
’Απρίλιον. Οί άνδρες είναι περιπαθείς μέ εξαίρετα φυσικά προτερή
ματα καί είς άκρον συμπαθητικοί. Αί γυναίκες είναι γεμάται άπό χάριν, 
φαιδρότητα καί φαίνονται πολύ εύτυχισμέναι. Αύτό προκαλεΐ τήν ζηλο
τυπίαν τών φίλων των, ποΰ δέν είχαν τήν εύτυχίαν νά γεννηθούν ύπό 

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ. Σύμφωνα μέ τό καθίΒρωθέν Μίμον, ή Α· Μ. ό Βασιλεύς 
καί έφέτος τό Πάσχα έπεσκέφθη τούς στρατώνας καί έτσούγγρισε το αύγό Του μέ τους κουμπάρους 
καί συστρατιώτας *Του  καί έπιε μαζί τους ένα ποτηράκι ρετσίνας, είς Ύγείαν Του καί τοΰ 
"Εθνους. Είς τόν λόχον τής ’Ανακτορικής Φρουράς, μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Άνακτος, ίστήθη 

χορός τρικούβερτος άπό τούς Εύζώνους.

τήν έπίδρασιν τοϋ αστερισμού αύτοΰ. Γενική έπίδρασις τοΰ Ταύρου 
παρατηρεΐται είς τόν λαιμόν, τό πρόσωπον καί τα δόντια τών γεννηθέν- 
των ύπό τόν αστερισμόν αύτόν.

ΙΙοΐος είναι ό χαρακτήρ τών άνδρών ποΰ γεννήθηκαν κατά τόν μήνα 
αύτόν; ΟΙ άνδρες ποΰ γεννώνται τόν ’Απρίλιον έχουν χαρακτήρα, που 
μετέχει τής δυνάμεως καί τής ιδιοσυγκρασίας των. Είναι χρηστοί καί 
αισθάνονται ν’ αναπτύσσεται μέσα τους κάθε εύγενές αίσθημα. Ειλικρι
νείς καί εύπροσήγοροι, ποτέ δέν όλιγοψυχοΰν. Έχουν όμως καί τά. ελατ

τώματα τών προτερημάτων των αύτών. ’Ενίοτε γίνονται ίσχυρογνώμο- 

νες καί τυραννικοί, προστακτικοί καί όξύχολοι. Πρέπει νά μή κάμνουν 
ποτέ τοϋ κεφαλιού των. Πρέπει έπίσης νά δυσπιστοΰν είς τάς ζωηράς 
συμπάθειας των, διότι αλλέως ύπάρχει φόβος νά ϊδουν, έν δεδομένη 
στιγμή, δτι ήπατήθησαν άπό τήν φίλην των. Ό χαρακτήρ τους, τούς 
βοηθεϊ πολύ νά αναλύουν τά πράγματα. "Ας αναλύουν λοιπόν τούς 
ανθρώπους, προτού κάμουν αύτούς φίλους. Οί άνδρες ποΰ γεννώνται τόν 
'Απρίλιον έχουν έξ άλλου ύπό τήν έποψιν τής εύπροσηγορίας των ένα 
σοβαρόν ελάττωμα:

Μολονότι χαριτωμένοι καί εύπροσήγοροι πρός δλους, άφωσιοΰνται 
σπανίως καί είναι άνηκούστου άμεριμνησίας. Τό μέρος δέ τοΰτο τοΰ 
χαρακτήρός των τούς κάμνει είς άκρον εύτυχείς, διότι δέν γνωρίζουν 
τό πλεΐστον τών ατυχιών, αί όποϊαι φθείρουν συχνάκις τήν οικογενεια
κήν ζωήν εκείνων, ποΰ γεννώνται κατά τούς άλλους μήνας. Είναι λίαν 
εργατικοί καί κυττάζουν τήν έργασίαν των πριν άπό δλας τάς άλλας 
διασκεδάσεις καί τέρψεις των. Οί άνδρες πού γεννώνται κατά τόν 
’Απρίλιον έχουν ιδιαιτέρας διαθέσεις διά τάς τέχνας. Ή μουσική, ή 
ζωγραφική καί ή φιλολογία τούς άναδεικνύει. Τουναντίον τό έμπόριον 
είναι στάδιον κλεισμένοι· δΓ αύτούς. Δέν τούς προκαλεΐ τό ενδιαφέρον 
είμή μετριώτατα. Δέν εκτιμούν καθόλου τό χρήμα, τό όποιον θεωρούν 
άναγκαΐον μόνον διά τήν καθημερινήν του χρησιμότητα. Γενικώς οί 
άνδρες πού γεννώνται τόν ’Απρίλιον γίνονται φιλήδονοι. Άλλως τε δέν 
πρέπει νά λησμονώμεν, δτι δλα τά λουλούδια τοΰ "Ερωτος καί τής 
’Αφροδίτης ανοίγουν τόν μήνα αύτόν. Άγαποΰν τάς ήδονάς, άλλ’ όχι 
μέ κακόν πάθος.

Είς τόν βίον των έχουν μεγάλος άγαλλιάσεις. Τά χαρίσματα ποΰ 
ή φύσις τούς δωρεϊ τούς καθιστούν αγαπη
τούς. Ώς έκ τούτου δέν θά έχουν έρωτικάς 
στενοχώριας. Οί άνδρες ποΰ είναι προικισμέ
νοι μ’αύτήν τήν ιδιοσυγκρασίαν έχουν ασυ
νήθη δύναμιν, τό στόμα μέγα, τά μαλλιά 
πυκνά, τό μέτωπον συμμαζευμένον πρός τά 
φρύδια, τά άκρα μεγάλα και δυνατά, τάς 
σάρκας σκληράς καί μυώδεις καί τήν φω
νήν ήχηράν καί βαρύτονον. Οί άνδρες ποΰ 
έχουν τήν εύτυχίαν νά γεννηθοΰν κατά τόν 
μήνα αύτόν αποκτούν πολλά παιδιά, γίνονται 
εύτυχείς είς τό νοικοκυριό των. Έάν δέ είς 
τήν φυσικήν χάριν ποΰ έχουν προσθέσουν 
τήν χρηστότητα καί τήν ειλικρίνειαν, τότε 
γίνονται έξαίρετοι σύζυγοι. Δι’ έκείνους ποΰ 
έγεννήθησαν ύπό τόν αστερισμόν αύτόν, τό 
σπουδαιοτερον είνε νά νυμφεύονται είς νεα
ρόν ήλικίαν. Ή θερμή καί ορμητική φαντα
σία των τούς φέρνει τάχιστα είς τό πεδίον 
τής δράσεως, ή δέ ανυπομονησία των, έξά- 
πτουσα αύτούς έτι μάλλον, τούς στρέφει 
πρός τό πάθος.

Επειδή έγεννήθησαν ύπό τόν αστερισμόν, 
δ όποιος τούς κάμνει δραστήριους καί τολ
μηρούς, οί άνδρες τοΰ μηνός αύτοΰ έχουν 
τήν επιτυχίαν έξησφαλισμένην είς δ,τι επι
χειρήσουν. Ή καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία 
των τούς κάμνει νά τά βλέπουν δλα ρόδινα 
καί τούς δίδει ένα ιδανικόν, πρός τό όποιον 
στρέφεται διαρκώς ή φαντασία των.

Είς τάς χρηματικός ύποθέσεις ή τύχη
τούς εύνοεϊ άδιάκοπα, χωρίς νά κοπιάζουν καί παρά πολύ 
πρός τοΰτο. Έν τούτοις αύτοί δέν πολυσκοτίζονται διά τό 
σπουδαϊον αύτό ζήτημα. Είς τό καλλιτεχνικόν στάδιον νά 
είναι βέβαιοι, δτι θά έπιτύχουν πληρέστατα καί πρέπει νά 
έπιδοθοΰν χωρίς κανένα δισταγμόν.

Ή τύχη άκολουθεϊ διαρκώς τούς άνδρας, ποΰ έγεννήθη
σαν κατά τόν μήνα αύτόν. Δέν έχουν παρά νά τήν βοηθή
σουν μέ τήν καλήν διαγωγήν των, μέ τήν βαθεϊαν έκτίμη- 
σιν τών πραγμάτων καί μέ τήν επίμονον έργασίαν των. 
Θά έχρειάζετο δέ μεγάλη δόσις απρονοησίας καί αφροσύνης, 
δπως διακινδυνεύσουν τό μέλλον των καί τελειώσουν άθλίως 
μίαν ζωήν ποΰ αρχίζει τόσο καλά. ·Τό καλό άστρο σβύνει 
πολύ δύσκολα».

«

Αί γυναίκες ποΰ γεννώνται τόν ’Απρίλιον είναι καί αύταί 
έργατικαί. Ώς έκ τής ζωτικότητος αύτών έχουν ασυνήθη 
δραστηριότητα. Φύσει καλαί, θ’ αγαπήσουν πραγματικώς, 
άν ποτέ καταδεχθούν ν’ άφοσιωθοΰν, πράγμα άλλως τε 
σπάνιον δι’ αύτάς. Είναι εύθυμες, γελαστές, άλλά καί ικα
νές διά τά μεγάλα μίση, δπως καί διά τάς μεγάλος αφο
σιώσεις. Ή χάρις των καί ή κράσις των δίδει είς αύτάς 
άνοιξιάτικην δροσερότητα. "Οπως καί είς τούς άνδρας, έτσι 
καί είς τάς γυναίκας, ή μουσική, ή φιλολογία καί ή ζωγρα
φική τάς άναδεικνύει.

Αί γεννηθεΐσαι ύπό τόν αστερισμόν αύτόν γυναίκες γίνον
ται ανεξάρτητες. Χάρις είς τά καλλιτεχνικά των χαρίσματα 
καί μέ τήν βοήθειαν τής νοημοσύνης των, ή μπορούν νά 
δημιουργήσουν λαμπράν θέσιν.

Ή γυναίκα ποΰ γεννΰται τόν Απρίλιον είναι τό ανοιξιάτικο μπου
μπούκι τής τριανταφυλλιάς. Τά μαλλιά της είναι μακρά, χυτά καί 
απαλά, τά φρύδια λεπτά καί ελαφρώς κυρτά άνωθεν τών οφθαλμών, οί 
ρώθωνες μικροί καί έλάχιστα ανοικτοί, τό στόμα μικρόν, τά χείλη 
στρογγυλωμένα, τά δόντια μικρά καί λευκά, τό πηγούνι στρογγυλό, επί
σης καί αί παρειαί, τά δέ στήθη σταθερά.

Έάν αί γυναίκες ποΰ γεννώνται τόν ’Απρίλιον άφεθώσιν εις τόν 
έρωτα, παραδίδονται τότε έξ ολοκλήρου είς τάς εμπνεύσεις τής φύσεως 
καί ωσάν ή τύχη νά είχε φροντίσει δπως τό πάν εδώ συντρέξη νά προ-

φυλαχθή ή φυσικότης. Δέν διαβάζουν ποτέ μυθιστορήματα. Μέ μίαν 
λέξιν, δέν παραδίδονται είς τόν,έρωτα δεκαεξαέτιδες, οχι διά νά μή 
δημιουργήσουν μυθιστορήματα, άλλά διότι τό ποιόν των δέν τάς ώθεΐ είς 
τοΰτο. Ό έρως τούς μειδιφ καί μέχρι προχωρημένης άκόμη ηλικίας καί 
θά γνωρίσουν πολλάς έπιτυχίας, ένφ πολλά! άλλαι, ποΰ έγεννήθησαν 
είς άλλους άστερισμούς στερούνται αύτόν άπό πολύ ενωρίς. Ό μήν 
αυτός θεωρείται είς τήν Μαγικήν ως προνομιοΰχος μήν· ή δέ 26 ’Απρι
λίου περνφ ώς ή πλέον εύνοϊκή ημέρα τών ερώτων.

Ή συζυγική πίστις τών γυναικών, δταν δέν ύπάρχη αγάπη, είναι 
πράγμα άφύσικον. Επειδή δμως αί γυναίκες ποΰ γεννώνται τόν 
’Απρίλιον άγαποΰν παραφόρως, γίνονται τρυφεραί καί χαριτωμένοι 

πρός τόν άνδρα των καί ή συζυγική πίστις των είναι 
παραδειγματική. Είς τόν συζυγικόν των βίον αί γυναί
κες ποΰ γεννώνται τόν μήνα αύτόν, άγαποΰν τήν τάξιν, 
διό καί γίνονται έξοχες νοικοκυρές. Ό στολισμός τοΰ 
σπιτιοΰ των είναι τό πρώτιστον αύτών μέλη μα, διό

ελκύουν άσφαλώς τούς συζύγους των. Φύσει έργατικαί, έπιδίδονται 
άδιάκοπον φροντίδα είς τάς οικιακός έργασίας. Είναι προορισμέ

νοι νά άποκτοΰν πολλά παιδιά κατά τόν συζυγικόν των βίον.
«

Καί τώρα μερικός συμβουλάς. Οί άνδρες ποΰ έγεννήθησαν τόν ’Απρί
λιον πρέπει νά άποφεύγουν μέ τήν μεγαλειτέραν προσοχήν τήν κατά
χρηση· είς τό φαγητόν, τήν υπερκόπωση· 
είς τήν έργασίαν, διότι είναι λίαν έπικίν- 
δυνος εις τόν έγκέφαλόν των. Τόν θυμόν 
καί τάς παραφοράς, διότι έξερεθίζουν 
τά νεύρα καί παραβλάπτουν τήν κυκλο
φορίαν τοΰ αίματος.

Αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν 
’Απρίλιον, πρέπει ν’ άποφεύγουν νά πα- 
ραδίδωνται είς τά νεΰρά των. Νά ομι
λούν χωρίς κοσμιότητα καί νά προδίδουν 
τά μυστικά τών συζύγων των, όμιλούσαι 
άφρόνως. Νά δεικνύονται εύκολοι είς 
τήν έκλογήν τής φιλίας των καί τών σχέ
σεων των. Έάν δέ εις τάς άνάγκας των 
έπαρκέσουν μόναι των, 
τότε άποκτοΰν τελείαν 
εύτυχίαν.

Ό ’Απρίλιος μήν, τί
θεται ύπό τήν προστα
σίαν τής 'Αφροδίτης. 
Ή δέ ’Αφροδίτη είναι 
ή καλλιτέρα φίλη τοϋ 
Ήλιου, ό όποιος δίδει 
είς τούς ανθρώπους δύ- 
ναμιν καί ύγείαν.

Κατά τήν Μαύρη ν 
Μαγείαν, τό πρόσωπον 
καί τά λεπτότατα όρ
γανα τής γυναικός τά 
έπλασεν ή ’Αφροδίτη. 
Συνεπώς δέν είναι κα
θόλου παράξενον, δτι 
ή θεά τής γονιμότητος 
καί τής εύπροσηγορίας 
δίδει είς τούς θνητούς 
τήν ύγείαν, τό πολυτι
μότεροι· τών άγαθών. 
Έάν δέ τυχόν έκεΐνοι 
ποΰ γεννώνται ύπό τόν 
αστερισμόν τοΰ Ταύ
ρου, προσβληθούν άπό 
άσθένειαν, νά μή ανη
συχούν καθόλου, διότι 
ή κατάστασίς των δέν 
είναι σοβαρά, θερα
πεύονται τάχιστα, χω
ρίς μάλιστα καί νά ύπο- 
φέρουν τό παραμικρόν. 
Ή φύσις φαίνεται δτι 
τούς έχει δώσει μέρος 
άπό τό ανοιξιάτικο 
σφρίγος της. Άλλά διά 
νά διατηρήσουν τό σφρίγος αύτό, δσφ τό δυνατόν περισσότερον χρό
νον, πρέπει νά μή υποτιμούν τό κακόν.

Έάν δέν προφυλαχθοΰν άπό τάς όρμάς των καί άν παραδοθοΰν 
άφρόνως είς τήν σφοδρότητα τών παθών των, κινδυνεύουν νά άσθενή- 
σουν έπί περισσότερον καιρόν άπό δ,τι θά έπρεπε. Δέν πρέπει νά 
λησμονούν δ,τι είπεν ό Φενελόν: «Τά καλά ήθη κάμνουν τήν ύγείαν».

ΟΙ άνδρες καί αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν Απρίλιον πρέπει νά 
τρώγουν ολίγον. Πρέπει νά άποφεύγουν τό οινόπνευμα καί τά πολύ 
δυνατά κρασιά. Τό πρωί νά κοιμώνται πολύ. Είναι άνάγκη νά κάμνουν 
ασκήσεις, άλλά καί μακρά άνάπαυσις είναι έπίσης άναγκαία.

"Οσον άφορφ τά παιδιά ποΰ έγεννήθησαν τόν Απρίλιον, γίνονται 
ώραΐα, μέ έξοχον σώμα σάν νά άναπνέουν δλο ύγείαν καί χαράν.

Γίνονται μέν θορυβοποιό, διότι είναι φύσει θυμώδη καί οργίλα, άλλά 
παραμένουν πάντοτε άγαθά. Πρέπει νά τά διορθώσωμεν μόνον μέ τό 
καλό, θίγοντες τήν καρδίαν των. "Οχι αύστηράς τιμωρίας, διότι κινδυ- 
νευομεν νά προσκρούσωμεν είς τόν ζωηρόν καί παράφορον χαρακτήρά 
των. Νά άποφεύγωμεν έπίσης νά τά κολακεύωμεν, διότι έχουν τάσεις 
είς τό νά θεωροΰν καλόν πάν δ,τι κάμνουν. Άς καλλιεργώμεν συνάμα 
τήν άγάπην των πρός τήν έργασίαν.

ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. = Είς τό Στάδιον έδόθη καί έφέτος μιά έορτή άπό τάς μαθήτριας τοΰ Άρσα- 
κείου μέ γυ μαστικός έπιδείξεις. Αί είσπράξεις της έορτής αύτής διετέύησαν δι’ Ενα πολύ ευγενικόν καί 
άλτρουϊστικόν σκοπόν, διά την ΐδρυσιν λουτρών χάριν τών άπόρων παιδιών. Ή έορτή έπέτνχβ καί 

αί είσπράξεις άπέδησαν πολύ Ικανοποιητικοί.

* ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΓΙΟΙ *
τάξεΐδιώτης, ό όποιος διά πρώτην φοράν διέρχεται, έν 
καιρφ νυκτός, διά μέσου τών δασών τής Νοτίου Αμερικής, 
έκπλήσσεται βλέπων τά φυλλώματα τών δένδρων νά λαμ
ποκοπούν, ωσάν νά έφωτίζοντο άπό πολυαρίθμους μικρο- 
σκοπικάς λαμπάδας, μετακινουμένας άδιαλείπτως μέ λάμ

ψη· έντεινομένην καί έξασθενουμένην έναλλάξ καί ορατήν μακρόθεν. 
Ή λάμψις αύτή, ώς μανθάνει κατόπιν, προέρχεται άπό μυριάδας 

κολλεοπτέρων έντόμων, τά όποια έχουν τήν ιδιότητα νά φωσφορίζουν 
άπό τά πλάγια τοΰ θώρακός των. Καί είναι τόσον ζωηρόν τό φώς, 
τό έκπεμπόμενον άπό τά έντομα αύτά, ώστε νά είμπορή κανείς τήν 
νύκτα είς άρκετήν άκόμη άπόσταοιν άπό αύτά νά άναγινώσκη εύδια- 
κρίτως. Οί ’Ινδοί τά προσκολλοΰν είς τόν μέγαν δάκτυλον τοΰ πο- 
δός των καί ούτω προχωροΰν άπροσκόπτως τήν νύκτα άνάμεσα τών 
ατραπών τών δασών, άπθ|ΐακρύνοντες συγχρόνως διά τής λάμψεως 
αύτής καί τά έρπετά, τά οποία άποστρέφονται τό λάμπον φώς. Τά 
ώνόμασαν δέ χουχουγιούς, άφήσαντες είς τήν Επιστήμην τήν φρον
τίδα νάτά βαπτίση μέ τό χαρακτηριστικιύτερον όνομα: πυροφόρος ό 
νυχτολαμπής.

«Όταν ή νήσος, Κόσβα κατεκτάτο άπό τούς Ισπανούς, τά έντομα 
αύτά είχον γείνει άφορμή μιας άρκετά περιέργου παρεξηγήσεως. Ένα 

τάγμα Ισπανών, τό όποιον μόλις είχεν 
άποβιβασθή είς τήν άκτήν, κατά τήν 
νύκτα, έ,προτίθετο νά έπιπέση αίφνηδια- 
στικώς έναντίον τών Ιθαγενών καί πρού- 
χώρει. Βλέπον δμως τά γύρω δένδρα 
νά σπινθηροβολούν καί έκλαβόν τούς 
■ κουκουγιούς» ώς θρυαλλίδα «άρκεβου- 
σίων» (πυροβόλων τής έποχής έκείνης) 
άνέκοψε τήν προέλασίν του καί ούτω 
οί ’Ινδοί έσώθησαν άπό ένα άσφαλώς 
όλέθριον αίφνηδιασμόν.

Οί μαύροι τών Άντιλλών μεταχειρί
ζονται τά φωσφορίζοντα αύτά κολλεό- 
πτερα διά τόν φωτισμόν τών καλυβών 

των. Τά προσελκύουν 
δέ, κινοΰντες είς τόν 
άέρα, είς τό άκρον ρά
βδου, άνθρακας άναμ- 
μένους. Τοΰτο μάς κά- 
μνεινά ύποθέσωμεν δτι 
τά έντομα αύτά μετα
χειρίζονται τήν λάμψίν 
αύτών ώς πρόκλησιν 
μεταξύ των.

Άλλά δέν άρκεϊ μό
νον νά τά ουλλάβωσι, 
πρέπει καί νά γνωρί
ζουν νά τό διατηρούν 
έν τή ζωή. Διά τοΰτο, 
μόλις τά αιχμαλωτί
σουν, τά κλείουν είς 
μικρά κλωβία άπό λε

πτότατου σϋρμα, δπου 
τά τρέφουν μέ τεμά
χια σακχαροκαλάμου, 
μή παραλείποντες νά 
τά βυθίζουν καί δύο 
τρεις φοράς τήν ημέ
ραν μέσα είς δοχεία, 
πλήρες νερού. Τό λου- 
τρόναύτό είναι άπαραί
τητον διά τήν ύγείαν 
τών φωτεινών έντόμων, 
ώς άντικαθιστών δι’αύ- 
τά τήν πρωινήν καί 
νυκτερινήν δρόσον.

Αί κομψευόμεναι τών 
Αποικιών κρεολλαί με
ταχειρίζονται τούς · πυ
ροφόρους» καί διά κάτι 
άλλο: διά στολισμόν 
των! Τούς βάζουν μέσα

είς μικρά κομψά σακκίδια άπό λεπτότατον ύφασμα καί τούς καρφώνουν 
μέ καλαισθησίαν είς τήν τουαλέτταν των. Άλλαι πάλιν τούς διαπεροΰν 
μέ [ΐίαν βελόναν μεταξύ τής κεφαλής καί τοΰ θώρακος μέ πολλήν έπιτη- 
δειότητα, διά νά μή τούς πληγώσουι· καί προσηλώ
νουν τήν βελόναν μαζΰ μέ μικρά πολύχρωμα πτηνά, 
κολύβρια η άλλα, καί μέ άληθινοΰς άδάμαντας έπάνω 
είς τήν έβενώδη κόμην των, ή όποια έτσι παίρνει 
άνταυγείας μαγευτικός! Άγγλος συγγραφεύς λέγει δτι 
ή αρχαϊκή αύτή κόμμωσις, ποΰ τόσον θαυμασίως προσ
αρμόζεται μέ τήν ίδιάζουσαν ώραιότητα τών ώχροπροσώπων Κρεολλών, 
κάμνει τάς ώραίας αύτάς, μέσα είς τά φώτα καί τήν λαμπρότητα τών 
χορευτικών εσπερίδων, ν’ αναδεικνύωνται ώραιότεραι άκόμη μέ τήν 
μαγικήν αϊγλην, ποΰ τάς περιβάλλει. "Οταν δέ άργά έπιστρέψουν είς 
τό σπίτι των, ή πρώτη φροντίς των είναι ν’ άποσπάσουν μέ προσοχήν 
άπό έπάνω των τούς ζωντανούς αύτούς άδάμαντας, νά τούς ρίψουν είς 
τό νερό, διά νά δροσισθοΰν, καί νά τούς βάλουν κατόπιν μέσα είς τό 
κλωβί των. Καθ’ δλην τήν νύκτα τό κλωβί τών φωτοβολών έντόμων 
σκορπίζει μέσα είς τό δωμάτων ένα φώς γλυκύ, τοΰ όποιου ή άσημέ- 
νιες άκτΐνες φωτίζουν τό πρόσωπον τής όνειροπόλου κρεολλής.
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Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ
Είς τό ζήτημα τοΰ πνευματισμοΰ βαρύνει 

πολύ ώς έπιχείρημα τής συζητήσεως καί τό 
φαινόμενον τών στοιχειωμένων σπιτιών. Τό 
φαινόμενον αύτό διαφέρει κατά τοΰτο τών 
λοιπών συνήθων μεδιανιμικών φαινομένων, 
δτι είνε περισσότερον αύθόρμητον, πολλάκις 
απροσδόκητου, συνήθως δέ έντοπισμένον είς 
ένα σπίτι, είς ένα δωμάτιον. είς ένα τόπον. 
Μετακίνησις αντικειμένων, θόρυβος άοράτων 

βημάτων, δονήσεις καί, ένίοτε, εμφανίσεις άποτελοΰν τάς διαφόρους 
εκδηλώσεις τοΰ φαινομένου τούτου. "Αλλοτε πάλιν τό φαινόμενον 
αύιό έκδηλοΰται κατά τρόπον δχι δλιγώτερον τρομακτικόν άλλ' δμως 
ευθυμον. Υφάσματα προορισμένα διά κατασκευήν γυναικείων ενδυμά
των εύρίσκονται έξαφνα ραμμένα έν είδει άνδρικών. Κουδούνια άνύ- 
παρκτα κουδουνίζουν είς ρυθμούς γοργούς, τά φώτα σβύνουν, άνάφτουν 
κατόπιν μόνα των καί πάλιν σβύνουν, παίζοντα μέ τόν τρόμον τών 
άνησυχούντων άνθρώπων. Κάποτε δέ είς τάς έκδηλώσεις του ό μακά
βριος αύτός άστεϊσμός τών πνευμάτων δέν στερείται καί κάποιας 
μοχθηρίας. Μιάς πτωχής γυναικούλας έξαφνα σ’ τό Παρίσι, θυρωρού 
είς τήν οδόν Σαίν Μαρτέν, ή μυστική έμφάνισις έκαψε τό στρώμα. 
Ένός άλλου πτωχού μουσικού, κατοικουντος εΐς τήν σοφίταν ένός 
ούρανοξύστου, άλλη έμφάνισις, έκοψεν είς λωρίδας τό πανταλόνι, τό 
όποϊον έδανείσθη, διά νά μεταβή είς τόν πανηγυρισμόν τής έπετηρί- 
δος του, ποΰ θά έωρτάζετο έκείνην τήν ήμέραν. Καί τό σχίσιμον έξετε- 
λεϊτο θαυμασίως άπό τά άόρατα χέρια έμπρός είς τά μάτια τοΰ 
ανίσχυρου νά τό προστατεύση 
καλλιτέχνου.

«
Ή πεποίθησις, δτι ύπάρ

χουν σπίτια καί μέρη συχνα- 
ζόμενα άπό πνεύματα ή «στοι
χειά» εΐνε τόσον παλαιά, δσον 
τά έθνη.Ή γλώσσα κάθε λαοΰ 
έχει καί τήν ιδιαιτέραν λέξιν 
μέ τήν δποίαν χαρακτηρίζουν 
τά σπίτια αύτά. Οί Γερμα
νοί τά ονομάζουν spuken, οί 
"Αγγλοι hawnted, οί ’Ιταλοί 
spiritate ή intestate, οί Γάλ
λοι Ιι a n ties, χωρίς νά άναφέ- 
ρωμεν καί τάς χιλίας δύο 
ονομασίας ποΰ τούς έδωσαν 
τά κατά τόπους γλωσσικά 
ιδιώματα. Τήν πραγματικό
τητα τοΰ φαινομένου ύποστη- 
ρίζουν διάφοροι αποφάσεις 
δικαστικοί.

β
Κατά τάς τελευταίας ήμέ

ραν τοΰ Δεκεμβοίου τού 1867 
είς τήν Φλωρεντίαν, ήρχισαν 
έκδηλούμενα περίεργα φαι
νόμενα μέσα είς ένα σπίτι 
τής όδοΰ Γιβελλίνας. Υπό
κωφοι κρότοι, έξαφνικά κτυ
πήματα είς τό τραπέζι, καθ’ 

ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ. — Είς τήν Θεσσαλονίκην οί Σύμμαχοι έξακολουθοΰν νά Αποβιβάζουν 
πολεμοφόδια, τροφός, κανόνια καί κάθε είδους στρατιωτικά έξαρτήματα. Μακραΐ σειραί άπό 
κάρρα μεταφέρουν άπό τήν Αποβάθραν τοΰ Μπεστινάρ είς τό στρατόπεδον άδιακοπως τά 

Αποβιβαζόμενα άνθρωποκτόνα είδη. ·

ήν στιγμήν ή οικογένεια έγευμάτιζε, τρίξιμο διαφόρων έπίπλων, ώσάν 
νά έσπαζαν ύπό τήν πίεσιν κάποιας έσωτερικής πιέσεως, βροχή 
λίθων, άόρατα χέρια, ποΰ έσφιγγαν τούς ώμους καί τούς βραχίονας 
τών ένοικων, άπό τούς όποιους μερικοί μάλιστα έβλεπον συγκεχυμέ
νος σκιάς, καί διέκριναν καθαρά τό κάλυμμα, φαρδύ, όμοιο μ’ έκεΐνο 
ποΰ φορούν αί Άδελφαί τοΰ Ελέους. Ό οικοδεσπότης ένήγαγε τόν 
ιδιοκτήτην είς δίκην, ζητών άποζημίωσιν διά τάς γενομένας εις τά έπι
πλά του ζημίας καί τό δικαστήριον, άποδειχθέντος τοΰ γεγονότος τών 
ζημιών, έδέχθη τήν μήνυσιν αύτήν.

«
Είς ένα άλλο σπίτι τής Νεαπόλεως παρά τήν πλατείαν τοΰ Αγίου 

Καρόλου, τό όποϊον ένοικίασε ή Δούκισσα τοϋ Καστελπότο, διά νά 
κατοικήση μέ τήν οικογένεια της, παρετηρήθησαν παράδοξοι περιοδι
κοί έκδηλώσεις συχνασμοΰ πνευμάτων μέ θορύβους παραδόξους καί 
κτυπήματα έξαφνικά είς- τόν τοίχον, τάς Ούρας, τό δάπεδον, τήν ορο
φήν. Οί κτύποι αύτοί τήν νύκτα έπολλαπλασιάζοντο καί έγένοντο ισχυ
ρότεροι. Έπειτα ήρχιζεν ή μετακίνησις τών έπίπλων καί άλλων Αντι
κειμένων καί αύτή άρκετά Οορυβωδώς, ώστε νά τρομάζουν καί οί γείτο
νες. Μίαν ήμέραν ήκουσαν βήματακαί είδαν μίαν φασματώδη έμφάνισιν, 
ή όποια έστάθη όλίγον είς τό κατώφλι τής θύρας καί έπειτα έξηφανίσθη, 
αφοΰ πρώτα ερριψε μέ οργήν ένα μεγάλο κλειδί πρό τών ποδών τών 
έντρομων ένοικων. Παρόμοια πολλά άλλα συνέβησαν κατόπιν, έως δτου 
μίαν ήμέραν οί ένοικοι έπιστρέφοντες ηΰραν τάς θύρας τών διαφόρων 
δωματίων φραγμένος άπό σωρείας έπίπλων τοποθετημένων φύρδην-μύγ- 
δην, όπισθεν τών θυρών. Κατόπιν τούτου κατώρθωσαν ν’ άκυρώσουν τό 
ένοικιαστήριον.

Οί νόμοι τών Αρχαίων προέβλεπαν τήν περίπτωσιν αύτήν καί είς τήν 
Ισπανίαν τό «στοίχειωμα» Αποτελεί όρον έπιτρέποντα τήν άκύρωσιν 
τών ένοικιαστηρίων.

Έξ άλλου ύπάρχει καί — άλυτον άκόμη —τό νομικόν ζήτημα, είς τό 
όποϊον οί νομοδιδάσκαλοι διχογνωμοΰν, οί μέν Αποφαινόμενοι ότι ούδε- 
μιαν υπεχει ευθύνην ό ιδιοκτήτης διά τήν έμφάνισιν φαντασμάτων, οί 
δέ ύποστηρίζοντες—καί αύτοί άποτελοΰν τήν πλειονοψηφίαν—τό έναν-

τίον καί άναγνωρίζοντες είς τόν ένοικιαστήν τό δικαίωμα τής άκυρώσεως 
τοΰ ένοικιαστηρίου είς τήν περίπτωσιν τής έμφανίσεως φαντασμάτων.

«
Τά στοιχειωμένα σπίτια μπορούν νά χωρισθοϋν είς δύο κατηγορίας. 

Είς έκεΐνα, είς τά όποια τό φαινόμενον έξεδηλώθη παροδικώς καί άπε- 
δείχθη ότι όφείλετο είς τήν επήρειαν κάποιου μέντιουμ—καί τά σπίτια 
αύτά Οά τά όνομάσωμεν «μεδιανιμικά»—καί είς έκεΐνα, είς τά όποϊα τό 
φαινόμενον διαρκεΐ καί δπου αποκλείεται κάθε έπήρεια μέντιουμ. 'Επί 
δέκα σπιτιών ποϋ έπεσκέφθην είς τό Τουρΐνον, λέγει ό Λομπρόζο, τά 
τέσσαρα ήσαν μεδιανιμικά.

Είς τό ένα συνέβαιναν ραντίσματα νεροϋ, κουδουνισμοί επίμονοι—πολ
λές φορές έκόβετο καί τό κορδόνι. Μέ τόση δύναμι έκουδούνιζαν τά 
αόρατα χέρια! — μετακινήσεις μαγειρικών σκευών, έπίπλων, καπέλων, 
ρούχων. Μία φορά ήρχισαν νά βγαίνουν άπό τούς τοίχους καί νά πέφτουν 
κάτω μαζύ μέ τάς εικόνας! Ή έπήρεια, ή όποια ένήργει καί προκαλοΰσε 
δλα αύτά τά φαινόμενα προήρχετο άπό ένα κορίτσι, φοβερά υστερικό. 
Άφότου αύτό ύπανδρεύθη τά περίεργα αύτά φαινόμενα έπαυσαν, άφοΰ 
διήρκεσαν δύο ολόκληρα χρόνια.

Είς τό σπίτι τοΰ έργάτου Ρ. Δ. ήκουαν μέσα είς τόν τοίχον κτηπήματα 
τόσον δυνατά, δσον οί κανονιοβολισμοί. Τά παράθυρα καί οί πόρτες άνοι
γαν έξαφνικά καί άόρατα χέρια τραβούσαν τά μαλλιά τών παιδιών. Αύτά 
ήρχισαν νά συμβαίνουν, άφότου είχαν πάρει σ’ τό σπίτι μιά γυναίκα. 
Τήν γυναίκα αύτή τήν έξήτασαν καί εΰρον έπάνω της ύστερογενή ση
μεία, ήμιαναισθησίαν τών πλαγίων, ώς καί χορευτικός κινήσεις τών 
υπογαστρίων μυώνων μιμουμένων τόν «χορόν τής κοιλίας». Διετάχθη 
άπό τους ιατρούς νά τήν εισαγάγουν είς ενα νοσοκομεϊον. Έκεϊ έθερα- 
πεύθη. "Οταν έπέστρεψε σ’ τό σπίτι τοΰ Ρ. Δ. τά φαινόμενα τών άορά- 

των κτύπων, τών αύτοματι- 
κώς άνοιγομένων παραθυρο- 
φύλλων 
φθησαν

κλπ. δέν έπανελή- 
πλέον.

«
είς ένα μικρό δωμά-Μέσα , ...

τιον 4ου πατώματος, ένός 
σπιτιού είς τήν αύτήν πόλιν, 
δπου έκατοικοΰσε μία οικο
γένεια πτωχών τυπογράφων, 
παρετηρήθησαν έπίσης παρό
μοια φαινόμενα, τά όποϊα 
κατετρόμαξαν δλους τούς γεί
τονας. Είς τόν τοίχον, είς 
τόν όποιον άκουμβοΰσαν τά 
κρεββάτια τών παιδιών, τα
κτικά ήκούοντο κρότοι δυνα
τοί. ΙΙροήρχοντο άπό τήν 
μυστικήν έπήρειαν τοΰ ένός 
παιδιού, ήλικίας οκτώ έτών 
καί άναισθήτου μέντιουμ, ώς 
άπεδείχθη, άφοΰ, μόλις αύτό 
άπεμακρύνετο, έπαυον οί κρό
τοι. "Οταν ήτο άρρωστο οί 
κρότοι έξασθενοΰσαν.

Ή άναλογία τών στοιχειω- 
ίένων σπιτιών έπί τοΰ συνό- 

ου τών οικιών ανέρχεται, 
κατά τήν στατιστικήν τοΰ 
Πούλλ, είς 28 °/0. Τά έπι- 
δρώντα είς τάς οικίας μέν

τιουμ είνε συνήθως γυναίκες καί παιδιά. Άπεδείχθη δέ δτι δέν έχουν 
συναίσθησιν τής ένεργείας των αύτής, ή όποια άναπτύσσει τήν έπί- 
δρασίν της, κατά τόν ΰπνον των.

«
Άλλά ύπάρχουν καϊ φαινόμενα άνεξήγητα, άπό τά όποια λείπει ή 

έπέμβασις τής «μεδιανικής» ένεργείας. Λ. χ. είς τό Τουρΐνον, είς τήν 
δδόν Μπάβας άρ. 6 ήκούοντο θόρυβοι παράδοξοι. Γίνονται έρευναι καί 
ανακαλύπτονται δτι μερικές μποτίλιες εύρισκόμεναι είς τό υπόγειον, 
ξεπετιούνται μόνες άπό τίς κάσες των, καί σπάνουν έπάνω είς τό δάπε
δον. "Αλλοτε πάλιν βγαίνουν καί κατεβαίνουν άπό τίς κάσες των σιγά- 
σιγά, κυλίουν καί έρχονται ή μία έπάνω σ’ τήν άλλη πίσω άπό τήν κλει
στή πόρτα τού υπογείου. Είς ένα άλλο δωμάτιον διάφορα έπιπλα καί 
αντικείμενα μετακινούνται καί θραύονται. Κάποιος περίεργος, θέλων νά 
κάμη μίαν δοκιμήν, βάζει τό καπέλλο του έπάνω σ’ ένα κρεββάτι, άλλ’ 
αύτό διά μιάς έξαφανίζεται καί άνακαλύπτεται έν τέλει είς τά άποχω- 
ρητήρια κάτω, είς τήν αύλήν. Οί παριστάμενοι κοντεύουν νά παραφρο
νήσουν, ή άστυνομία έπεμβαίνει καί καλούν έπί πλέον καί ένα ιερέα. 
Άλλ’ δ τρελλός χορός τών Αντικειμένων έξακολουθεΐ ζωηρότερος, τρελ- 
λότερος, παραδοξώτερος καί ή μποτίλλιες έρχονται καί σπάνουν πρό 
τοΰ ιερωμένου έξορκιστοΰ. ’Επιθεωρούνται δλαι αί γωνίαι τοΰ οικήμα
τος άλλά δέν άνακαλύπτεται τίποτε. ’Εξετάζονται κατόπιν οί ένοικοι- 
κανείς δέν έφερε σημεία υστερισμού.

Τώρα Ακούσατε καί τό κατωτέρω παράδειγμα ένός σπι
τιού, ποΰ έπηρεάζετο έξ άποστάσεως. Τό 1891, ή κυρία 
Μποϋττερ, κατοικούσα είς τήν ’Ιρλανδίαν μέ τόν σύζυγόν 
της, ονειρεύεται δτι κατοικεί ένα ώραϊο σπίτι. Τό όνειρο 
αύτό τής έντυπώνεται καταπληκτικώς είς τήν μνήμην καί 
επαναλαμβάνεται πολλές νύχτες κατά σειράν, κατά τίς όποιες έπι- 
σκέπτεται τό όνειρευμένο σπίτι κατά φαντασίαν. "Ολοι οί οικείοι της 
τήν κορροϊδεύουν καί γελούν μέ τό πάθημά της αύτό. Μετά έν έτος ή 
οικογένεια Μπούττερ, άναχωρεΐ άπό τήν ’Ιρλανδίαν μεταβαίνουσα νά 
έγκατασταθή είς τήν Αγγλίαν. ’Εκεί άκούσασα νά ομιλούν διά μίαν 
οικίαν, ποΰ έπρόκειτο νά πωληθή είς τό Hampshire, έζήτησε νά τήν

έπισκεφθή καί νά τήν άγοράση. Όποια δμως ύπήρξεν ή έκ- 

πληξις δλων, δταν άπό τήν πρώτην στιγμήν ποΰ άντίκρυσε 
τό σπίτι ή κυρία Μποϋττερ, άνεγνώρισε τό ώραϊο σπίτι τών 
ονείρων της. Έζήτησαν νά μάθουν τήν τιμήν καί έξεπλάγη- 
σαν διά τήν μεγάλην εύθηνίαν της. Όταν δέ ήρώτησαν νά 
τούς ποΰν τήν αιτίαν τής εύθηνίας αύτής, τούς είπαν δτι 
αύτό συμβαίνει, διότι είς τό σπίτι έκαμνε τήν έμφάνισιν του 
ένα φάντασμα.Έτσιή Κ» Μποϋττερ έπενήργησενάσυνειδήτως.

«

Άλλ’ ύπάρχουν καί στοιχειωμένα σπίτια, δπου συμβαίνουσι τραγικά 
γεγονότα. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν δέν έξασκεϊται έπίδρασις τών μέν
τιουμ καί τό στοίχειωμα έξακολουθεΐ έπί πολλά έτη, έπί αιώνας. Τά 
ιστορικά χρονικά αναφέρουν πλεϊστα παραδείγματα τέτοιων σπιτιών, 
δπου έχουν λάβει πρό καιροΰ χώραν εγκλήματα. Τό πράγμα έχει σχέσιν 
μέ τήν άνάπτυξιν μεγάλης ένεργείας είς τά πνεύματα, τών όποιων τά 
σώματα εΰρον κάποτε βίαιον θάνατον καί μέ τήν τάσιν ποΰ έχουν τά 
πνεύματα αύτά νά έπιστρέφουν συχνά είς τά σημεία δπου εΰρον τόν 
θάνατον, ή δπου έτάφησαν καί νά συνεχίζουν τάς παλαιάς των συνήθειας.

Τό πλέον άρχαϊον ιστορικόν παράδειγμα διά τήν περίπτωσιν αύτήν 
εΐνε ό στρατηγός τών Λακεδαιμονίων Παυσανίας, ό όποϊος κατεδικά- 
σθη νά άποθάνη έκ τής πείνης κλεισμένος μέσα είς τόν ναόν τής Αθή
νας εις Πλαταιάς, καί τοϋ δποίου τό πνεύμα έξακολουθοϋσε νά έκδηλή 
τήν παρουσίαν του μετά τόν θάνατον έντός τοΰ ναοΰ, μέ κτύπους δυνα
τούς καί μέ κραυγάς τρομακτικάς. Καί οί κτύποι αύτοί καί αί κραυγαί 
έπαυσαν μόνον μετά τήν πρόσκλησιν έκ Θεσσαλίας ένός διασήμου ίε- 
ρέως-ψυχολόγου.

"Αλλο παράδειγμα, έπίσης έκ τής άρχαίας Ελληνικής Ιστορίας. Ό 
φιλόσοφος Αθηνόδωρος 
ήγόρασε μίαν οικίαν είς 
τάς Αθήνας. Τήν πρώ
την νύκτα τήν δποίαν 
διέμεινεν είς τήν νέαν 
του κατοικίαν, ένφ έμε- 
λετοΰσε καί έγραφεν, 
δπως τό έπραττε συνή
θως, άκουσεν έξαφνα ένα 
ύπόκωφον κρότον δυνα
τόν, δμοιον μέ τόν κρό
τον πού προκαλοΰν βα
ρείες άλυσσίδες συρόμε
νοι έπί τού έδάφους. Ό 
θόρυβος αύτός τόν έκαμε 
νά σηκώση τό βλέμμα 
άπό τό βιβλίον του. Άν- 
τίκρυσεν ένα γέροντα, 
μέ ΰφος μελαγχολικό, 
φορτωμένον μέ σίδερα, 
δ όποιος πλησίαζε. Ό 
γέρων τοΰ έκαμε ση μεΐον 
νά τόν άκολουθήση. Ό 
φιλόσοφος τόν ήκολού- 
θησε καί τόν ώδήγησε 
σ' ένα Απόμακρου ση- 
μεϊον τής αύλής, δπου 
κατά σύστασίν του, άφοΰ 
έσκαψαν ηΰραν ένα σκε
λετόν άνθρώπου, δεμέ- 
νον μέ βαρειές άλυσσί
δες. Τοΰ έλυσαν τά δεσμά καί άπό τότε δλοι οί κρότοι έπαυσαν 
νά άκούωνται πλέον είς τό σπίτι έκεΐνο.

• « ·
ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

'Η φιλαρέσκεια σέ μιά γυναίκα είναι κάτι τι τό υποχρεωτικό, Πρέπει νά 

είναι φιλάρεσκος, άλλά φιλάρεσκος ΰπό την καλήν σημασίαν τής λέξεως, 

δηλαδή σεμνά σιγυρισμέτη, επιμελημένη και με χάρι. Ο5ιο> πως έννοουμένη 

ή φιλαρέσκεια είναι σχεδόν άρετή, διότι είναι ένδειξις σεβασμού πρός τους 

άλλους ή καϊ θυσίας άκόμη χάριν τών οικείων μας. Διότι δεν έχομεν τό 

δικαίωμα νά έπιβάλλωμεν είς τους οικείους μας ή τούς σχετικούς μας τήν 

εντροπήν, τοϋ νά δέχωνται νά συνοδεύουν γυναίκα, ή όποια προκαλεϊ τήν 

περιέργειαν μί τήν άτημεληοίαν τής περιβολής της, ή τά μειδιάματα με τήν 

γελοίαν καϊ άουνήθιοτον τουαλέτταν της.

Φυσικά ήμπορεΐτε νά μήν είσθε υπερβολικά κομψά ντυμένη. Δεν είναι 

καθόλου ντροπή νά μήν είναι κανείς πλούσιος, δεν σάς έπιτρέπεται δμως νά 

οτερήσθε τάξεως, καλαιαθηοίας καϊ εΰπρεπεϊας.

Πρώτος καϊ άπαραίτητος δρος διά νά είσθε καλά ντυμένη είναι νά άκολου- 

θήτε—χωρίς νά προτρέχετε, φυσικά, ή νά υπερβαίνετε τόν όρον ένός νεωτε

ρισμού—τήν καλαισθησίαν ή τήν ιδιορρυθμίαν τής έποχής, δηλαδή μέ μιά 

λέξι, τήν μόδα. Τώρα ακούστε καϊ μερικές λεπτομέρειες σχετικές με τήν 

οικονομίαν.

Μή κάνετε πάρα πολλές ένδυμασίες μαξί, διότι πριν μπορέσετε νά τίς 
χαλάσετε δλες, με τόν δρόμον ποΰ έχει πάρει τώρα ή μόδα, θά έχη περάσει 

πιά ή έποχή τους. Προσέχετε λοιπόν νά διαλέγετε, κατά προτίμησιν, υφάσματα 

ποΰ να μπορήτε να χρησιμοποιήτε διαρκώς. Αποφεύγετε τους φανταχτερούς 

χρωματισμούς κα! προτιμάτε τά υφάσματα έκεΐνα, τά λεγάμενα τής drmi-sai- 

son, ποΰ νά μπορήτε νά τά φορητέ πριν άπό τήν άνοιξι καί πρό τοΰ 

φθινοπώρου.

"Οταν πρόκειται νά ψωνίσετε μή βιάζεσθε νά κάνετε τάς άγοράς σας είς 

τήν άρχήν τής έποχής, διά νά έχετε τόν καιρόν νά ίδήτε ποΰ θά άποκλίνη 

όριοτικώς ή μόδα. “Εχετε πάντοτε ώς άρχήν νά μή διαλέγετε, άπό κακώς 

ΕΝΑ ΣΚΙΤΣΟ. - "Ενα θαυμάσιο σκίτσο τοΰ γνωστού Γάλλου ζωγράφου Γ. Σκώτ, τύ όποιον παριστφ Γερμανόν 
κατάσκοπον άνακρινόμενον άπό τό στρατοδικεΐον. Ό Γερμανός κατάσκοπος κατώρΟωνε νά κρατή τήν 
ι& ψυχραιμίαν του καί νά άπαντά, όπωσόήποτε, είς τάς τεχνικός Ερωτήσεις τών Γάλλων στρατοδικών.

έννοουμένην οικονομίαν, υφάσματα ευθηνα, διότι, έπειδή καταστρέφονται καϊ 

παληώνουν γλήγορα, είσθε άναγκασμένες νά αγοράζετε άλλα κί έτσι τά 
ακριβοπληρώνετε.

Μή μεταχειρίζεσθε πολύ έπιδεικτικές γαρνιτούρες δί ένα ύφασμα μέτριον, 

διότι τοιουτοτρόπως φαίνεται περισσότερο ή πενιχρότης. Προτιμάτε νά μετα

χειρίζεσθε πάντοτε τά σκέτα υφάσματα ή έκεΐνα ποΰ έχουν σχεδιασμούς 
πολύ αφανείς καί άποφεύγετε τϊς πολλές γαρνιτούρες καϊ τά πολύ παράξενα 

σχήματα."Οσον δλιγώτερον έπιδεικτικόν είναι ένα φόρεμα, τόσο περισσότερα 

χρόνια ήμπορεϊ κανείς νά τό φορέση χωρίς νά φαίνεται οτι παρήλθεν ή μόδα.

Προσέχετε πρό παντός νά μή γίνεοθε ποτέ ή πρόσκοπος τής μόδας, 
φορούσα περίβολός ή πίλους, ποΰ δέν έχουν άκόμη καθιερωθή άπό τήν 

μόδαν, έστω καϊ άν τά είδετε είς τάς προθήκας τών εμπορικών. Δέν είναι 

καθόλου ευχάριστου είς μίαν γυναίκα νά κινη τήν περιέργειαν τών διαβατών 

καϊ τά σχόλια τών ομοφύλων της.

Προσπαθήσατε νά μάθετε δχι τί φορεΐται, άλλά τί πρόκειται νά έπικρατήοη 
κατά τά φαινόμενα ώς μόδα τήν προσεχή έποχήν, διά νά έχετε έτσι μίαν δδη- 

γίαν είς τα ψωνίσματα σας.

Προσπαθείτε πάντοτε νά έχετε τριών βαθμών τουαλέττες. Μίαν έπίοημον, 

μίαν συνήθη καί μίαν διά τάς κακοκαιρίας καϊ τά ταξείδια. Είς αύτάς, άν 

θέλετε, ήμπορεΐτε νά προσθέσετε καϊ μίαν έλαφρώς πένθιμη περιβολή γιά τάς 

συλλνπητηρίους επισκέψεις ή τάς κηδείας. Ήμπορεΐτε δέ έκάοτοτε μέ τόν 

καιρόν καϊ τήν πολυχρησίαν νά μετατρέπετε τήν επίσημον στολήν σας καϊ 

οντω καθεξής.

Έκτός άπό τάς ώρισμένας περιστάσεις, κατά τάς όποιας είναι άπαραίτητος, 

άποφεύγετε νά έξέρχεοθε έν μεγάλη στολή. Προτιμώτερον νά διατηρεϊοθε εις 
μίαν βαθμίδα άπλότητος κομψής, χάρις είς τήν όποιαν δέν θά φαίνεται που

θενά άνάρμοστος ή παρουσία σας. Τί ωφελεί νά φανήτε τήν μίαν ήμέραν μέ 

εκθαμβωτικήν πολυτέλειαν κα! τήν έπομένην νά άναγκαοθήτε νά κρυβήτε, άν 
τυχόν συναντήσετε γνώρι

μόν σας, έπειδή είσθε ύπέρ 

τό δέον πενιχρά ντυμένη ; 

Προσέχετε πρό πάντων 

είς τό σχήμα τών καπέλ

λο»· σας καϊ μή φορεΐτε 

άνεξετάστως ο,τι σάς οφυ- 

ρίξη ή καπελλοΰ οας πώς 

• σας πηγαίνει τρέλλα·. Τά 

ασυνήθη προπάντων και 

πρωτοφανή σχήματα, δταν 

μάλιστα είναι εκκεντρικά 

καϊ παράξενα καϊ έκτός 

πάσης κανονικότητος, μή 

βιαοθήτε νά τά φορέσετε 
πρώτη,πρός μεγίοτην ίσως 

χαράν τών επινοητών τοΰ 

συρμού, άλλά πρός μεγί- 
στην ζημίαν καί τής κα).- 

λονής και τής οοβαρότητός 

οας, διότι δέν υπάρχει καλ

λονή άντέχουσα είς τήν 

έντύπωσιν τοϋ γελοίου, ή 

όποια πάντοτε κατά κανόνα 

περιλούει δλα τά ιδιότροπα 
πρωτόλεια τής μόδας.

Τά πίητοντα μαλλιά.

Τά τυχόν πίπτοντα μαλ

λιά σας μή τά ρίπτετε,

διότι μέ αύτά δύναται ό κομμωτής οας, άντί μικρός σχετικώς άμοιβής νά 
σάς έτοιμάση πρόσθετα μαέλαά διά τό κτένισμα οας. "Οσα δε τοιαΰτα δεν 

φορεΐτε καθ’ ήμέραν, άλλά τά φυλάσσετε διά κτένισμα χορού λ.χ.τά διατηρείτε 
έντός κυτίων χάρτινων έπάνω είς κόνιν ΐριδος. Μή λαδώνετε ποτέ τοιαΰτα 

μαλλιά. Καθαρίζονται ψηκτριζόμενα μέ κοινήν πούδραν ή μέ κολώνιαν.

Πώς φυλάσσονται ή τουαλέττες τό καλοκαίρι.

Διά νά φυλάξετε τό καλοκαίρι τά είδη τοϋ Ιματισμού ή οικοσκευής, δοα 

ένδέχεται νά προοβάλη ό σκόρος, πρέπει πρώτα - πρώτα νά έχετε Ιδιαίτερον 

κιβώτιου ποΰ νά κλείη καλά. Είς τόν πυθμένα τοϋ κιβωτίου αύτοΰ καϊ άνά
μεσα είς τά ενδύματα θέτετε κομμάτια άπό καμφοράν, πιπέρι άκοπάνιοτον, 

δεσμίδας ξηρός λεβάντας καϊ σακκουλάκια, μέσα είς τά όποια τοποθετείτε, 

καπνόν. Τάς μηλωτάς, τά έριοΰχα, τά μάλλινα, τάς άνδρικάς ένδυμασίας, τά 

τινάοσετε καλώς, τά διπλώνετε προσεκτικά καϊ τά τοποθετείτε εις το κιβώ- 
τιον έπιμελώς καϊ μέ τάξιν, δσον δέ τό δυνατόν πατημένα καλώς διά νά μή 

κυκλοφορή άνάμεσον αύτών αήρ. Άκόμη άσφαλέοτερον είναι νά περιτυ- 

λιχθοϋν δλα μαζί είς ενα ή καϊ περισσοτέρους μπόγους, άπό λεπτόν μουοα- 

μαν. Τούς μπόγους αυτούς πριν τούς τοποθετήσετε μέσα είς τό κιβώτιον τους 

ψεκάζετε με αιθέριου έλαιον λεβάντας. Τοΰ κιβωτίου αύτοΰ 

πρέπει νά φραχθή καϊ ή παραμικροτέρα τρυπίτσα καί 

αύτή ή κλειδαριά μέ χαρτί έπικολλημένο.

* * * *
Κατά τήν ήμέραν ποΰ άπέθανεν ή κυρία ντε Σατροΰ, 

Λουδοβίκος ό ΙΕ ήτο πλημμυρισμένος άπό λύπην. Τό 

πιό περίεργον δμως είναι αί λέξεις, μέ τάς δποίας έξωτε- 

ρίκευσε τήν λύπην του αύτήν·. ·Νά είναι κανείς δυστυ

χισμένος έηέ 30 χρόνια, γιατί είμαι βέβαιος πώς 

τόσα ϋ·ά ζήσω·. Αύτό τό ανέκδοτο τό διηγείτο ή κυρία 

ντε Λούζεμπουργκ, προσθέτουαα: «Αύτό τό ανέκδοτον τό 

διηγούμαι άπό τόν θάνατον τοΰ Λουδοβίκου κί έπειτα·. 

Τό άνέκδοτον αύτό είναι κατά τοΰτο περίεργον. Διά τόν 

έρωτα καϊ τόν εγωισμόν τού Λουδοβίκου.
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ΟΣΟΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗΤΕ TON ΜΑΪΟΝ

ιν υπό τον

και

έτσιτου.

σται.

σπίτι του

τούς μεράρχους καί τούς διοιχητάς συνταγμάτων.

>ασιν και

απευσουν το

κες, ποΰ έγεννήθησαν τόν Μάϊον είναι πισταΐ σύζυ
γοι. Διάγουν δέ βίον ήρεμον καί τακτικόν. Τά

οσοι 
υιιιό-

τας 
καί 

:νέωνται

γνωρίζουν ακριβώς τήν πραγματικήν του αξίαν. Χωρίς νά είναι καλ- 
λιτέχναι άγαποΰν έν τούτοις τάς καλάς τέχνας. Αί έμπιστευτικαί θέσεις 
φαίνονται προορισμένοι δι’ αύτούς. Οί Δίδυμοι προξενούν πολλάς θλί
ψεις καί οί ατυχείς έρωτες είναι συχνόν διά τούς άνδρας ποΰ έγεννή
θησαν ύπό τήν επήρειαν τοΰ αστερισμού τούτου. Λέγεται δτι ή μισή 
ζωή είναι χαμένη δι’ εκείνον πού δέν ήγάπησε μέ πάθος. Οί άνδρες πού

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΤΟΥ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΣΩΜΑΤΟΣ

Καί τώρα μερικαί συμβουλαί χρήσιμοι δΓ εκείνους πού ίγεννήθησα’ 
ύπό τόν αστερισμόν τών Διδύμων. Οί άνδρες πρέπει νά άποφεύγουν 
φιλονεικίας καί τά δικαστήρια. Πρέπει νά διάγουν τακτικήν ζωήν 
νά άποφεύγουν κάθε κατάχρησιν καί ύπερκόπωσιν. Νά μή έμπνέω- 
άπό τάς ιδέας τών άλλων, παρά νά άκολουθήσουν ήσύχως τόν δρόμοι·

Κατλ τήν άστρονομίαν, ό Μάιος κατέχει τόν τέταρτον ’Αστερισμόν 
τού Ζωδιακού, είς τόν οποίον ό ήλιος εισέρχεται άπό τής 19 μέχρι 

τής 23. Ή καλλιτέρα συμβουλή, δΓ εκείνους ποΰ έγεννήθησα- 
αστερισμόν αύτόν, τήν οποίαν πρέπει νά τηρούν άπαρεγκλίτως, είναι 
«Νικήσατε διά νά μήν ήττη- 
θήτε». - - ------- --

Γενικώς οσοι έγεννήθησαν / -—-— ------
ύπό τόν αστερισμόν αύτόν, δέν ■ 
εύνοοΰνται υπό έποψιν υγείας ' 
καί χαρακτήρος. Έν τούτοις, 
ή μπορούν νά Οερι 
κακόν, διότι, πρός άντίδρασιν, 
είναι προικισμένοι μέ μεγάλην 
νοημοσύνην καί ισχυρόν άντί- 
ληψιν. Μέ όλίγην δόσιν θελή- 
σεως θά ή μπορούν νά διωρ- 
θώσουν εύκολα, τάς έλλείψεις 
καί τά έλαττώματα, τά όποια 
έκληρονό|ΐησαν άπό τόν άστε- 
ρισμόν αύτόν.

Κατά τήν Μαύρην Μαγείαν, 
οί Δίδυμοι επιδρούν είς τούς 
ώμους καί τήν δσφρησιν εκείνων 
ποΰ έγεννήθησαν τόν Μάϊον. 
Οί Δίδυμοι δεσπόζουν έπίσης 
ήπατος καί τής σπληνός.

έγεννήθησαν τόν Μάϊον δέν θά γνω
ρίσουν ποτέ δλην τήν ωραιότητα 
τής ζωής, διότι δέν άγαποΰν μέ 
πάθος. Έξ άντιθέτου ή φιλ-ία, ή 
οποία σχηματίζεται μέ τήν πάρο
δον τοΰ χρόνου καί μέ τόν μακρόν 
συγχρωτισμόν τούς είναι πιστή κατά 
τό πλεΐστον.

κακοί. Είναι πολύ φίλεργοι καί τιμιώτατοι. Θά γίνουν δ’ εύτυχείς έάν 
ή σύντροφος τού βίου των θά είναι άνωτέρα τους διά νά τους διευ- 
θύνη. Ώς ύπουλοι καί κρυψίνοες, πρέπει νά φροντίσουν νά γίνουν 
άνοικτόκαρδοι καί ειλικρινείς καί νά μή φαντάζωνται, ότι ό κόσμος 
είναι γεμάτος άπό έχθρούς καί κακούς ανθρώπους. Πρέπει νά έχουν 
έμπιστοσύνην είς τούς άληθινούς φίλους των, έκ τούτου δέ ό χαρακτήρ 
των θά ώφεληθή πολύ.

Οί άνδρες τοΰ άστερισμοΰ τών Διδύμων δέν γίνονται καλοί έμποροι, 
ώς έπί τό πλεΐστον. Δέν άγαποΰν τό χρήμα άρκετά, διά τοΰτο καί δέν

τέκνα των τά άνατρέφουν μόναι των, χωρίς νά 
σκοτίζονται τί ήμποροΰν νά ποΰν δι’αύτό αί παι- 

δικαί των φίλαι. Ή τύχη τάς μισεί. Είς τό στάδιον 
ίνδρέου έπεθεώρησε τους θά έπιτύχουν καί θά χαροΰν τήν οικογένεια- 
ίαρηΧια ε^’τούς «ήν ευτυχίαν.'Μολονότι δέν είναι καλλιτέχνιδες. 
-χάρη δέ θερμότατα γνωρίζουν, δπως καί οί άνδρες, νά έκτιμοΰν τάς 

τέχνας. Ή ακρίβεια τής ζωής, ή όποια όλονέν αύξά- 
νει καί ή άστάθεια τοΰ πλούτου, κάμνουν αύτάς 

νά συνηθίζουν άπό ενωρίς, δπως βασίζονται μόνον είς τάς δυνά
μεις των διά τήν ΰπαρξίν των καί νά είναι πάντοτε ώπλισμέναι διά τήν 
πάλην τοΰ βίου.

"Οσον άφορφ τάς γυναίκας, ποΰ 
' γεννήθηκαν ύπό τήν επήρειαν τοϋ 

άστερισμοΰ αύτοΰ έχουν χαρακτήρα 
γλυκύπικρον. Είναι ιδιότροπες, φαν
τασιόπληκτες καί κοκέττες. Έχουν 
δηλαδή έλαττώματα, ούσιωδώς γυ-

I ναικεϊα. Ώς -ψεύτριαι,, πρέπει νά 
δυσπιστοΰν πρός τόν έαυτόν τους 
κατά τάς τοιαύτας περιστάσεις. Τό 
έλάττωμα αύτό τάς ζημιιύνει πολ- 
λάκις είς τόν βίον τους. "Ας είναι 

περιποιητικοί πρός τούς άλλους, διότι 
θά βγαίνουν Ικανοποιημένοι πάντοτε.Έχουν

λοιπόν νά διορθωθούν, καταβάλλουσαι ϊσχυ
ράν άντίδρασιν καί φροντίζουσαι νά βλέ
πουν τήν ζωήν ύπό τήν φαιδροτέραν της 
δψιν. Καμμιά εργασία τού σπιτιού δέν τούς 
είναι άγνωστη. Σύμφωνα δέ μέ τάς οικο
γενειακός των παραδόσεις δέν άμελοΰν τόν 
στολισμόν τοΰ σπιτιού των καί δέν λησμο
νούν δτι, τό νά κρατή κανείς τό 
καλά, είναι κΓ αύτό μιά τέχνη. Αί γυναϊ-

συγκοινωνουσας

Ολόκληρος ή Βασιλική ΟΙκογένεια παρηκολούόησε τήν στρατιωτικήν έορτήν τον 
Σταδίου, τήν διοργανωΟεΐσαν ύπέρ τών οικογενειών τών άπόρων έπιστράτων, 
κατά τήν 29 Matov. Τό έδαφος τοϋ στοίΰου διεσκενάσϋη έξ όλοκλήρου. Τάφροι μέ 
Οδατα καί λόφοι τεχνητοί έσχηματίσβησαν διά τά Ιππικά γυμνάσματα, τά όποια 
έπέτνχον καί άφήκαν άρίστην έντύπωσιν. Ή πρωτοβουλία τής έορτής αύτής 
άνήκει είς τήν A. Υ. τόν Διάδοχον καίέδόβη τό πρώτον είς τό Δημοτικόν θέατρον.

Ή Λ. Μ. άποχωρών συνεχάρη θερμότατα τήν διοργανωτικήν έπιτροπήν.

άς ύπανδρεύωνται ενωρίς.
” ί χαίρουν πάντοτε άκρας υγείας, 

καί πρέπει νά βαδίσουν μέ μεγάλην πρόνοιαν. 
. - - , . , ------------- -------- > καί

πρεπει να είναι γεμάτη άπό φρόνησιν καί μετριο-

Η ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝ ΤΗ! ΑΓΙΑι ΓΡΑΦΗι

ΤρΤερίφημος γερμανός ήλεκτρολόγος, ό καθηγητής ®
A A Stadelnian, έδημοσίευσεν είς τήν «Electrotechnisch 
Anzeiger. μίαν περίεργον μελέτην έπί τών ήλεκτρικών IS- 
γνώσεων. τάς όποιας ή Αγία Γραφή μάς έπιτρέπει νά 
διΐδωμεν παρά τοϊς άρχαίοις Ίουδαίοις. Ούτω, κατά L
τόν Stadelniam, ό όρειχάλκινος δφις, τόν όποιον ό θεός W
άπέστειλεν είς τόν Μωϋσήν, διά νά υπεράσπιση τόν λαόν 
του εναντίον τών πυρφόρων δφεων (αστραπών) δέν ήτο 
παρά, άπλούστατα, άλεξικέραυνον. Ό περίφημος ναός 
τής Ιερουσαλήμ έπροστατεύετο άπό τούς κεραυνούς μέ 
κάτι μετάλλινους άκίδας, συνδεδεμένας μεταξύ των καί Γ·.··,·"2·.·.·"·.·~ςζ^* 
μέ,τό έδαφος διά δοχείων πληρών ϋδατος. Περιεργοτέρα δμως είνε ή 
έξήγησις, τήν οποίαν δίδει ό Stadelnian διά τήν κατασκευήν τής Κιβω
τού, τής Διαθήκης καί διά τάς φοβερός τιμωρίας, τάς όποιας ύφίσταντο 
οί αδιάκριτοι, ποΰ τολμούσαν νά τήν πλησιάσουν. Κατά τήν γνώμην τοΰ 
γερμανοΰ σοφού, ή κιβωτός αύτή άπετέλει μίαν λουγδουνικήν λάγηνον 
μεγίστων διαστάσεων, τής όποιας τό μέν άπομονωτικόν δοχεϊον συνέ- 
κειτο άπό ξύλον ακακίας, οί δέ μεταλλικοί δπλισμοί άπό τά άφθονα χρυσά 
κοσμήματα, τά όποια εύρίσκοντο μέσα καί έξω άπό αύτήν. Ή λουγδου- 
νική αύτή λάγηνος, φορτωμένη άπό ατμοσφαιρικόν ηλεκτρισμόν διά 
τών μετάλλινων άγωγών έκ της στέγης τού ναού, είχε, λαμβανομένων 
υπ’ δψει τών διαστάσεων αύτής, μεγίστην χωρητικότητα καί συνεπώς 
εκκενώσεις θανατηφόρους. Μόνον οί ιερείς ή μπορούσαν νά έλθουν είς 
επαφήν μέ αύτήν, χάρις είς τό χρυσοΰφαντον ένδυμά των, τό όποιον τούς 
έπροστάτευεν άπό τάς ήλεκτρικάς εκκενώσεις.’Επίσης καί ό βωμός, λαμ
βανομένων υπ’ δψει τών ίδιων τιμωριών, ας ύφίσταντο οσοι τόν έπλη- 
σίαζον, μολονότι λείπουν σαφείς πληροφορίαν διά τήν κατασκευήν του, 
κατά τόν αύτόν γερμανόν καθηγητήν, ήτο έπίσης λουγδουνική λάγηνος.

Ίσως φανή άπίθανον πώς ήμποροΰσαν νά έχουν τοιαΰτα καταπλη
κτικά αποτελέσματα μέ τούς άνερχο μένους είς ύψος μεταλλικούς αύτούς 
άγωγούς. Πρέπει δμως νά λάβωμεν ύπ’ δψει τήν άτμοσφαιρικήν κατά- 
στασιν τής Παλαιστίνης καί τά πειράματα τά έπιτυχοντα μέ χαρταετούς 
είς τήν Ευρώπην, τά όποια άπέδειξαν δτι μπορούμε ν’ άποσπάσωμεν 
τεραστίους σπινθήρας μέχρι 3 μέτρων μήκους.

Ό Μωϋσής είχε πιθανώς αποκτήσει άπό τούς Αιγυπτίους ήλεκτρικάς 
γνώσεις καί οί αιγυπτιολόγοι, κατά τόν Stadelman, θά είμποροΰσαν 
ν’ άνεύρουν πολλά γεγονότα, τά όποια θά μάς έγνώριζαν τήν κατάστα- 
σιν τών ήλεκτρικών γνώσεων έπί τής έποχής τών Φαραώ.

τον οποίον εχαραξαν απο μιάς αρχής. Αί γυναίκες πρέπει νά άποφεύγουν τήν 
επιδειξιν μεγάλης φαντασίας, τοσον είς τάς συνομιλίας των, δσον καί είς τήν άλλη- 
λογραφιαν των. Νά μή είναι ένοχλητικαί καί νά μή μειώνουν τά χαρίσματά των 
μέ τους προσποιη μένους τρόπους των. Νά άποφεύγουν τήν φιλαρέσκειαν καί 
νά μή έπιζητοΰν νά περνούν ώς ώραϊαι. Νά μή ένδιαφέρωνται δέ διά πράγ
ματα ποΰ δέν τάς αφορούν.

Εκείνοι πού έγεννήθησαν τόν Μάϊον δέν πρέπει νά πιστεύουν είς τήν άτυχίαν. 
θά έχουν ευημερίαν καί επιτυχίαν, άσφάλειαν είς τάς έργασίας των καί προκο
πήν, έάν σταθούν εχθρικοί πρός τά ψευδή προσχήματα. Δέν πρέπει νά στερούν
ται τόλμης είς τάς επιχειρήσεις των.

Αί γυναίκες, πού έγεννήθησαν τόν μήνα αύτόν, δέν έχουν νά ύποφέρουν, παρά 
μόνον έρωτικάς θλίψεις. Διά νά τάς άποφύγουν, £ς Α---- '

Οί άνδρες, ποΰ έγεννήθησαν τόν Μάϊον, δέν θά
Ή κρασις των είναι πολύ αδύνατος ■—1 \ '__  .1 ________
Πρέπει νά λαμβάνουν πάντοτε τροφήν τακτικήν καί νά άκολουθόΰν 'τελείαν 
διαρκή ύγιεινήν. Ή ζωή των :—~— -■-· ■’ ...
πάθειαν. Έν γένει είς δλας 
τάς πράξεις των, οί άνδρες --------
ποΰ έγεννήθησαν τόν Μάϊον 
πρέπει νά σκέπτωνται τήν 
ύγείαν των καί τόν έαυτόν 
τους. Αί γυναίκες πού έγεν- 
νήθησαν ιόν Μάϊον είναι λε- 
πτοψυοΰς κατασκευής.'Επειδή ~ >' -
είναι υπερβολικά εύαίσθητες, / W
πρέπει νά άποφεύγουν τάς ' έ- 4' \ J
σφοδρός συγκινήσεις. Ό Ου- ·Κ * · , η
μός δΓ αύτάς είναι ίδιαζόν- .

ία ^^^Μί*** ^Β ■ ^^Β

σαν ύπό τήν έπήρειαν τοϋ
f 

διάκον, είναι καχεκτιχά <!>ς ι . I
έπί τό πλεΐστον. Πολλάκις ό 
άνεμος άναγγέλλει Δίδυμα. - ----- 1V
Ώς έκ τούτου ίσως τά παιδιά ’’ ·
ποΰ γεννώνται κατ’αύτόν είνε Q
λεπτής ιδιοσυγκρασίας ζ*

Ό χαρακτήρ τους είνε όλί- t ζ
γον κλαψιάρικος καί σκυθρω- 
πός. Πρέπει νά εϊμεθα πολύ 
υπομονητικοί μαζί τους. Μήν Λ" _ ' ·ί
άλλάσσετε τάς άποφάσεις, τάς , λ ι
όποιας λαμβάνετε δι’ αύτά, yjt S ϊ
διότι κινδυνεύετε νά χάσετε 
τήν έπ’ αύτών έπιβολήν σας· ·

Έχετε νά κάμετε μέ μικρά δντα, γεμάτα παρατηρη- j 
τικότητα, άτινα βλέπουν καί έννοοΰν τά πάντα. Μαζί " ' Β
τους νά είσθε μέν καλοί, συνάμα δέαύστηροί καί δίκαιοι. fl |
"Εχετε ιερόν καθήκον νά μορφώσετε τό πνεΰμα καί νά I ί ,ρ ,'ί
ένισχύσετε τήν λεπτοφυή ύγείαν τών μικρών, ποΰ έγεν- &/.ι gg||
νήθησαν τόν Μάϊον. ▼ ^Β
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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΑΙ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΑ!. — ΑΙ Άγγλίδες χειραφετημένοι, άλλ’ αί 
χειραφετημένοι ποϋ άκολονθοϋν τάς νγιεις άρχάς και δεν φωνα- 
σκοΰν είς τούς δρόμους καί τάς δημοσίας συγκεντρώσεις, μόλις 
έκηρύχΟη ή ύποχρεωτικη στρατολογία είς τήν Αγγλίαν έσπευσαν 
νά φορέσουν άνορικά πανταλόνια καί νά άντικαταστησουν τους 

άνδρας είς δλας τάς έργασίας των.

Η ΑΛΛΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ *
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

Έ'.ις: τήν έπαυλιν τοΰ Γκεράν συνήθιζαν έκείνην τήν έποχήν νά κλείουν 
Γζ τήν σαιζόν τοΰ κυνηγιοΰ μέ τήν όργάνωσιν μιάς βενετικής εορτής εις 
τήν λίμνη, ποΰ γειτόνευε καί ποΰ ήτο πλατειά καί βαθειά. Είς την όχθη 
της σχημάτιζαν μία πράσινη έμορφη μπορντούρα θάμνοι, και υδρόβια 
φυτά. 'Από μακρυά ή λίμνη έμοιαζε σάν ένα μπιζουδακι ασημένιο που 
χάνεται μέσα στις πρασινάδες. Πολλές μέρες πριν απο την εορτήν εξευ- 
ρέθησαν ή κατάλληλες βάρκες καί στολίοθηκαν έπιιιελως και κομψά με 
χρωματιστά ύφάσματα καί γκιρλάντες άπό τεχνιτα λουλούδια και φανα
ράκια καί γιά κάθε βάρκα έκρατήθη καί ένα Ιδιαίτερο χρώμα για να 
άναγνωρίζωνται. "Ενας άπό τούς δρους, τούς όποιους ωφειλον να εκπλη
ρώσουν οί συμμετέχοντες είς τήν εορτήν, ήτο νά συμφιονή το χρώμα της 
τουαλέττας καί τών ένδυμάτων τους μέ τό χρώμα τής βαρκας που είχεν 
όρισθή γι’ αύτούς. Μόνον ή βάρκα τών μουσικών θα φωτιζότανε με 
φαναράκια πολύχρωμα. Μαζί μέ τις άλλες φροντίδες που ελαδαν για 
τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν τής έορτής, έφρόντιοαν να φέρουν μουσικούς 
καί τραγουδιστός μέ χαλάν, ποΰ μέ τήν μπελερινα τους, την πλατεία, 
περιτυλίσσουσαν τό σώμα τους καί μέ το πλατύ ιπποτικο καπέλο τους, 
έλαφρά γυρισμένο πρός τ’ αριστερά, θά θύμιζαν τους πλανοδίους τρα
γουδιστός, ποΰ μόλις άρχιζε νά νυκτώνη γυρνούσαν άλλοτε τους δρομους 
τής Βενετίας καί τραγουδούσαν κάτω άπό τάς επαυλεις και τα παλατια.

Είς τήν έπαυλιν τά πλήθη τών καλεσμένων^ έτρεχαν _έδω κι έκει και 
παρουσίαζαν μιαν δψιν μυομιγκοφωλιάς ποΰ διατελεΧ εις εξαψιν και 
κίνησιν. Καί μέσα σ' δλους ξεχώριζε τό πλήθος τών θαλαμηπόλων και 

τών κοριτσιών, ποΰ με φούρια προσπα
θούσαν νά άποτελειώσουν τόν στολισμόν 
τών ωραίων κυριών καί των χαριτωμένων 
δεσποινίδων, έξαντλώντας δλην τήν τέχνην 
των καί δλο τό γούστο των είς τήν χρη- 
σιμοποίησιν τών μέσων ποΰ παρέχει η 
φύσις μέ τόσην δαψιλίαν γιά νά στολισθή 
μιά γυναίκα. Βουνά ολόκληρα άπό λου
λούδια κάθε είδους καί κάθε χρώματος 
είχαν σωριασθή έδώ κι’ έκεΐ καί άποτελοΰ- 
σαν γαρνιτούραν εΰωδιάζουσαν, χαριτωμέ- 
νην, είς τήν τουαλέτταν τών μαλλιών καί 
τοΰ στήθους τών γυναικών. Φωνές χαρού
μενες καί γέλοια τρανταχτά εύχαριστήσεως 
ακουότανε άπό δλες τις γωνιές καί ανακα
τευότανε μέ τά κουδουνίσματα, τοΰ τηλε
φώνου καί τών κουδουνιών τής υπηρεσίας. 

—Ύβόννη! φώναξεν ή κυρία Γκεράν, 
ποΰ ζητούσε τόσην ώρα τώρα τήν κόρη 
της, Ύδόννη, ποΰ ήσαν λοιπόν;

Μιά άόριστη άνησυχία κατείχε τήν οικο
δέσποιναν, μιά άόριστη άνησυχία ποΰ 
παρουσιάσθηκε μέσα είς τήν φαντασίαν 
της πρό ολίγων ημερών, έξ αίτιας τής ασυ
νήθιστης σοδαρότητος καί μελαγχολίας 
τής κόρης της, ποΰ ήτο τόσο χαριτωμένη 
καί τόσο εύθυμη καί μέ χαρακτήρα τόσο 
εύθυμο, ώστε νά ξεφεύγη άπό, τά δρια τού 
κόσμου, μέσα είς τόν όποιον έζοΰσε, κατα
πατούσα δλας τάς προλήψεις καί δλους 
τοός κοινωνικούς δρους.

— θά πιστεύή δ κόσμος, μ’ αυτούς σου 
τούς τρόπους, τής έλεγεν συχνά ή μητέρα 
της μέ κάποιο τόνο έπιπλήξεως, θά πι- 
στεύη ό κόσμος, πώς είσαι άναθρεμμένη, 
μέ τόν τρόπον πού άνατρέφονται οί Άμε- 
ρικανοποΰλες.

— Καί δμως οί Άμερικανοποΰλες, μαμά, 
άνατρέφωνται δπως πρέπη νά άνατρέφε- 

ται ένα κορίτσι είς τήν έποχήν ποΰ ζοΰμε. Μαθαίνουν τόν τελειότερο 
τρόπο, νά κανονίζουν τά πράγματα τού βίου τους, δπως τούς άρέση. _

—Ίσως αΰτό είνε καλό εις τό περιβάλλον ποΰ γεννώνται και ζοΰν, 
άλλ’ δχι καί εις τό περιβάλλον τό δικό μας.

— Μπά, μή πιστεύετε, μαμάκα, οί άνθρωποι είνε οί ίδιοι παντοΰ. 
"Εχετε τήν πεποίθησι πώς δέν άλλάσουν καθόλου.

— Λάθος, έχεις λάθος, παιδί μου. Έτσι μ’ αυτές σου τής Ιδέες εχασες 
ένα γάμο πολύ πολύ καθώς πρέπει.

— Γιατί δέν μοΰ πήγαινε στό χαρακτήρα μου. Έγώ τόν χάλασα, εγω 
θέλησα καί τόν έχασα. . . . ·

— Τό ξέρω. Άλλά γιατί τότε κορτεζάριζες τόσον καιρό μ’ αυτό τον 
άνθρωπο, ποΰ πήγαινε γιά νά σέ κάνη) γυναίκα του; ,

—Έάν δέν έπιχειροΰσα έτσι νά έλθω κοντά του καί νά τόν, μελετήσω 
καλά, σήμερα θά ήμουν γυναΐκά του καί 0ά ήμουν δυστυχισμένη. 
Φρονείς πώς έπρεπε νά γίνη αύτό; , »

Αΰτό ήτο έπάνω κάτω τό μοτίβο τής συνομιλίας πού έκαμναν 
συχνά μητέρα καί κόρη. ζ «. ■

— Πιστεύω καί έλπίζω, τής είπε μιά μέρα ή κ. Γκεράν, πώς δέν θ αρ- 
χίσης τήν ίδια ιστορία μέ τόν Πέτρο, ποΰ φαίνεται δτι σοΰ αρεσει και 
τόν όποιον δ πατέρας σου επιθυμεί νά πάρης. , , ,

— Δέν ξέρω, δέν ξέρω τίποτε, άπήντησεν ή Ύβόννη λιγάκι αποτομα.

«
Καί άπό τήν στιγμήν έκείνην οί τρόποι καί ή τακτική τής Ύβόννης 

άλλαξαν έντελώς. Είχε γίνη όνειροπόλος, μελαγχολική. Ήτο νευρια
σμένη διαρκώς καί έφαίνετο, δτι καταβάλει προσπάθειας νά φαίνεται 
γελαστή έμπρός εις τούς ξένους καί άπέφευγε τήν μητέρα της,, τόν Πέ
τρο, άπομονουμένη είςτό δωμάτιό της. Έβγαινε μονάχα, δταν έπρόκειτο

3 ’Απριλίου. Εις τήν στρατιωτικήν 
φυλακήν τοΰ Μαίλλιρσδορφ άπέθανεν 
έκ φθίσεως, ό Μέδο Κέροβιτσ είς έκ τών 
κυριωτέρων κατηγορουμένων είς τήν δί
κην τών δολοφόνων τοΰ Σεραγέδου.

5 'Απριλίου. Γάλλοι στρατιώται καϊ 
πεζοναΰται κατέλαδον τόν παρακείμενον 
τής πόλεως τοΰ ’Αργοστολιού σηματο
γράφον.

β Απριλίου. Οί Ρώσοι έντός 48 ωρών συντρίψαντες τήν Τουρκικήν 
άντίστασιν κατέλαδον τήν Τραπεζοΰντα.

8 'Απριλίου. Σώμα Ρωσικού στρατοΰ άπεβιδάσθη είς τήν Μασσαλίαν.
11 'Απριλίου. Είς τό Τουρκικόν άρχηγεϊον τής Μεσοποταμίας άπέ

θανεν ό γερμανός στρατάρχης Φον δέρ Γκόλτς πασάς.
13. ’Απριλίου. Είς τήν Ιρλανδίαν έξερράγησαν μεγάλοι ταραχαί.
19 Απριλίου. Ή διά τών Ελληνικών 

σιδηροδρόμων μεταφορά τών Σέρδων είς 
Θεσσαλονίκην άπεσοδήθη.

27 ’Απριλίου. Έσημειώθησαν ταραχαί 
έν Ίταλίρ έκ μέρους τών Σοσιαλιστών 
ένεργούντων υπέρ τής ειρήνης.

29 ’Απριλίου. Ό Άσκουΐθ έδήλωσεν 
είς τήν Βουλήν δτι ή έν Ίρλανδίφ έπανα- 
στατική κατάστασις είναι είσέτι σοβαρά.

*
2 Μαΐου. Ό Υπουργός τής Δικαιοσύ

νης τής Τουρκίας παρητήθη.
3 Μαΐου. Ό Βασιλεύς τής Βουλγα

ρίας μετά τοΰ Διαδόχου εύρίσκεται είς 
τό Μοναστήρι.

4 Μαΐου. Είς τήν Θεσσαλονίκην άφίχΟη 
έκ Κέρκυρας τό Σερδικόν Έπιτελεΐον. Οί 
Γερμανοί άπεκρούσΟησαν είς τό ύψωμα 
304. Τά συμμαχικά στρατεύματα κατέλαδον 
τό παραμεθόριον φρούριον τοΰ Δοδά-Τεπέ.

5 Μαΐου. Ό υφυπουργός τών έξωτε- 
ρικών τής 'Αγγλίας παρητήθη.

9 Μαΐου. Συμμαχική στρατιωτική δύ- 
ναμις κατέλαβε τό έπί τοΰ δρους Μπέλες 
Ελληνικόν φυλακεϊον.

11 Μαΐου. Είς τό 'Ιταλικόν μέτωπον 
οί ’Ιταλοί πρό τής Αΰστριακής προελά- 
σεως, ύπεχώρησαν είς τήν πρώτην αμυντι
κήν γραμμήν. Ύπεγράφη τό διάταγμα τής 
γενικής στρατολογίας έν ’Αγγλίφ.

12 Μαΐου. Οί ’Ιταλοί έξακολουθοΰν 
ύποχωροΰντες.

13 Μαΐου. Γερμανοδουλγαρικά στρα
τεύματα είσδαλόντα είς τό Ελληνικόν 
έδαφος κατέλαδον τό φρούριον τοΰ Ροΰ- 
πελ, τής Ελληνικής φρουράς άποσυρθεί- 
σης. Ή Κυδέρνησις διεμαρτυρήθη-

18 Μαΐου Έπισήμως αναγγέλλεται δτι 
συνεπληρώθη ή μεταφορά τών Σέρδων είς τό Μακεδονικόν μέτωπον.

19 Μαΐου. Οί Γάλλοι έκυρίευσαν Γερμαν. χαράκωμα είς τό Μορτόμ.
20 Μαΐου. Εις τήν Βόρειον θάλασσαν συνήφθη μεγάλη Άγγλο- 

γερμανική ναυμαχία. Αί έκατέρωθεν άπώλειαι ήσαν σημαντικώτατα,ι.
— Οί ’Ιταλοί έγκατέλειψαν είς τους Αύστριακοΰς τό Άρσιέρο καί 

τό Άρζιάγκο.
21 Μαΐου. Οί σύμμαχοι έκήρυξαν τόν Στρατιωτικόν Νόμον είς 

τήν Θεσσαλονίκην και κατέλαδον τό Τηλεγραφείου, τό Ταχυδρομείου, 
τήν ’Αστυνομίαν καί τό Τελωνείου, έκδιώξαντες τάς Έλληνικάς άρχάς 
καί έμποδίσαντες τήν τελετήν καί τήν παρέλασιν έπί τή έπετείφ τής 
έορτής τοΰ Βασιλέως.

23 Μαΐου. Ό Υπουργός τών Στρατιωτικών τής ’Αγγλίας λόρδος 
Κίτσενερ, έπιδαίνων άγγλικοΰ πολεμικοΰ, έπνίγη είς τήν Βόρειον 
θάλασσαν, τορπιλλισθέντος τοΰ πολεμικοΰ ύπό γερμανικού ύποδρυχίου.

24 Μαΐου. Οί Ρώσσοι, καταδιώκοντες τούς Αυστριακούς είς τήν 
Γαλικίαν, ήχμαλώτισαν 40,000 στρατιώτας καί έκυρίευσαν μεγάλην 
ποσότητα ύλικοΰ πολέμου. — Οί Γερμανοί κατέλαβον τό Βώ.

25 Μαΐου. Όλως άπροόπτως οί Σύμμαχοι έκήρυξαν γενικόν άπο- 
κλεισμόν τών ελληνικών θαλασσών, άπαγορεύσαντες πάντα άπόπλουν 
καί εϊσπλουν τών ελληνικών ατμόπλοιων είς τούς έλληνικούς λιμένας.

26 Μαΐου. Έδημοσιεύθη τό Διάταγμα τής μερικής άποστρατεύσεως.
12 ήλικίαι στέλλονται είς αόριστον άδειαν, αί δέ λοιπαί είς κανονικήν.

27 Μαΐου. Τά Ρωσσικά στρατεύματα, καταδιώκοντα τούς Αυστρια
κούς, εύρίσκονται είς άπόστασιν τριάντα χιλιομέτρων έκ τής, Λεμδέρ- 
γης. Κατ’ άλλα τηλεγραφήματα, οί Ρώσσοι διέδησαν τόν Στρύπαν.

29 Μαΐου. Ή ’Ιταλική Κυδέρνησις, κατόπιν τής τελευταίας ήττης 
εις τό Ιταλικόν μέτωπον, παρητήθη.

τήν πόρτα καί χωρίς νά πή
μέ χίλιες ιδέες ποΰ τής έδα- 
ήκολούθησε, έτάχυνε λιγάκι

νά μεταδή και νά κλεισθή στο σπίτι μιάς ηλικιωμένης φίλης της, ποΰ 
άρρωστη, δέν δεχότανε κανένα άλλον άπό τό γυιό της. Έκεΐ έμενε ώρες 
ολόκληρες, ένφ γύρω ό κόσμος έστροδιλίζετο είς μίαν δίνην γλεντιοΰ 
και πανηγυρισμού τών τελευταίων ή μερών τής σαιζόν τοΰ κηνυγιοΰ.

«
Η κυρία Γκεράν, σάν νά ιίιδηγήτο άπό ένστικτον, άπελπισθεΐσα νά 

ζ,)ΙΌ *ή\  κόρη της εϊς δλα τά μέρη δπου ήτο συγκεντρωμένος ό κόσμος 
τών προσκαλεσμένων καί είς δλα τά δωμάτια, είσήλθεν είς τόν 
διάδρομον, ποΰ ώδηγοΰσεν είς τό μέρος έκεϊνο τής έπαύλεως, 
οπού ευρίσκετο, τό περίπτερον, ποΰ είχε παραχωρηθή χάριν 
φιλοξενίας καί από συμπάθειαν διά τάς δυστυχίας της, άπό τούς

Γκεράν είς τήν ήλικιωμένην φίλην τής Ύδόννης, κυρίαν Δελανζί. Όταν 
η κυρία Γκεράν έφθασεν είς τήν πόρταν τοΰ περιπτέρου τήν έσπρωξε 
και είσήλθε, χωρίς νά κτυπήσρ, έπειδή ή κυρία Δελανζί ήτο λιγάκι 
κουφή. Η Υβόννη ήτο έκεΐ μέσα, φέρουσα τουαλέτταν έσπερίδος καί 
εκαθητο κοντά εις τήν ήλικιωμένην κυρίαν, ποΰ έφαίνετο άποκοιμι- 
σμενη, συνομιλοΰ_σα μέ τόν Ρενέ Δελανζί, ποΰ έστέκετο δρθιος έμπρός 
ορΐν σ(εμιν«· Ή είσοδος τής κυρίας Γκεράν διέκοψε κάποια συνομιλία 
των δυο νέων, πολύ ένδιαφέρουσα. Έπηκολούθησε μακρά σιωπή.

Κατόπιν ή κ. Γκεράν ψιθύρισε ταραγμένη:
—Έδώ είσαι,,Ύβόννη ; Σέ ζητώ τόση ώρα τώρα. .. Έλα νά πάρης 

το^μαντω σου, οί καλεσμένοι περιμένουν. Έλα τώρα άμέσως....
Επειτα έστράφη άμέσως, άνοιξε πάλι ’·"·■ -Άλ-™ —: .... ..λ _=

τίποτε άλλο άπεμακρύνθη μέ βήμα ταχύ, 
σάνιζαν τό μυαλό. Ή Ύβόννη, ποΰ τήν 
περισσότερο τό βήμα της καί δταν τήν 
έφθασε, τήν κύτταξε κατάματα, διάβασε 
δλη τήν μελαγχολία ποΰ είχε ζωγραφι- 
σθή στό πρόσωπό της καί στοργικά καί 
μελαγχολικά μαζί, τής ψυθύρισε, σχεδόν 
κοντά στ’ αύτί:

_—Ναί λοιπόν, άγαπημένη μου μαμάς 
τά πράγματα γένηκαν όπως τά προδλέ- 
πατε.........Σοΰ ζητώ συγνώμην. Άλλά,
βλέπεις δέν μπορώ νά κάμω τίποτε, γιατί 
είναι ύπεράνω τών δυνάμεών μου. Δέν 
άγαπώ τόν Πέτρον ...

«
Ύπηρέται, φέροντες πυρσούς ήσαν 

παρατεταγμένοι άπό τήν μεγάλην κλίμακα 
τής κυρίας εισόδου τής έπαύλεως καθ’ 
δλον τό μήκος τοΰ δρόμου ποΰ ώδηγοΰσε 
μέχρι τής αποβάθρας τής λίμνης. Έκεΐ 
τό θέαμα ήτο φαντασμαγορικόν μέ τά 
μακροσκοπικά φαναράκια,ποΰ κρεμασμένα 
έπάνω είς τούς ίστούς τών λέμβων κου- 

. νιότανε άπό μιά έλαφρά πνέουσαν αύραν. 
Ή βάρκες είχαν τοποθετηθή πολύ έμορφα 
καί άπό μακρυά φαινότανε σάν ν’ αποτε
λούσαν τά λουλούδια ένός περιποιημέ- 
νου παρτεριού. Όλα τά χρώματα συν. 
δυαζόμενα έκεΐ, κάτω άπό τό φώς τών 
μικροσκοπικών φαναριών καί τού φεγγα
ριού, παρεΐχον ένα θέαμα ποΰ έθελγε τά 
μάτια καί προξενούσε μεγάλη εΰχαρί- 
στησι. Άλλά τό κορύφωμα ήτο τήν στι
γμήν ποΰ παρήλασαν μέ τάξιν, φωτιζόμε
νοι απο τό φώς τό ώχροκίτρινον ποΰ 
ερριχναν οί πυρσοί, οί σιλουέττες τών 
γυναικών, πού ήσαν δλες εκθαμβωτικά 
έμορφες κάτω άπό τά διαφανή πέπλα των.

Είς τήν άποβάθραν άρχιζε τώρα ή 
έπιδάβασις, σύμφωνα μέ τήν τάξιν τών 
ροΰντο εις τόν άέρα.

— Έδώ είναι γιά τις κόκκινες.
— Άπ’ έκεΐ πηγαίνουν οί γαλάζιες.
— Πού είναι οί λευκές;
— Αφήστε με, λοιπόν νά περάσω, είπε μέ ΰφος άπότομο ή Ύβόννη 

προς τον Πέτρον, ποΰ τής έφρασσε τόν δρόμον είς τήν άρχήν τής οκά- 
λος της είσοδον, την στιγμήν ποΰ κατέβαινε τελευταία απ’ δλες.

~ θΧι Ηθ® απαντήσετε, είπεν μέ τόνον αποφασιστικόν δ νέος. 
Τα φαρμακερό λόγια σας, πού μού είπατε πρό ολίγου, δταν κατώρθωσα 
επιτελούς να σάς συναντήσω, μοΰ προξένησαν τέτοιο κακό, ποΰ δέν 
μπορώ πια να υποφέρω, παραπάνω. Τί θέλατε νά πήτε, τήν στιγμή 
που σας ρώτησα γιατί μ’ άποφεύγετε ; Μού άπαντήσατε.........
‘ΛΤΓ/Ιώς δέν α&ς αποφεύγω- άλλ’ ούτε σάς αναζητώ......... Αύτή είναι
ή αλήθεια.

’ δ®ν θ' έσυνήθισες ως τώρα νά υποφέρω τέτοια λόγια.
— Ναί, αλλά δυστυχώς βλέπω πώς έκαμα ένα μεγάλο λάθος.
— Σήμερα, κάματε τό λάθος, ή έξ άρχής;
— Έξ άρχής!
— Ύβόννη !.... 
Εκείνη έπανέλαβε:

^Αφήστε με, γιά όνομα τοΰ θεού, άφήστε με νά περάσω.
~ "θΧι φώναξε θυμωμένα ό Πέτρος. Μιά λέξι άκόμη: Δέν μ’ άγα- 

πάς πιά;
Τιδ ν<* aoj‘^a‘vD αύτό θαπρεπε νά σάς άγαποΰσα προηγουμένως. 

Τά λόγια αύτά τόν έκαμαν νά γύρη λυπητερά τό κεφάλι του σάν 
πληγωμένος καί νά ψυθυρίση:
,— Γιατί μ’ ένθαρρύνατε νά σάς άγαπήσω, γιατί μού δώσατε τό χέρι 

νά άναιδώ τήν σκάλα καί νά φθάσω στό σκαλοπάτι έκεϊνο, ποΰ νά μή 

ΚΑΤΠ ΟΙ AYTOKPATOPEX. - ΕΙς τήν Αγγλίαν διαμένουν [πολλοί 
ΒοημοΙ και ΒοημΙδίζ. Πλεϊστοι άπο αύτούς συνήλβον πρό τίνος είς 
τό Λονδινον καί, διωργανώσαντες διαδήλωσιν κρατούντες πινακίδα, 
η οποίπ απεικόνιζε τούς Αύτοκράτορας τών Κεντρικών Δυνάμεων 
καί έφερε τήν έπιγραφήν: .Kaiserstnurt bestrafed, Lusita-nia Aven
ged, Czechs Liberated., «Κατάρα είς τούς Αύτοκράτορας, ή Λουζν 

τανία πρεπει να έκδικηφη, ή Βοημία πρέπει νά έλευΟερωΟ^.

χρωμάτων. Φωνές διεσταυ-

μπορώ πιά νά ζήσω, χωρίς σάς; Γιατί μ’ άφήκατε νά έλπίζω, γιατί μοί 
δώσατε σείς η ίδία~ ελπίδες νά πιστεύω πώς 0ά γίνετε δική μου;

— Σάς τό είπα, ήδη. Έκαμα μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο, τό βλέπω. 
Επαιζα, ήμουν άσυνεπής, δπως δλα τά κορίτσια, χωρίς νά δώσω καμ-

μία σοβαρότητα. Μοΰ άρέσατε απλώς. Αΰτό είναι. Αύτό δέν σημαίνει 
όμως πώς σάς άγαποΰσα.

Εκείνος άνετινάχθη.
,— Ά; °“ς άρεσα απλώς, δπως σάς άρεσε νά παίζετε μαζί μου. Κι’ 

αύτό, τότε μπορεί νά λεγότανε γιά σάς άγάπη. Άλλά σήμερα λέτε πώς 
αυτό δέν είναι έρως. "Ωστε ξέρετε, δοκιμάσατε τί θά πή έρως πραγμα- 

, Τά μάτια τής Ύβόννης άστραποβόλησαν κάτω άπό τόν πέπλο της. 
Άλλά δέν άπήντησε.

— Είσθε ελεύθερη, νά περάσετε είπε σέ λιγάκι ό νέος παράμερών·
Κατάλαβα. "Οπως κι’ άν έχη τό πράγμα δμως έπιτρέψατέ μου νά σάς 
πώ μιά λέξι άκόμη. Ό μπαμπάς σας μέ εξουσιοδότησε νά θεωροΰμαι 
σαν αρραβωνιαστικός σας. Δέν θά υποχωρήσω. Νά είσθε βεβαία. θά 
φερθώ όπως πρέπη. Αύριο τό πρωί ό κ. Δελανζί ή έγώ, ένας άπό τούς 
δύο μας τέλος πάντων, θά είναι νεκρός. Χαίρετε.........

Ή Ύβόννη έκλονίοθη. Έσφιξε μονάχα τά χέρια της είς σχήμα γρο
θιάς και το κίνημα αύτό φάνηκε σαν νά έπνιξε μιά κραυγή πόνου ποΰ 
εσπάρασσε τά στήθη της.

'° Π,έτ<?ος προσπέρασε ταχύς καί άνακατεύθηκε μέ τό πλήθος. 
Ο Ρενε η το και αυτός έκεΐ κάτω .... Σάν τρελλή κατέβηκε τά σκα- 
λοπατια.

— Μά ποΰ εΐσουνα λοιπόν : τήν ρώτησε ή μητέρα της.
Ή Ύβόννη χωρίς ν’άπαντήση πήδησε 

μέσα σέ μιά άσπρη βάρκα. Καί άμέσως 
κατόπιν, ό μικρός κομψός στολίσκος έξη- 
φανίσθη, τώρα άπό μακρυά άντηχοΰσαν 
οί τόνοι μιάς γλυκειάς μουσικής, μιάς 
βαρκαρόλας Ναπολιτάνικης, ποΰ έπαί- 
ζετο πιανίσιμο.

"Οταν έφθασαν είς τήν μέση τής λίανης 
έσχημάτισαν κύκλο γύρω άπό τήν βάρκα 
τών μουσικών, δπως γινότανε άλλοτε καί 
στήν Βενετίαν. Ή βραδυά ήτο γλυκειά 
καί ό οΰρανός είχε ένα χρώμα βαθύ 
ιιπλέ. Τά μαυριδερά καί ήσυχα νερά τής 
λίμνης άντικατόπτριζαν σάν καθρέφτης 
τά πολύχρωμα φαναράκια καί τις γκιρ
λάντες τών λουλουδιών. Οί γυναίκες εί
χαν βγάλη τούς πέπλους των καί τά στε
φανωμένα άπό λουλούδια καί διαμαν- 
τοστολισμένα κοσμήματα κεφάλια τους 
εξετείνοντο σέ μιά κίνησι έκστάσεως καί 
ονειροπολήματος.

Έξαφνα οί τραγουδιστοί έσταμάτη- 
σαν. Έκάησαν μερικά γιαπωνέζικα πυρο
τεχνήματα. Τό άεράκι άρχισε νά φρε- 
σκάρη καί ή βάρκες άποχωρισθεΐσαι, 
έπέστρεφαν είς τήν άποδάθραν.

Όταν βρισκότανε στή μέση, έξαφνικά 
καί χωρίς νά τό περιμένη κανείς, δυό 
βάρκες συνεκρούσθησαν άποτόμως καί 
ταυτοχρόνως δυό φωνές θυμωμένες άκού- 
σθηκαν νά άνταλλάσσουν λόγια ύβριστικά:

— Αύριον, κύριε I
— Εις τάς διαταγάς σας 1
— Τί συμβαίνει; ρώτησαν οί πιό άπο- 

μακρυσμένοι.
Ή Ύβόννη δμως τά κατάλαβεν δλα. 

Καί μέσα είς τήν άπελπισίαν της σηκώ
θηκε, σάν νά ήθελε νά χωρίση τούς δια-

πληκτιζομένους καί μέ μιά άπότομη κίνησι έχασε τήν ισορροπία καί 
έπεσε μέσα είς τήν λίμνη.

Τραγικές φωνές οξείες διέσχισαν τόν άέρα:
— Βοήθεια, βοήθεια! Ή Ύβόννη πνίγεται!... Ή κόρη μου χάνεται, 

βοήθεια!...,
'ξί βάρκες μαζευτίκανε βιαστικά πρός τό μέρος ποΰ είχε πέσει ή νεά

νις. Αί γυναίκες έκλαιγαν, πολλές είχαν λιποθυμήσει, άλλες συγκροτού
σαν τους γονείς ποΰ ή φωνές τους ξέσχιζαν 
τόν άέρα. Αίφνης ένας νέος έρρίφθη είς τήν 
λίμνην. Τόν ήκολούθησε καί δεύτερος. Δυό 
τρέμουσαι φωναί άκουσθήκανε:

— Τούς βλέπετε; ΤόνΠέτρο; Τόν Ρενέ;... 
Όχι, τίποτε!...

Δύο λεπτά πέρασαν μέσα σέ τραγική σιγή. 
Έπειτα άρχισαν κλάμματα καί κραυγές γοε- 
ρές. Τίποτε δμως δέν φάνηκε πιά στήν επιφά
νεια. Μόνο λίγα ρόδα έπλεον είς τήν έπιφά- 
νειαν τών ήρεμούντων μαυριδερών νερών τής 
λίμνης ...

* * *

Δέν ΰπάρχει άνθρωπος σ’ τόν κόσμο χωρίς 
λύπη- καί, άν υπάρχη κανείς, αύτός δέν είνε 
άνθρωπος. . (Σααντή)

Δέν είνε πάντοτε καλόν νά λέγωμεν δ,τι έχο- 
μεν κατά νοΰν. Πόσον καλόν δμως είνε νά 
προσπαθώμεν νά έχωμεν είς τόν νοΰν μας μόνον 
όσα μπορούμε πάντοτε νά λέγωμεν. (Janet)
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Χαίρετε αιθέριοι ποιητικοί ψυχαί Πολύμνιας κα'ι Στεφάνου 

Ν. Μαλαχοπούλου Μόλσων.

Μ’ άμάραντον στέφανον άφθίτου δόξης καί τιμής στέφομεν 

rdf dyvdf καί έναρέτους ψυχάς ' Υμών καί πλαισίου μεν με 

τόν φωτοστέφανον τής 

άγάπης! Μήτηρ και 

υίός άγάλλονται καί 

ευφραίνονται εΐς τόν 

γλαυκόν Ουρανόν έν 

τοϊς δώμασι τού'Υψί- 

στου, ένθα τό φώς τό 

άληθινόν άπλέτως σε

λαγίζει !

Χαΐρε τετιμημένη 

ψυχή Πολύμνιας, ή 

οποία ήσο δ τύπος 

τής εύποίίας, άρετής, 

φιλανθρωπίας, στορ

γής καί αυτοθυσίας! 

Ώς μήτηρ πιστή καί 

φιλόστοργος άφωσιώ- 

θης εις τήν έν παι- 

δείρ καίνουθεσία Κυ

ρίου Ανατροφήν τών 

τέκνων Σου, διδάξασα 

rdf μεγάλος Χριστια

νικός άρετάς, θεμελιώ- 

σασα τάς πρώτας βά

σεις τής ηθικής στερ- 

ράς καί έμπνεύσασα, 

ώς θεοείκελλος Έλι- 

κώνειος Μούσα τής

ΠΟΛΥΜΝΙΑ Ν. ΜΑΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΟΛΣΩΝ 

’Απεβίωσεν έν Κων/πόλει τ>| 13 ’Ιουλίου 1913.

Ποιήσεως, τόν έρωτα και την λατρείαν 

πρός παν θειον καί ίεράν, ώραΐον και καλόν, υψηλόν και ιδεώδες !

'Ως άλλη μήτηρ τών Γράκχων, ήσαν τά τέκνα Σου, οί τιμαλ

φείς Σου θησαυροί! Πλήν βάσκανος δαίμων φθονήσας τήν 

ευτυχίαν Σου, άπέκοψεν, έτι νέα, άπροόπτως τό νήμα τής μου

σοτραφούς ζωής Σου !

Χαΐρε τετιμημένη ψυχή Στεφάνου ! ’Απίθανες αίφνιδίως 

νεαρώτατος, άλλ’ ή γλυκεία και ώραία μορφή Σου άπετυπώθη 

είς τάς καρδίας πάντων τών φίλων Σου, ή δέ Μνήμη Σου θά

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΖΑΚ

t
l περιπέτειαι τοΰ Μπαλζάκ καί τής δουκίσσης ντέ Καστρί 
εΐναι ένα άπό τά πλέον συγκινητικά επεισόδια τής ζωής τοϋ 
μεγάλου μυθιστοριογράφου τής Γαλλίας. Είς.τάς γραμμάς 
καί εΐς τάς λεπτομέρειας των βλέπει κανείς νά άναζή δλόκλη- 
ρος ό Μπαλζάκ, μέ τό πάθος του, μέ τόν ένθουσιασμόν του, 

διά τήν έμορφιάν, μέ τήν άνατροπήν δλων του τών ονειροπολημάτων 
καί έπειτα μέ τό απότομον ξύπνημα, τό όποιον ή πραγματικότης 
έθετεν άπέναντι ε’ις τό άτελείωτον τών ονείρων του.

Κατά τόν Ιούνιον τοϋ 1831 ό Μπαλζάκ, ένφ εύρίσκετο άκόμη είς 
τήν δημιουργίαν τοΰ θαυμάσιου «Λουΐς Λαμπέρ» έμενεν εΐς τήν.έπαυ- 
λιν τοΰ Σασέ, είς τήν Τουραίνην, φιλοξενούμενος, παρά τφ κυρίφ ντέ 
Μαργκόν. Μιά μέρα μέσα εΐς τήν σωρείαν τών έπιστολών ποϋ.έλάμ- 
βανε, προερχομένων άπό διάφορα πρόσωπα, μέ τά δποϊα εΐχεν υποθέ
σεις, διέκρινεν ένα μπιλιετάκι κομψό καί μυρωμένο, γραμμένο μέ χαρα
κτήρα έντελώς άριστοκρατικό καί φέρον τήν ρωμαντικήν υπογραφήν 
«Μιά γυναίκα ποΰ δέν θέλει νάγίνη γνωστή». Τό μπιλετάκι αύτό ήτο 
ένας άληθινός διθύραμβος, γραμμένος μέ πάθος διά τόν συγγραφέα καί 
τό έργον του. ’Ενθουσιασμός, δ οποίος προέκυπτεν, δπως φαίνεται, άπό 
τήν άνάγνωσιν τών έργων του. Έν τούτοις μέσα είς τάς γραμμάς τοΰ 
διθυράμβου αϋτοϋ διεκρίνετο καί ολίγη κριτική, ποΰ κατεφέρετο εναν
τίον τής άνηθικότητος τής «Ψυχολογίας τοΰ Γάμου» καί μάλιστα άφινε 
νά άναφαίνεται δτι αί παρατηρήσεις.αύταί στρέφονται έναντίον του.

Ό μέγας μυθιστοριογράφος κατεδέχθη νά άπαντήση. είς τήν επιστο
λήν, αύτός ποΰ άφινε χωρίς άπάντησιν τόσας καί τόσας έπιστολάς. 
Καί μέ τρόπον έζήτησε νά άντικρούση μερικάς γραμμάς άπό τήν κρι
τικήν τής άγνωστου κυρίας. Ή κυρία άπήντησεν είς τήν έπιστολήν του 
δ Μπαλζάκ ξαναπήντησε, τό ίδιο δέ έκαμε καί ή άγνωστος κυρία. Καί 
έτσι ή άλληλογραφία έξηκολούθησε, μέχρις δτου δ Μπαλζάκ άνυπο- 
μονών έζήτησε νά τοΰ άποκαλυφθή τό δνομα τής . άγνωστου κυρίας. 
Ή άπάντησις είς τήν έπιστολήν αύτήν τοΰ Μπαλζάκ άπεκάλυπτε τό 

μένη άληστος είς τό ’Έθνος! ’Αριστοτέχνης ποιητής καί γλαφυ

ρός συγγραφεύς κατεγοήτευες καί συνήρπαζες πάντας!

Εΐς δέ τάς Γαλλικάς ποιήσεις Σου ή έμπνευσμένη Μούσά Σου 

άποδεικνύουσα τό έξοχον φυσικόν χάρισμα τού ποιητικού Σου 

ταλάντου ανελίσσεται

έν δλη αύτής τή ιδα

νική μεγαλοπρεπεία ! 

Ώς κομήτης φαεινός 

έσδέσθη ή ποιητική 

ζωή Σον, άφήσασα 

μέγα χάσμα είς τό 

στερέωμα τής Φιλολο

γίας! Φύσει πεπροι- 

κισμένος μέ πνεύμα 

γιγάντων καί μέ δλας 

τάς άρετάς καί προ

σόντα άπετέλεις τό 

τέλειον !

’Αληθώς. ’Αφήκεν 

ανέκδοτα πλεϊστα δσα 

έμμετρα καί πεζά έρ

γα δράματα, κωμω

δίας κα! διαφόρους 

πραγματείας. Προσε

χώς δέ θά έκδοθή 

τό θαυμάσιον έπικόν 

ποίημα Του ή «Πα- 

τρίς*,ένθα  ψάλλει μέ 

θεών ενθουσιασμόν τό 

κλέος τής άρχαίας'Ελ- 

λάδος καί τήν ένσάρ-

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν- ΜΑΛΑΧΟΤΤΟΥΛΟΣ · ΜΟΛΣΩΝ 

Άπεβίωσεν έν Κων/πόλβι τή 23 ΆπιηλΙον 1915.

κωσιν τής Μεγάλης ’Ιδέας τού 'Ελληνισμού!

Έκ δέ τών λαμπρών δραμάτων Του θά παρασταθή λίαν προ

σεχώς τό έξοχον πεντάπρακτον δραμά Του μετ’ εικόνων έπτά 

«Πρίγκητμ Χαρίλαος*,  τού δποίου ή δαιμονιώδης πλοκή τό 

καθιστφ αριστούργημα τής συγχρόνου δραματουργίας!

Χαίρετε αίθεροδάμονες ψυχαί Στεφάνου καί Πολύμνιας, 

ώς άγιαι καί ευλογημένοι έν τή Έπουρανία Βασιλεία ! Μέ μύρα 

ήδύπνοα κα! μέ ρόδα καί μέ ϊα Αμάραντα ραίνομεν τάς άφθί

του δόξης έστεμμένας ' Υμών ψυχάς ! !

Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δ. Δ.

δνομα τής άγνώστου άλληλογραφούσης, ή δποία ήτο ή δούκισσα ντέ 
Καστρί, ένα άπό τά πιό άριστοκρατικό ονόματα τοΰ προαστείου. τοΰ 
Σαίν Ζερμαίν καί κάτι παραπάνω άκόμη, τόν παρακαλοΰσε μ’ ένα 
τρόπο πολύ χαριτωμένο, νά τήν έπισκεφθή είςτό μέγαρον της, τής όδοΰ 
Βαρέν, δταν μετ’ όλίγον Οά έπέστρεφεν είς τό Παρίσι.

Φαντάζεται κανείς τήν έκπληξιν καί τήν χαράν τοΰ Μπαλζάκ. Αύτός 
ποΰ πάντοτε έπιθυμοΰσε τόσο νά είσέλθη είς τόν κόσμον αύτόν τής 
άριστοκρατίας τοΰ Παρισιού. Αύτός, τοΰ δποίου τό πνεύμα καί. ή μεγα- 
λοφυΐα ήσαν καμωμένα γιά νά εύρίσκονται είς. άντίθεσιν μέ τίς πλέον 
πνευματικές κομψότητες τής έποχής έκείνης, εύρέθη γιά μιά στιγμή μέ 
τόν πλέον έντυπωτικόν καί τδν πλέον παράξενοι- τρόπον, ώδηγούμενος 
είς τό μέσον ένός σαλονιού, άπό τά πλέον άριστοκρατικό.

«Ή δούκισσα ντέ Καστρί, λέγει κάπου ό Γκαμπριέλ Φερρύ, εΐχεν ενα 
έμορφο προσωπάκι, στεφανωμένον άπό χρυσούς ποταμούς μαλλιών. 
Τό σώμα της είχε μιά σβελτάδα έξαιρετική καί δταν έβάδιζεν έφαίνετο 
σάν νά πετοϋσε. Καί τέλος είχε μίαν τέτοια λάμψι σ’ δλο της τό πρό
σωπό, προερχομένη άπό τά μάτια, ποΰ καθένας ποΰ θά τήν άτένιζε 
έγίνετο άμέσως αιχμάλωτος. "Οταν πήγαινε σέ καμμιάν έσπερίδα, ή 
είσοδός της προξενοΰσεν αϊοθησιν καί προκαλοΰσε γενικόν θαυμασμόν 
είς δλους τούς παρευρισκομένους». Κάποτε ποΰ είχε βγή σέ κυνήγι^τής 
συνέβη κάποιο δυστύχημα — είχε μπλέξει σ’ένα κλαδί δένδρου— έπε
σεν άπό τόν 'ίππον της χάμω καί κτύπησεν είς τά νώτα. ’Από τήν .πτώ
σιν αύτήν έπήλθε κάποια άλλοίωσις είς τήν σπονδυλικήν της. στήλην. 
Τό δυστύχημα αύτό είχε γεμίσει δλόκληρο τό πρόσωπό της άπό μιαν 
έκφρασιν πόνου άνακατεμμένη μέ μιά γλυκειά μελαγχολία, άπό τήν 
οποίαν δέν έλειπε ούτε τό μειδίαμα καί τό σύνολον αποτελούσε μιά 
έμορφιά γλυκειά καί άσυνήθη.

«Ένα μισοπτώμα έλεγκάν» έγραφεν έκείνην τήν έποχήν ό Φιλάρετος 
Σάλ, νά τί έγινεν ή έμορφιά αύτή. Τόσο λαμποκοποΰσεν άπό φρεσκάδα, 
ώστε τήν στιγμήν ποΰ έμπαινε μέσα σ’ ένα σαλόνι, κοπέλα άκόμη είκοσι

χρονών, έκαμνε νά έξουδετεροΰται 
τό φώς τών κεριών.

Τήν έποχήν ποΰ δ Μπαλζάκ 
έπρόκειτο νά γίνη ένας άπό τούς 
πολλούς συχνάζοντας είς τό σα
λόνι της, ή δούκισσα είχε φθάσει 
πιά είς τό 35»ν έτος τής ήλικίας 
της. Τό κεφαλάκι της διέμενε πάν
τοτε πολύ έμορφο καί πολύ χαρι
τωμένο. Τά μαλλιά της διετήρουν 
δλην τήν χρυσίζουσαν λαμπράδα 

σύνολον της είχε κάτι τό έξαιρετικόντων και το ι 
άριστοκρατικό.

Άλλά ποιό ήτο τό ηθικόν τής γυναικός αύτής, τήν 
δποίαν δ Μπαλζάκ μέ τήν συνηθισμένην του ορμήν 
θά τήν έρωτεύετο, μόλις θά τήν έβλεπεν, ή καλλίτερα 
θά τήν ξανάβλεπε, διότι τήν είχε ίδή μιά φορά είς τό 
σαλόνι τής πριγκιπίσσης Μπαγρασιόν ;

Ό Γκαμπριέλ Φερρύ, τήν ζωγραφίζει ώς έξής: «Μιά 
γυναίκα πολύ κοκέττα, πνευματώδης, μέ κάποια αισθη

ματικότητα καί μέ τήν θερμότητα έκείνην τήν ιδιαιτέραν τοΰ σαλονιού. 
Μιά αληθινή Παρισινή μέ δλες.τής χάρες ραφιναρισμένες άπό τήν έκπαί- 
δευσιν, τήν πολυτέλειαν, τήν άριστοκρατίαν, άλλά καί διαφυλάττουσα 
συγχρόνως δλα τά ελαττώματα. Μέ μιά λέξι, ήτο μιά άπό τίς γυναίκες 
εκείνες, άπό τίς όποιες ποτέ δέν πρέπει νά ζητήσης φιλία, έρωτα καί 
άφοσίωσι, πέρα άπό μιά έλαφρά κλίσι καί τοΰτο διότι ή φύσις τίς έχει 
κάμει γυναίκες ήθικώς πτωχές». Καί έκτός άπό αύτά ή πιό ύποκρίτρ'ια 
μέσα είς τίς κοκέττες καί ή πιό έπικίνδυνος γιά ένα άνδρα μέ ζωηρή 
φαντασία, δπως ήτο δ Μπαλζάκ.

Είς τήν άρχήν ή γνωριμία μέ τήν γυναίκα αύτήν ύπήρξε θρίαμβος 
γιά τήν υπερηφάνειαν τοΰ Μπαλζάκ. Ή θύρα ένός άπό τά πλέον 
άριστοκρατικά σαλόνια τοΰ προαστείου τοΰ Σαίν Ζερμαίν τοΰ εΐχεν 
άνοιχθή καί διάπλατα μάλιστα. Ό συγγραφεύς τής «Ανθρώπινης Κω- 
μφδίας» δέν άφισε νά παρακληθή άκόμη μία φοράν διά νά είσέλθη είς 
τό σαλόνι τής κυρίας ντέ Καστρί. Καί ό χειμών τοΰ 1851 τόν είδε μον- 
τέν, νταντή άπαράμιλλον.

Καί διά νά ταιριάζη μέ τήν κοινωνίαν, είς τούς κύκλους τής δποίας 
έπρόκειτο νά συχνάζη, έπίστευσεν δτι θά ήτο καλόν νά μετατρέψη τό 
οίκημά του, τάς συνήθειας του. Άκριβώς δέ έκείνην τήν έποχήν ήμπο
ροΰσε κανείς νά έπιπλώση πολύ εύκολα ένα σπίτι. Τά χρόνια ποΰ έπη- 
κολούθησαν μετά τό 1850 υπήρξαν έξαιρετικώς πρόσφορα δι’ έκείνους 
ποΰ έπεθυμοΰσαν νά κάμουν συλλογήν έπίπλων. Ήμποροΰσε νά εύρη 
κανείς έκείνην τήν έποχήν είς τιμάς μυθωδώς εύθυνάς, μπιμπελό, αντι
κείμενα τέχνης, καί πίνακας ζωγραφικούς. Καί τήν έποχήν αύτήν δ 
Μπαλζάκ άρχισεν νά κάμνη τήν συλλογήν του, συλλογήν τήν δποίαν 
έπρόκειτο νά εξακολούθηση, μέ μανίαν διά μέσου δλων τών τρικυμιών 
τοΰ βίου του, τόσο πιστώς, ποΰ καί τήν παραμονήν τοΰ θανάτου του, 
είχε συγκεντρώσει είς τό σπιτάκι τής όδοΰ Φορτινέ, καλλιτεχνικό πλού
το, δ όποιος κατά τούς μετριωτέρους υπολογισμούς έφθανε τάς 150 
χιλιάδας φράγκων.

Πρός τό παρόν δμως, δηλαδή τήν έποχήν ποΰ άρχιζεν ή γνωριμία 
του μέ τήν κόμισσαν, ή έπίπλωσις τοΰ σπιτιού του’ήτο πιό απλή. 
Ένας αρχαίος διευθυντής έφημέρίδος, όνόματι Σολλάρ, δ όποιος εΐχεν 
έπισκεφθή άκριβώς τήν έποχήν αύτήν τόν συγγραφέα, μάς περιγράφει 
ως έξής τό σπίτι. Μεταξύ τών άλλων πραγμάτων ποΰ εΐχεν άποκτήση 
δ Μπαλζάκ, εΐχεν έπιτύχη καί τήν περίφημον συλλογήν τών περίφη
μων έκείνων Φλωρεντινών έπίπλων, τά όποια δέν ήσαν τίποτε άλλο 
παρά ένα κομό τής Μάρθας τών Μεδίκων καί τό γραφείον Ερρίκου 
τοΰ Δ'. Ό Μπαλζάκ τά εΐχεν άνακαλύψη είς μίαν μικράν πόλιν, είς ένα 
άπό τά συχνά ταξείδια του είς τήν Τουραίνην.

Χάρις είς τόν πλουτισμόν αύτόν τών έπίπλων του καί τάΰ σπιτιού 
του καί χάρις είς τήν αλλαγήν τής τακτικής είς τήν ζωήν καί είς τούς 
τρόπους του δ Μπαλζάκ, μπορούσε τώρα νά πηγαίνη σύμφωνα μέ τήν 
κοινωνίαν είς τήν. δποίαν έπρόκειτο νά είσέλθη. Μαζί μέ τά άλλα 
προσέλαβε δύο άκόμη ύπηρέτας, άγόρασεν άλογα καί άμάξια καί έκανε 
περιπάτους είς τό δάσος. Ό ίδιος άλλαξε πολύ είς τό ντύσιμό του. 
Έφόρεσε φανταχτερά γιλέκα καί ένα μπλέ φόρεμα μέ χρυσά κουμπιά 
καί πήγαινε κάθε βράδυ καί καθότανε είς τό πιό καλλίτερο καί τό πιό 
έξέχον θεωρείο τής Όπερας, μαζί μέ τόν μαρκήσιο ντέ Ποντεσάκ, τόν 
Λωτούρ Μιζεραί, τόν Μπονάνι, δλους τούς ωραίους τής έποχής, δλους 
τούς λέοντας. Καί ένώ διαρκοΰσεν ή παράστασις, ό καθένας άπό τήν 
παρέαν έλεγε τό άνέκδοτόν του, ή είχε νά διηγηθή ένα μικροσκανδα- 
λάκι. Οί άλλοι τόν ακόυαν μέ προσοχήν καί έσχολίαζαν γελώντας κάθε 
φράσιν. Μετά τό θέατρον σύσσωμος ή παρέα πήγαινε κι’ έπερνε τό 
σουπέ της είς τήν Μαιζόν Ντορέ δπου ή κόμησσα εΐχεν ιδιαίτερον δια
μέρισμα, είς. τό. δποϊον κανείς δέν μπορούσε νά είσχωρήση άνευ τής 
ειδικής της άδεια κατά τάς τρεις τό πρωί ό καθένας άπήρχετο είς τό 
σπίτι του.

Τώρα θά ρωτήση κανείς άν μέσα είς δλη αύτή τή κομψότητα, ταί- 
ριαζεν ό Μπαλζάκ μέ τό μπλοΰ ένδυμά του, μέ τά χρυσά κουμπιά μέ 
τό μαύρο πανταλόνι του, τίς άσπρες κάλτσες καί τό λευκό πικέ άγγλικό 
γελέκο του, έπάνω είς τόν δποϊον αστραποβολούσαν οί κρίκοι μιάς 
λεπτοκαμωμένης άλυσσίδας άπό Βενετικό χρυσάφι. Οί τύποι τής επο
χής έκείνης, οί κακογλωσσοΰντες, εΰρίσκαν, δτι μέ τήν τουαλέτταν του 
αύτήν ό Μπαλζάκ έμοιαζε μάλλον πρός ζωέμπορον τοΰ Πουασύ μέ έπί- 
σημον ενδυμασίαν παράτας. Άλλ’ δ Μπαλζάκ φαινότανε εύχαριστημέ- 
νος, σοβαρός, τόσο ενθουσιασμένος, ποΰ τό ύφος του αύτό άφώπλιζε 
τούς κακογλωσσοΰντας. Κάθε βράδυ ποΰ έπαιζεν ή Όπερα, ήτο έκεϊ 
στό καλλίτερο θεωρείο, στρυφογυρνώντας άδιακόπως μέσα είς τά γαν- 
τωμένα μέ. λευκά γάντια χέρια του, τό περίφημο του μπαστούνι, τό 
μπαστούνι έκεΐνο, ποϋ έμελλε νά γίνη τόσον ένδοξο, χάρις είς τήν κυρίαν 
ντέ Ζεραρντέν.^Καί τό μπαστούνι αύτό άξίζει νά τό άναφέρη κανείς 
διότι ύπήρξεν ένα πράγμα πολύτιμο διά τόν διάσημον μυθιστοριογρά- 
φον καί έπαιξε σπουδαΐον ρόλον είς τήν ζωήν του. "Ενας άπό τούς 

έκδοτος του δίδει πολύ ενδιαφέρουσας λεπτομέρειας γιά τό μπαστούνι 
αύτό. Έκείνην τήν έποχήν ό Μπαλζάκ έλάμβανε άπό γυναίκες ποΰ τόν 
θαύμαζαν καί τόν εκτιμούσαν διάφορα δώρα, σαπφείρους καί άλλους 
πολυτίμους λίθους κάθε είδους. Μιά μέρα ποΰ έτυχε νά παρατηρεί τά 
δώρα αύτά, τά προερχόμενα άπό φίλος, κατά τό πλεϊστον άγνώστους 
εις αυτόν, τοΰ ήλθεν ή ιδέα νά τά στείλη είς τόν κοσμηματοπώλην 
Γκοσλεν με_ την παραγγελίαν νά τοΰ κάμη μέ δλα αύτά λαβήν ένός 
μπαστουνιού, μέ κοίλωμα έσωτερικόν γιά νά τοποθετήση μέσα μποΰκλεε 
από μαλλιά!

Πιστός εις τάς οδηγίας ό Γκοσλέν, έκαμε μέ τά κοσμήματα έκεΐνα 
ένα μπαστούνι, όμοιο μ’ έκεΐνα ποΰ κρατοΰν οί άρχιτυμπανισταί. Άπό 
τότε δ Μπαλζάκ τό έφερε μαζί του δπου καί άν πήγαινε. Κάποτε τό 
περίφημο μπαστούνι χάθηκε. Τήν στιγμήν ποΰ έπρόκειτο νά βγή έξω 
άπό τό σπίτι του τό μπαστούνι δέν εύρίσκετο. Σκάλιξε παντοΰ. Άλλά 
πουθενά τό μπαστούνι. «Ό Μπαλζάκ, διηγείται ό έκδοτης του, εύρί- 
°κετο_έν μεγάλη ταραχή καί τά χαρακτηριστικά του είχαν άλλοιωθή 
εντελώς — Κύριοι, φώναζε θυμωμένος. Φθάνει έως έδώ. Άς πάψη αύτό 
τό σκληρό παιχνίδι. Σάς έξορκίζω είς τό δνομα τοΰ Θεοΰ, δώστε μου 
πιά τό μπαστούνι μου. Καί τραβούσε τά μαλλιά τής κεφαλής του, 
άλλά δυστυχώς δέν μπορούσαμε νά τοΰ φανούμε χρήσιμοι σέ τίποτε 
γιατί δέν μπορούσαμε νά τοΰ άποδώσουμε έκεΐνο ποΰ δέν είχαμε .... 
Τοΰ έπρότεινα νά πάγω παντοΰ δπου έπέρασε έκείνην τήν ήμέραν άνα- 
ζητών τό μπαστούνι. Γύρισα μετά δύο ώρας χωρίς νά φέρω τίποτε 
δυστυχώς........ Είς τό νέον αύτό πλήγμα δ μυθιστοριογράφος μας έλι-
ποθύμισε. Όταν έπανέλαβε τάς αισθήσεις του, τοΰ είπα!— Έλα τώρα 
μήν άπελπίζεσαι έτσι, θά πάγω τώρα είς τό αμαξοστάσιο πού παίρνεις 
άμάξι ϊσως τό ξέχασες μέσα είς τό άμάξι σου. Αύτό έπρεπε νά έξετά- 
σουμε πρώτα άπό δλα, άλλά δέν τό συλλογισθήκαμε, βλέπεις ! ... Μ’ 
άκολούθησε γιατί έπ’ ούδενί λόγφ ήθελε νά μέ άφίση. Νόμιζε πώς σ’ 

αύτήν τήν τρομακτική γι’ αύτόν δυστυχία, αν έμενε μόνος, θά έπαυε νά 
ύφίσταται πιά. Ένεσκήψαμεν ώς βόμβα είς τό άμαξοστάσιο· τό άμάξι 
μέ τό δποϊον είχε κάμει περίπατον δέν είχε εύρει άλλο αγώγι έκείνην 
την ήμέραν. Σάν τρελλός δ Μπαλζάκ έπεσε έπάνω του, άνοιξε τήν πόρτα 
καί βρέθηκεν έμπρός είς τό περίφημο μπαστούνι ξαπλωμένο νωχελώς 
έπάνω είς τό μαλακό κάθισμα. Ό καθείς ήμπορεϊ νά φαντασθή πολύ 
εύκολα τήν χαράν τού Όνορέ μας διά τήν έπανεύρεσιν αύτήν τοΰ 
μπαστουνιού του!....»

Μετά τήν Όπεραν, τό μέρος δπου ό Μπαλζάκ σύχναζε περισσότερο 
ητο τό σαλόνι τής κυρίας ντε Ζιραρντέν, τής χαριτωμένης κόρης τής 
Σοφίας Γκαί. Διά τήν κυρίαν αύτήν ό Θεόφιλος Γκωτιέ έγραφε: ... «Δέν 
εΰρισκε κανείς καμμιά κοκετταρία στό σπίτι της. Παντοΰ διεκρίνετο 
ένα αίσθημα άρμο.νίας. Ή έμορφος ψυχή της ήτο εύτυχισμένη διότι 
κατοικούσε μέσα είς ένα σώμα έμορφο». Πραγματικώς δέ είς τής κ. 
ντέ Ζιραρντέν δλα ήσαν χωρίς καμμίαν άξίωσι. Έδέχετο τάς φίλας της 
καί τούς γνωστούς της μέσα είς τόν κοιτώνα της, τό κρεββάτι της 
έκρύπτετο_ πίσω άπό ένα παραπέτασμα. Έκεϊ συνηντώντο μετά τήν 
Όπεραν, ή πριν νά βγοΰν έξω, δηλαδή μεταξύ τής δέκατης νυκτερινής 
και τού μεσονυκτίου. Ό Μπαλζάκ ήτο ύπερβέβαιος, δτι πηγαίνοντας 
έκεϊ θά συναντούσε τσν Λαμαρτΐνον—τόν δποϊον έπανεύρισκεν είς 
τήν κόρην άφοΰ τόν γνώρισε συχνάζοντα είς τήν μητέραν — τόν Βίκτωρα 
Ούγκώ, τόν Άλφρέ ντέ Μυσσέ, τόν Άλφόνσο Κάρ, τόν Γκωτιέ. καί 
άλλους πολλούς τής έποχής έκείνης.

Ό Λαμαρτϊνος μάς χαρίζει μιά πολύ έμορφη σελίδα, εις τήν δποίαν 
περιγράφει τόν Μπαλζάκ τής εποχής έκείνης, όπως τόν είδεν ένα βράδυ 
είς τό σουαρέ τής κυρίας ντέ Ζιραρντέν:

«Ό Μπαλζάκ ϊστατο όρθιος έμπρός είς τό μάρμαρον τής σεμινέ, τοΰ 
προσφιλούς αύτοΰ σαλονιού, οπού" είδα νά περνάν τόσοι καί τόσοι 
άνδρες καί τόσες γυναίκες, ποΰ άποτέλεσαν φυσιωγνωμίες έντελώς εξαι
ρετικές.. Δέν ήτο ύψηλός, μολονότι τό φεγγοβολή μα τοΰ προσώπου του 
και ή ευκινησία του δέν άφιναν κανένα νά προσέξη τό άνάστημά του. 
Άλλά τό ανάστημά του αύτό άνεβοκατέβαινε, δπως καί αί σκέψεις. 
Μεταξύ τοΰ εδάφους καί αύτοΰ φαινότανε σάν νά μεσολαβούσε κάτι. 
Ποτέ έσκυφτε έως τό έδαφος διά νά συλλέξη μιά χοΰφτα ιδεών καί πότε 
υψωνετο έπάνω είς τά δάκτυλα τών ποδών του, διά ν’ άκολουθήση τό 
πέταγμα τής φαντασίας του είς τό άπειρον. Ποτέ δέν διέκοψε τήν ομι- 
λίαν του για μένα και πάντοτε τόν συναντούσε κανείς νά έχη συνομιλία 
μέ τόν κ. καί τήν κ. ντέ Ζιραρντέν. Μοΰ έρριχνε ένα βλέμμα γλήγωρο 
και βιαστικό άλλά καί χαριτωμένο. Τόν πλησίασα γιά νά' τοΰ σφίξω 
τό χέρι. Άλλ’ δταν τόν πλησίασα πολύ είδα, δτι είχαμε συνεννοηθή 
πολύ καλά καί δτι κάθε φράσις ήτο περιττή. Κάθισα' κοντά του κΓ 
έκεϊνος έξηκολούθησε τόν μονόλογόν του σάν νά μήν είχε συμβή τίποτε, 
ωσάν ή παρουσία μου τόν ένίσχυε περισσότερον είς τήν κουβέντα του, 
άντί νά τόν κάμη νά σταματήση.

Ή προσοχή, τήν δποίαν είχα άφιερώσει είς τούς λόγους του μού έδιδε 
ολον τον άπαιτούμενον καιρόν νά προσέξω είς τάς λεπτομέρειας τοϋ 
προσώπου του. Ήτο χονδρός καί τετράγωνος είς τούς ώμους. Ό λαι
μός, τό στήθος καί τά άκρα του φαινότανε ισχυρά. 
Είχε πολλήν ομοιότητα μέ τό πάχος τοΰ Μιραμπώ, 
άλλά δέν είχε καμμιά λουρντέρ».

Άλλά οί κύκλοι είς τούς όποιους ή άλληλογραφία 
του μέ τήν δούκισσαν ντέ Καστρί τόν εΐσήγαγε, δέν 
έξήσκησαν έπίδρασιν μόνον είς τούς τρόπους τής ζωής 
του, άλλά έπέδρασαν καί έπί τής σκέψεώς του, τήν 
δποίαν προσανατόλισαν πρός νέους δρίζοντας. Είλι- 
κρινώς.φιλελεύθερος δ Μπαλζάκ, έγένετο ήμέραν μέ 
τήν ήμέραν περισσότερον βασιλόφρων, ύπό τήν 
έπίδρασιν τής δουκίσσης, τού δουκός 
Φίτζ-Ζάμ καί τών φίλων του. Καί έτσι 
σιγά σιγά έγεννήθη μέσα του ή έπιθυ- 
μία νά γίνη βουλευτής. Τό προηγούμε- 
νον έτος προσπάθησε άνευ έπιτυχίας νά 
γίνη βουλευτής είς τήν Άγκουλέμ. Τώρα 
ευρισκόμενος είς τήν Τουραίνην καί άλ- 
ληλογραφών πάντοτε μέ τήν δούκισσαν,
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εύρε τήν ευκαιρίαν νά άποπειραθή νά καταλάβη τήν βουλευτικήν έδραν 
έπωφελούμενος άπό τόν διορισμόν τού βουλευτοϋ Ζιρό είς τό αξίωμα τοΰ 
ύπουργοΰ τής Παιδείας. Όλα έπήγαιναν καλά, οπότε τήν στιγμήν ποΰ 
έπεχείρει μίαν εκλογικήν περιοδείαν, έπεσεν άλως άπροόπτως άπό τό 
άμάξι του καί αύτό τόν ήνάγκασε νά μείνη είς τό κρεββάτι έπί πολύ. Ή 
εκλογή έγινε έν τφ μεταξύ καί ό Μπαλζάκ δέν πήρε ούτε μιά ψήφον.

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ αυτού έτους ή δούκισσα τόν ειδοποίησε μέ 
μιά της επιστολή, ότι έγκατεστάθη είς τήν έπαυλίν της, είς τό Αΐξ τής 
Σαβοΐας καί τόν προσκαλούσε νά μεταβή έκεϊ γιά -------- ------ Λ ’r'κάμποσο καιρό. Ό 

Μπαλζάκ άπεφάσι- 
σε νά μεταβή. Εις 
τόν δρόμον όμως 
τοΰ συνέβη καί πά
λιν άλλο δυστύχημα 
αμαξιού καί έτσι 
ήναγκάσθη νά πα- 
ρουσιασβή είς τήν 
φίλην του χωλαί-

'.VJ

ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΔΕΡΑΣ

νων. Έμεινε είς τό Αΐξ άρκετόν καιρόν καί χωρίς 
ν’ άφίνη τήν ώραίαν συντροφιάν τής δουκίσσης, δέν 
έχανε τόν καιρόν του, άλλ’ ήργάζετο τακτικά καί 
μέ πολλήν δρεξιν. Αίφνης ή δούκισσα καί ή οικογέ
νεια τοΰ δουκός Φίιζ - Ζά|ΐ τόν προσκάλεσαν νά 
κάμουν ένα ταξειδάκι είς την "Ιταλίαν. Ό Μπαλζάκ 
έδέχθη καί είς μίαν θαυμασίαν έπιστολήν πρός τήν 
άδελφήν του, άνακοινοΐ δλα του τά σχέδια διά τό 
ταξεϊδι αύτό. «Δέν θά μοΰ κοστίση τό μερίδιό μου 
παρά 250 φράγκα. Μόνο διά τήν διαμονήν μου 
καθ’ δλον τόν χειμώνα είς τήν Νεάπολιν θά μοΰ 
χρειασθοΰν 500 φράγκα. "Αλλά δέν λογαριάζω νά 
πάρω χρήματα άπό τάς εισπράξεις ποΰ έχω νά κάμω, 
θά γράψω τόν «Μεδσέν ντέ Καμπάνυ» γιά τόν 
Μάμ κι’ έτσι θά βγάλω τά έξοδά μου. Δέν θά βρω 
ποτέ τέτοια εύκαιρία γιά νά έπισκεφθώ τήν "Ιτα
λίαν μέ τόσο καλή συντροφιά καί μέ άνθρώπους ποΰ 
τήν γνωρίζουν καλά».

Έτσι τήν 10 "Οκτωβρίου τό μικρό καραβάνι 
άναχωροΰσε άπό τό Αΐξ διά τήν Γενεύην. Άλλ’έκεϊ 
δλως αίφνιδίως ό Μπαλζάκ,» έδήλωσεν είς τήν συν
τροφιάν του, δτι έπιστολαί άπό τό Παρίσι τόν προ- 
οκαλοΰσαν νά γυρίση γλήγωρα γιά υποθέσεις του. 
Καί δέν μποροΰσε ν’ άρνηθή. Τί είχε συμβή λοιπόν; 
Κανείς δέν θά κατωρθώση ποτέ νά μάθη. Μπορεί 
δμως νά μαντεύση κανείς εύκολα. Ή δούκισσα ήτο 
γεννημένη κοκέττα. Εύρισκε πολύ εύχάριστο νά 
κρατή δέσμιο στά πόδια της μιά όλόκληρη σαιζόν 
ένα θαυμαστόν συγγραφέα, δ όποϊος έπί πλέον ήτο

ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΔΕΡΑΣ. Άναγνώρισις δικαιότερα πολυετών μόχθων καί 
κόπων είς τήν υπηρεσίαν καί εύδοκίμου έργασίας, δέν ήτο δυνατόν 

νά γίνη άπό τόν προβιβασμόν τοΰ κ. Σιδερά εις τήν Γενικήν Διεύθυνσιν 
τών Τ.Τ.Τ. μετά τήν άποχώρησιν έξ αύτής τοΰ κ. Κουσίδη.

Ό κ. Σιδεράς έκτος τής άλλης πολυετούς έργασίας διά τήν πρόοδον, 
τήν άνάπτυξιν καί τόν έξανθρωπισμόν τοΰ Ταχυδρομικού κλάδου, τού 
όποιου ή πρωτόγονος σύστασις μέχρι τούδε ήτο παγκοίνως γνωστή, διε- 
τέλεσεν έπί μακράν καί διευθυντής τοΰ Ταχυδρομείου καί Τηλεγραφείου 
"Αθηνών, τό όποιον μέ τή ρύθμισιν, τήν τάξιν καί τούς νεωτερισμούς, 
τούς όποιους είσήγαγεν, άνήγαγεν είς περιοπήν Εύρωπαϊκοϋ τοιούτου.

Ό κ. Σιδεράς, τόν όποιον ή ·Εικονογραφημένη» συγχαίρει έκ καρ
διάς ευχόμενη καί είς ανώτερα, δέν υπάρχει αμφιβολία ότι καί έν τή 
νέφ θέσει του θά εξακολούθηση μέ τόν αύτόν ζήλον καί τήν αύτήν προ
θυμίαν έργαζόμενος διά τήν τελειοποίησιν τοΰ Ταχυδρομικού κλάδου, 
όστις τόσην άνάγκην τελειοποιήσεως καί ρυθμίσεως έχει.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ.— Έκ τών ίκανωτέρων καί δραστηριωτέ- 
ρων υπαλλήλων, άριστεύσας πάντοτε είς τούς πρός προαγωγήν του 

διαγωνισμούς. Είς τόν βαθμόν τού έπιθεωρη- 
’°ύ, τόν όποιον κέκτηται ήδη. προήχθη κατ’ έκ- 

| λογήν, συνεπεία σχετικής έκθέσεως του Στρα
τηγείου τής Α. Μ. τού Βασιλέως, δι" ας προσή- 
νεγκεν. ώς έθελοντής κατά τούς δύο πολέμους 
μας, εκτάκτους υπηρεσίας, ριψοκινδυνεύσας 
πολλάκις έν τή έκπληρώσει τών καθηκόντων 
του. Ή υπηρεσία δι’ αύτόν είναι τό μόνον 
πράγμα διά τό όποιον άφωσίωσεν ολόκληρον 
τήν ζωήν του. Άπό τών πρώτων έτών τής είς 
τήν τηλεγραφικήν υπηρεσίαν τοΰ Κράτους 
εισόδου του, έπέδειξε ζήλον καί προθυμίαν 
μοναδικήν, προαγόμενος πάντοτε μέ βαθμόν 
άριστα. Άλλά τό σημεΐον έκεϊνο είς τό όποιον 
καταφαίνεται, ή δράσις, ή αξία, ή χάριν τού 
καθήκοντος άφοσίωσις καί ή αύτοθυοία του. 
Αλλ" έκεϊνο τό όποιον έπέσπασε τά συγχαρι- 
τήρια καί τοΰ άειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου 
άκόμη, είναι τό κατόρθωμα τής άποκαταστά- 
σεως διά πρώτην φοράν κατά τήν 28 "Οκτω

ΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ 

* * ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ * «

------ ---------- , _ .1 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ
ένας όμιλητής εύφραδής καί άκόμη ένας χαριτωμέ
νος σύντροφος. "Ίσως ή δούκισσα νά μήν έσκέφθη ποτέ ότι είχεν έξάψει 
τάς έπιθυμίας καί τό πάθος είς τήν ειλικρινή αύτήν ψυχήν πού τόσον 
είλικρινώς τής είχε δοθή. Ό Μπαλζάκ λοιπόν άπεμακρύνθη άπό τούς 
όνυχας τής κοκέττας αύτής, μόλις έννόησε τ’ ανωτέρω, άλλ’ άπεμα
κρύνθη μέ τήν καρδίαν γεμάτην πόνον καί σπαραγμόν. Έπέστρεψεν είς 
τήν Άγκουλέμ καί έκεϊ έβυθίσθη εις τήν έργασίαν. άφοσιωθείς έξ ολο
κλήρου καί ζητών εις τάς συγκινήσεις της τήν λήθην. Τήν άνοιξιν τοΰ 
επομένου έτους ή δούκισσα έπέστρεψεν άπό τήν "Ιταλίαν. Ό Μπαλζάκ 
τήν έπεσκέφθη καί πολλές φορές άκόμη τόν συνάντησαν είς τό μέγαρόν 
της.Άλλά τά πράγματα ήσαν τυπικά καί ή άλληλογραφία όσο προχωροΰ- 
σεν ό καιρός έγίνετο άραιοτέρα. Καί έτσι τό πάθος σιγά σιγά έσβυσε...

Άλλ" δπως συμβαίνει πάντοτε είς τάς ψυχάς αύτοΰ τοΰ είδους, ή 
περιπέτεια αύτή έβγαλεν είς τή μέση τό θαυμάσιον βιβλίον του «Ή 
δούκισσα ντέ Λανζέ», τοΰ όποιου αί σελίδες δέν είνε τίποτε άλλο παρά 
μιά πιστή έξιστόρησις τών σχέσεών του μέ τήν δούκισσαν ντέ Καστρί. 
Καί ό συγγραφεύς θέλων νά καταστήση τό πράγμα πλέον έντυπωτικόν, 
όταν τελείωσε τό έργον, μετέβη μιά βραδυά είς τής δουκίσσης καί τό 
άνέγνωσεν ένώπιόν της καί ένώπιον τής συνηθισμένης συντροφιάς. Ή 
δούκισσα έδειξε, δτι δέν αναγνωρίζει τίποτε άπό τάς σελίδας τοΰ βιβλίου 
καί εις τό τέλος έγέιιισε τόν συγγραφέα άπό έπαίνους διά τό νέον του 
έργον. Ή έσπερίς επέρασεν έτσι έν τφ μέσφ εύθυμίας, έπιπλάστου 
δμως, διότι ή δούκισσα, είτε άπό νέο καπρίτσιο τής κοκετταρίας της, 
είτε άπό τύψεις συνειδότος, ήτο κατά βάθος μελαγχολική.

Άλλ" ή πληγή τού συγγραφέως δέν είχε γιατρευθή δλοσχερώς. 
"Ολίγα έτη βραδύτερον έβεβαίωνε: «Έχρειάσθησαν πέντε έτών πληγές 
γιά ν’ άποσπασθώ άπό μιά φύσι σιδερένια. . . Ή γνωριμία αύτή υπήρξε 
μιά άπό τις πιό μεγάλες λύπες είς τήν ζωή μου. . . "Εγώ μονάχα ξέρω 
τί τρομακτικό υπάρχει μέσα εις τήν «Δούκισσαν ντέ Λανζέ» . . .

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

βρίου 1912 τηλεγραφικής 
συγκοινωνίας μεταξύ Γιδά 
Θεσσαλονίκης, πρός έπί- 
τευξιν τής όποιας ό κ. Στα- 
λή μέρος διήνυσε πεζή τήν 
ιδίαν εκείνην ήμερον περί 
τά 45 χιλιόμ., έπισκευά- 
σας προχείρως τάς ύπό 
τών Τούρκων έπενεχθεί- 
σας έν τή τηλεγρ. γραμμή 
σφοδρότατον άνεμον καί τήν άδιάκοπον χιονοθύελλαν.

"Απ' άρχής τής έπιστρατεύσεως υπηρετών ώς επιθεωρητής τών στρα
τιωτικών τηλεγραφικών γραμμών Μακεδονίας μέ τόν βαθμόν λοχα
γού. άνεκλήθη εσχάτως ένταϋθα καί άνετέθη είς αύτόν ή διεύθυνσις τοϋ 
ένταΰθα Τηλεφωνικού Κέντρου, δπερ καί πρό τής έπιστρατεύσεως διηύ- 
θυνεν εύδοκίμως.

βλάβας, παρ’ δλον τό δριμύτατον ψύχος, τόν

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ.— Τηλεγραφητής Α" τάξεως, αναπληρωτής τού 
Διευθυντοΰ τού Τηλεφωνικού κέντρου "Αθηνών, άγρυπνος καί 

άκούραστος φύλαξ τοΰ Τηλεφωνικού Κέντρου, αγαπητός τοϊς πάσι, 
σκλαβώνων τούς πάπας μέ τήν προθυμίαν καί ευγένειαν του, άποκτή- 
σας καί πρό ολίγων ήμερων τόν τίτλον τού παππού άπό τήν θυγα
τέρα του κυρίαν Άμπατιέλου. Είς τόν κ. Σπ. Λάσκαρην άνετέΟη 
τελευταίως ή διεύθυνσις τοΰ Τηλεφωνικού Κέντρου Άθηνών-Πατρών. 
Ή έγνωσμένη πείρα καί ίκανότης τοΰ κ. Σπ. Λάσκαρη, ή πολυετής 
αύτοΰ δόκιμος καί παραδειγματική υπηρεσία, δέν ήτο δυνατόν νά άμει- 
φθοΰν καλλίτερον. Έξ άλλου τό Τηλεφωνικόν Κέντρον "Αθηνών- 
Πατρών άποκτφ τόν ίδεώθη Διευθυντήν του.

Είς τό περασμένον φΰλλον άνεφέραμεν 
μερικά πράγματα άπό γενικής άπόψεως διά 
τόν καταρτισμόν μιας καλής τραπεζαρίας. 
Συνεχίζομεν^ μέ μερικός άκόμη λεπτομέ
ρειας, τάς όποιας κρίνομεν άπαραιτήτους 
διά μίαν καλήν καί φροντίζουσαν διά τό

σπίτι της οικοδέσποιναν καί πού πρέπει κάθε νοικοκυρά νά έχη ύπ’ δψει 
της είς τόν καταρτισμόν τής αιθούσης τοΰ φαγητού τοΰ σπιτιού της. 
Διότι μέσα είς αύτήν τήν αίθουσαν θά φαντάζη. θά παρουσιασθή είς 
τούς ξένους δλη ή άξια της, δλο τό γούστο της, όλη ή πρωτοβουλία της 
καί ή μέθοδός της είς τήν διακυβέρνησιν τοΰ σπιτιού της.

Κατά τήν άρχήν τοΰ παρόντος αίώνος δέν ήμποροΰσαν νά ποΰν, δτι 
μία οικοδέσποινα έχει γούστο καί καλαισθησίαν, έάν δέν είχεν έπιπλώ- 
σει τήν τραπεζαρίαν της μέ τρόπον άρχαΐζοντα. Στήλαι άρχαιοπρεπεϊς 
μέ πλουσίους συνδυασμούς κιονοκράνων, μαρμάρινη εστία, τοίχοι 
γυμνοί, ή τό πολύ-πολύ στολισμένοι άπό λίγα ανάγλυφα, ή πομπηϊανά 
αραβουργήματα. Σήμερον δμως, διά νά λεχθή τό αύτό διά μίαν οικοδέ
σποιναν, χρειάζεται νά έχη ή τραπεζαρία της άπαραιτήτως τό στύλ 
Ερρίκου τοΰ Β". Βαρειά καί σκοτεινόχρωμα παραπετάσματα είς τά 
παράθυρα καί εις τις πόρτες, σκούρο βαθυπράσινο χρώμα εις τούς τοί
χους, στολισμένους μέ Οπλα καί πανοπλίας, τάπητες χνουδάτοι καί έν 
γένει παραφόρτωμα άπό υφάσματα καί σκοτεινά χρώματα. Ποια άπό 
τις δύο είναι ή πιό άρμόζουσα έπίπλωσις; Κατά την γνώμην μας, ούτε 
ή μία, ούτε ή άλλη είναι έκείνη πού πρέπει νά είναι. Όλον έκεϊνο τό 
φορτίον τών βαρέων καί βαθύχρω
μων παραπετασμάτων, δλη έκείνη ή 
σπατάλη τού σκούρου χρώματος καί 
τά πολύπτυχα παραπετάσματα ποΰ 
φαίνονται σάν νά μάς κάθωνται βά
ρος είς τήν καρδιά, δλα αύτά προσ
λαμβάνουν άπό τήν πολυκαιρίαν καί 
άπό τήν ιδιαιτέραν καί πολυσύνθετον 
οσμήν τών σερβιρομένων φαγητών, 
μίαν μυρωδιά, ήκιστα εύάρεστον διά 
τούς ανθριόπους, ποΰ θά καθίσουν είς 
τό τραπέζι γιά νά φάγουν, μέ κάποιαν 
οπωσδήποτε δρεξιν. Έπειτα έκεϊνο τό 
αρχαϊκόν ύφος ποΰ άπαιτεϊ ή πρώτη 
έπίπλωσις, άποτελεϊ τρομακτική δυσ
αρμονία μέ τά σερβίτσια τοΰ τραπε
ζιού, τά όποια δλα κατ’ άνάγκην 
είναι μοντέρνα. Λοιπόν τό πρώτιστον 
καί κυριώτερον σημεΐον, πού πρέπει 
νά μάς άποσπάση τήν προσοχήν μας 
είς τήν έπίπλωσιν μιας τραπεζαρίας, 
είναι ή τήρησις τοΰ μοντερνισμού είς 
δλα. Είναι απαραίτητον καί έπιβε- 
βλημένον νά εΐμεθα σύγχρονοι είς 
όλα, καί είς αύτάς άκόμη τάς μι- 
κροτέρας λεπτομέρειας, αφού εΐμεθα 
αναγκασμένοι νά ζούμε μέσα είς τόν 
μοντερνισμόν αύτόν, άφοΰ έπί τέλους 
αύτή είναι ή έποχή μας, έποχή δη- 
ni/mnM.illcinri — Α Α------- —Λ

στολισμόν μιας τραπεζαρίας ταμπλώ. "Ας προσέχωμεν δμως νά μή 
έγείρεται σάν ένα καταραμένο έρωτηματικό έμπρός είς ένα φιλήσυχο 
καί χρηστόν άνθρωπο ποΰ γευματίζει, μιά αινιγματώδης παράστασις.

Ό κανών τής αρμονίας καί τής ομοιομορφίας μάς οδηγεί κατά πρώ
τον νά έκλέξωμεν τήν φόρμαν πού πρέπει νά δώσωμεν είς τό τραπέζι, 
διότι άπό τήν φόρμαν αύτήν έξαρτάται καί ή συμπλήρωσις τής υπο
λοίπου έπιπλώσεως.

Πρέπει νά είνε τετράγωνος δπως τήν Οέλη τό στύλ "Ερρίκου τοΰ Β" ή 
πρέπει νά είναι ώοειδήςδπως είναι σχεδόν κοινώς παραδεδεγμένον σήμε
ρον ; Ή τετράγωνος μέ τάς έπιμήκεις πλευράς της παρουσιάζει κάποιαν 
έλλειψιν συμμετρίας καί πλαστικότητος καί παρουσιάζει πολλάς δυσκο
λίας δταν τύχη οί προσκεκλη μμένοι νά είναι ολίγον περισσότεροι τοΰ 
συνήθους. Ένφ απεναντίας ή ώοειδής τράπεζα δέν παρουσιάζει καμ- 
μία άπό τάς έλλείψεις αύτάς καί έχει έξ άλλου τό μεγάλο προτέρημα 
νά μεγαλώνη καί νά σμικρύνεται κατά βούλησιν καί δπως ό άριθμός 
τών συνδαιτη μόνων τό άπαιτή. Έπειτα μέ τήν ώοειδή τράπεζαν άπο- 
φεύγεται ή δυσαρμονία καί ή δυσκολία τής τοποθετήσεως τών προσκε
κλημένων, διότι καθένας έχει έν άρμονίφ τόν παραπλεύρως του καί 
κατ’ εύθείαν τόν απέναντι του. Τέλος καθιστά όλιγώτερον αισθητήν 
τήν ίεραρχικήν καί άναλόγως τής θέσεώς των τοποθέτησιν τών συνδαι- 
τη μόνων, πράγμα τό όποιον παρουσιάζει κάποιαν άνιοότητα.

"Αμα τοποθετήσετε τήν τράπεζαν ήμπορεϊτε τότε μέ υπολογισμόν νά 
κρύψετε τήν δυσαρμονίαν τοΰ υπολοίπου τής σάλας μέ άγαλματάκια άπό 
γύψον ή άπό αάρμαρον, τοποθετημένα έπάνω είς βάσεις άπό κίονας. 
Τά άγάλματα ήμπορεϊτε νά άντικαταστήσετε είς τάς γωνίας μέ πανε
ράκια λουλουδιών. Κατόπιν συμπληρώνετε τήν έπίπλωσιν μέ τά άπαραί- 
τητα κονσόλ τά τραπεζάκια καί τούς μπουφέδες. Έπειτα δώσετε μεγά
λην προσοχήν είς τήν έκλογήν τών σερβίτσιών, τά όποια δέν πρέπει νά 
είναι βαρύτιμα, έκτός άπό όλιγίστας περιστάσεις κατά τάς όποιας δίδε

Ο "ΚΟΡΟΙΒΟΣ.,. —Τό λαμπρόν γυμναστικόν σωματεΐον Κόροιβος» έτέλβσε 
κατά τόν λήξαντα μήνα σκοπευτικός άσκήσεις είς τό γυμναστηριόν του, 
τό ευρισκόμενον είς τό Παγκρατιον. Αί σκοπευτικοί αίτται άσκήσεις έστέ- 

q/θησαν ύπό πλήρους έπιτυχίας.

μιουργηθεϊσα άπό ημάς, έποχή, ποΰ έχει τό στύλ τό δικό μας, τό 
γούστο καί τήν καλαισθησία μας. Καί ένφ είς τό τελευταϊον αύτό 
θά μάς βοηθήσουν δλα, διότι έπειδή κυνηγούμε τόν συγχρονισμόν θά 
μπορέσουμε νά εΰρουμε δ,τι καί άν θελήσουμε διά νά συμπληρώσωμεν 
τήν έπίπλωσιν μας, δταν άποπειραΟώμεν νά δώσωμεν είς τήν έπίπλωσιν 
κάποιον άρχαϊκόν τόνον καί κάποιαν αρχαϊκήν ή μεσαιωνικήν χροιάν, 
θά εύρεθώμεν πρό σωρείας έλλείψεων ούσιωδεστάτων καί τό άποτέλε- 
σμα θά είναι νά παρουσιάζωμεν μίαν έπίπλωσιν έξωφρενικήν καί άκα- 
λαίσθητον, μέ συνδυασμούς όλων τών έποχών. Δέν πρέπει δέ νά 
ξεχνάμε, δτι ή τραπεζαρία είναι ένα μέρος ποΰ τά πάντα πρέπει νά 
είναι διατεθειμένα απλά καί εύθυμα, έν συνδυασμφ μέ τήν άρμονίαν καί 
τήν καλαισθησίαν, καί άπό τό όποιον πρέπει νά λείπη κάθε ίχνος χον- 
τροκοπιάς καί δυσαρμονίας. Άς άποφεύγωμεν λοιπόν μέ κάθε Ουσίαν 
τό παραφόρτωμα τής σάλας τοΰ φαγητού μέ παλαιά έπιπλα καί χον
τρά καί βαρειά παραπετάσματα, τά όποια μέ τήν βαρειάν σκιάν των 
κάμνουν νά φαίνεται πιό άνισον τό λάθος τών αρχιτεκτόνων πού έπι- 
κρατεϊ άκόμη, νά τοποθετηται ή τραπεζαρία εις τό πλέον σκοτεινόν 
μέρος τής όλης οικοδομής. Άς έχωμεν ύπ’ δψει μας, δτι ή τραπεζαρία 
χρησιμεύει διά τήν έκπλήρωσιν μιάς άνάγκης τής άνθρωπίνης φύσεως, 
ανάγκης τερπνής, εύχαρίστου καί ηδονικής, κατά τήν διάρκειαν τής 
οποίας ή προσοχή δλη πρέπει νά εύρίσκεται συγκεντρωμένη έπάνω είς 
τό τραπέζι καί νά μή άποσπάται άλλαχοΰ. Άς άποφεύγωμεν νά παρα- 
φορτώνωμεν τούς τοίχους μέ φαγιάνς καί μέ δπλα καί πανοπλίας, ή άν 
τοποθετήσωμεν μερικά άπό αύτά, νά τά τοποθετήσωμεν μέ τέτοιον τρό
πον, πού ν’ άποτελοΰν πλήρη άρμονίαν μέ τό λοιπόν περιβάλλον μέ τό 
όποιον πρέπει νά εύρίσκωνται είς τήν αύτήν γραμμήν καί νά μή έξέρ- 
χωνται, προκαλοΰντα έντονον τήν προσοχήν καί καμνοντα τούς καθη- 
μένους είς τό τραπέζι νά λησμονούν σχεδόν τόν σκοπόν τής συναθροί- 
σεώς των. Καί τά ολίγα ταμπλώ, πού θά άναρτήσωμεν είς τούς τοίχους, 
έκτός τού δτι πρέπει νά είναι τοποθετημένα μέ έξαιρετικήν προσοχήν 
καί καλαισθησίαν, πρέπει νά είναι έν τή άξίφ των άπλά καί εύκολα είς 
τήν άντίληψιν καί τό νόημα. "Αποκλείετε δσον μπορείτε τάς βαρείας 
καί δυσκόλους συνθέσεις, αί όποϊαι ήμποροΰν νά βασανίσουν τό μυαλό 
τοΰ συνδαιτη μόνος, διά νά γίνουν άντιληπταί.

Τά πεϋσάζ καί αί νεκραί φύσεις είναι τά μάλλον άρμόζοντα είς τόν

τε έξαιρετικώς έπίσημα γεύματα. Τά 
γυαλικά προσπαθείτε νά είναι δλα 
τοΰ αύτοΰ τύπου καί κρυστάλλινα. Τό 
κρύσταλλον έπάνω είς τό λευκό τρα- 
πεζομάνδηλο προσδίδει μία χαρακτη
ριστική άνταύγεια, πού προξενεί ιδιαι
τέραν εύχαρίστησιν είς τούς παρακα- 
θημένους είς τό τραπέζι. Έπίσης 
πρέπει νά καταβάλετε μεγάλην προ
σοχήν είς τήν τοποθέτησιν τών σερ
βίτσιών έπάνω εις τό τραπέζι. "Επα
ναλαμβάνω μεν καί πάλιν έκεϊνο, ποΰ 
τόσες φορές άπό τήν άρχήν εϊπαμεν. 
Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε τήν εύ- 
χαρίστησιν ποΰ προξενεί είς τόν τρώ- 
γοντα, τό έπιπλον ή τό σκεΰος τό 
απλόν καί άπέριττον, δταν είναι καλά 
τοποθετημένου.

* * *

ΑΙ ΠΟΙΝΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Άπό τήν έποχήν ποΰ ένεφανίσθη 

τό πρώτον ή τυπογραφία καί δ άνθρω
πος ήδύνατο νά διατυπώνη τήν γνώ
μην του εύκόλως καί ταχέως ένεφανί- 
σθησαν αί λεγόμενοι ποιναί τοΰ τύπου, 
αί όποϊαι έστρέφοντο έναντίον έκείνων 

οί όποιοι παραβλέποντες τά δρια τής έλευθερίας, έξετρέποντο είς ύβρεις 
καί έδημοσίευον λιβέλλους έναντίον ώρισμένων προσώπων.

Έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ υπάρχει σωρεία ανεκδότων άπό τά όποια 
παραθέτομεν τά άκόλουθα.

Κατά τό 1767 τό Αγγλικόν Κοινοβούλιον έψήφισεν ειδικόν νόμον διά 
τοΰ όποιου κατεδικάζετο κάποιος ονομαζόμενος Μποκουά νά κλεισθή 
καθ’ δλον τό διάστημα τής υπολοίπου ζωής του είς ένα σπίτι, άπό τό 
όποιον ούδέποτε πλέον θά δύναται νά έξέλθη.Ή καταδίκη αύτή έγένετο 
διότι τό "Αγγλικόν Κοινοβούλιον είχε πληροφορηθή άσφαλώς δτι ό έν 
λόγφ Μποκουά ήθέλησε νάέκδώση ένα βιβλίον, έπιγραφόμενον «Κρίσεις 
έπί τών ταραχών τής Γαλλίας». Έκτός τούτου ό Μποκουά έπρόκειτο 
τήν έπομένην τής συλλήψεώς του νά έκδώση δύο λιβέλλους έκ τών 
όποιων ό είς έφερε τήν έπιγραφήν «Τό Βασίλειον τών Γυναικών» καί 
ό άλλος «Αί Περιπέτειαι τού κόμητος Ντέ *·*».  Τά χειρόγραφα τών δύο 
αύτών λιβέλλων κατεσχέθησαν καί έκάησαν.

Κανείς δμως δέν ήμπόρεσε ποτέ νά μάθη τί περιεϊχον λεπτομερώς 
τά κατασχεθέντα καί καέντα βιβλία καί ποιαν φιλολογικήν άξίαν είχον.

Πρό ολίγων έτών άπέθανεν είς τό Παρίσι κάποιος Δεφόρζ δ όποϊος 
ΰπήρξεν άλλοτε όνομαστός, όχι τόσον διά τά έργα του, δσον διά τόν θό
ρυβον ό όποϊος έδημιουργήθη γύρω του.

Κατά τό 1749 ήτο είς τήν Όπεραν δταν τόν συνέλαβον.Ό συλληφθείς 
ένόμισε δτι ήδικήθη καί έζήτησεν νά έκδικηθή είς ένα έρχον θεατρικόν 
χύσας δλο τό φαρμάκι τής λύσσης του είς στίχους, μεταξύ τών όποιων 
καί οί κατωτέρω:

Λαί, a)J.on υπερήφανε, τώρα δονλεπρεπή 

Λεν είσαι πια τό καταφύγιο πριγκήπων δυστυχών.

Τό έργον τό έκυκλοφόρησεν άποπειραθείς νά μή καταστήση γνωστόν ! 
τό δνομά του. Άλλά δέν τό κατώρθωσε, διότι έγνωστοποίησε τό μυστι
κόν του είς ένα φίλον του, τόν όποιον αύτός ένόμιζε φίλον του, άλλ’ ό 
όποϊος τόν μισούσε. Κατηγγέλθη καί κατεδικάσθη νά μένη δέκα χρόνια 
μέσα είς ένα κοίλωμα βράχου, δπου δέν έβλεπε τίποτε. Κάποιος Άββάς 
τόν συνεπάθησε καί θέλησε νά τόν σώση άπό τό μαρτύριον αύτό. Τόν 
προσεκόλλησεν είς τήν υπηρεσίαν τοΰ άδελφοΰ του στρατηγού καί 
τώρθωσε νά τόν βγάλη άπό τήν φυλακή μετά πάροδον 5 έτών.

κα-



Η «Εικονογραφημένη·, έχουσα εις τό πρόγραμμα αύτής τήν ανα
γραφήν παντός δ,τι συντείνει καϊ ΰποδοηθεΐ εις την έν γένει παρου- 

σίασιν τοΰ Κράτους μας μέ τήν όψιν Κράτους πολιτισμένου, δημοσιεύει 
σήμερον τήν εικόνα τοϋ υπομοιράρχου κ. Άνδρεαδάκη. Ό κ. Άνδρεα- 
δάκης, υπηρετών εϊς τήν Άνωτέραν Διοίκησιν τής Χωροφυλακής τών 
Νήσων τοΰ Αιγαίου, κατάγεται άπό τήν Σάμον τήν τέως Ηγεμονίαν, 
δπου ΰπηρέτησεν έπΐ ένδεκαετίαν ολόκληρον, ώς άρχηγός τής χωροφυ
λακής μέ τόν βαθμόν ταγματάρχου, διακριθεΐς εϊς τάς κρισιμωτέρας 
περιστάσεις τών τελευταίων έτών τής τέως 'Ηγεμονίας αύτής. Συντελε
σθείσης τής άπελευθερώσεως τής Σάμου καί άναδιωργανωθέντος τοϋ 
Σώματος τής Χωροφυλακής, υπηρετεί έκτοτε ώς υπομοίραρχος άγογγύ- 
στως καϊ αναμένει παρά τής Πολιτείας τήν έιιπρέπουσαν αΰτφ θέσιν, 
τόν αντάξιον αΰτοΰ βαθμόν καϊ τόν πλέον ή δίκαιον προβιβασμόν του, 
κατόπιν δεκαεννεαετοϋς δλοκλήρου, καί τοιαύτης μάλιστα ώς τοϋ κ. 
Άνδρεαδάκη, υπηρεσίας. Οί Μυτιληνάϊοι καϊ οί Λέσβιοι έν γένει, είναι 
κατενθουσιασμένοι κυριολεκτικώς άπό τόν κ. Άνδρεαδάκην, διά τήν 
υπέρ τοΰ καθήκοντος του εύγενή φιλοδοξίαν καϊ μεγάλον ζήλον του, 
διά τό υπέρ τής τάξεως τής πόλεως άκοίμητον ένδιαφέρον, διά τήν 
αύστηροτάτην άμεροληψίαν του, διά τήν 
πρός δλους παραδειγματικήν καλωσύνην καϊ 
διά τήν ένεργητικήν έν γένει καί άκαταπό- 
νητον δράσιν του.

«
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Μέ τό παρόν διπλοδν τείχος ή «Εικονογρα
φημένη· έπανέρχεται πλέον είς τήν κανονικήν 
της πορείαν, άπό τήν καθυστέρησιν εϊς τήν 
όποιαν εϊχον επιβάλει είς αύτήν τά γεγονότα. 
Τοϋ λοιπού ή «Εικονογραφημένη» θά έκδίδε- 
ται τακτικά εις τό τέλος έκαστου μηνός, δπως 
έγένετο μέχρι τοΰδε. Τό σπουδαιότερον δμως 
γεγονός, τό όποιον παρουσιάζεται μέ τό παρόν 
τεύχος, είνε ή επάνοδος εϊς τό πρώτο μας 
πολυτελές γκλασέ χαρτί καί εις τήν πληθώ
ραν τών εικόνων. Πώς κατωρθώσαμεν νά έπι- 
τϋχωμεν ένα τέτοιο θαύμα, τήν στιγμήν πού 
άπό δλα τά μέρη φωνάζουν, δτι δέν υπάρχει 
ούτε χαρτί ούτε τσίγκος διά τάς εικόνας, μήν 
έρωτάτε.’Αρκεϊ δμως νά λάβετε μόνον 6π’ δψει 
τάς άνυπερβλήτους δυσκολίας, αί όποϊαι πα
ρεμβάλλονται είς τήν εισαγωγήν διαφόρων πρα
γμάτων έκ τού έξωτερικοΰ καί τάς ύπερόγκους 
δαπάνας, άς τούτο άπαιτεί, διά νά φαντασθήτε 
τό μέγεθος τής θυσίας, είς τήν όποιαν ύπεβλή- 
θημεν διά νά έπανέλθωμεν, είς μίαν έποχήν, δπως ή σημερινή, είς τό πρώ
τον συνηθισμένον καθεστώς μας.

Έχομεν κάθε λόγον νά πιστεΰωμεν, δτι οί συνδρομηταί μας θά λάβουν 
ύπό σημείωσιν τούς Αγώνας καί τάς ύπερανθρώπους θυσίας μας, καί θά 
σπεύσουν αύτοπροαιρέτως, άνευ ειδικής εΐδοποιήσεως, νά μάς κανονίσουν 
τόν λογαριασμόν, δσοι δέν μάς τόν έκανόνισαν ήδη.

«
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Οί δύο λήξαντες μήνες, έχουν νά παρουσιάσουν σημαντικήν θεατρικήν 
δράσιν τών κεντρικών μεγάλων θιάσων, πρός τήν όποιαν παραλλήλως 
βαδίζει καί ή δράσις τών συνοικιακών θεάτρων, τά όποία εφέτος έκτός τοΰ 
δτι έπολλαπλασιάσθησαν έτροποποιήθησαν καί έβελτιώθησαν όπωσδήποτε. 
Διά τήν έφετενήν θεατρικήν σαιζόν ήμπορεϊ νά πή κανείς, δτι έγκαινιάζει 
μιά νέαν περίοδον διά τήν Ελληνικήν σκηνήν, περίοδον, ή όποία έξοστρα- 
κίζει τά παλιοσάνιδα τής μάνδρας καί τά κουρέλια τών σκηνογραφιών 
καί τών κουστουμιών, διά παντός πλέον. Ή Ελληνική σκηνή παρουσιάζεται 
πλέον μέ εύπρόσωπον καλλιτεχνικόν κτίριον, δσο τό έπιτρέπουν αί κλιμα- 
τολογικαί αυνθήκαι τής πρωτευούσης καί μέ πλούτον σκηνικών καί βεστια
ρίου, τά δποϊα θά ζήλευε καί Εύρωπαϊκός θίασος.

Νέαν θεατρικήν παραγωγήν καί προπαντός πρωτότυπον, δέν έχουν νά μάς 
παρουσιάσουν οί δύο λήξαντες μήνες. Μόνον έπανάληψις παλαιών έργων, 
τά δποϊα τό κοινόν έχει ίδή έπανειλημμένως καί τά δποϊα μολαταύτα θέλει 
καί πάλιν νά ίδή, συρρέον είς δλα τά θέατρα, τών δποίων αί εισπράξεις είνε 
πολύ περισσότερον άπό ίκανοποιητικαί.

Έν τφ μεταξύ δμως, δέν παύουν άπό τοΰ νά προαναγγέλλωνται άπό τούς 
διαφόρους γνωστούς συγγραφείς πρωτότυπα έργα, τά δποϊα θά παιχθούν, 
έάν τό έπιτρέψουν αί έπιθεωρήσεις.

Έκτενέστερον θά δμιλήσωμεν είς τό προσεχές. ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ
β

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

Πολλοί άπό τούς συνδρομητάς μας, πρός τούς όποιους άπεστάλη δικαιω- 
ματικώς τό έβδομαδιαίον συμπλήρωμα τής «Εικονογραφημένης», έπέστρε- 

Ο ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

ψαν αύτό εϊς τά γραφεΐά μας, νομίζοντες δτι πρόκειται νά έπιβαρυνθοΰν 
μέ νέαν συνδρομήν, ή αύξησιν τής συνήθους τής «Εικονογραφημένης». "Αν 
καί είς τό παρελθόν τεύχος τού Μαρτίου έτονίσαμεν, δτι ούδεμία έπιβάρυν- 
σις χρηματική τών συνδρομητών θά γίνη μέ τήν έβδομαδιαίαν έκδοσιν, έπα- 
ναλαμβάνομεν καί πάλιν, δ,τι είπομεν καί τότε. Ή «Εικονογραφημένη», 
έπιδιώκουσα άπό πολλοΰ τήν πύκνωσιν τής έκδόσεώς της, πρός έκπλήρω- 
σιν κοινού πόθου καί αύτής καί τών συνδρομητών της, άνευ ούδεμιάς αύξή- 
σεως τής συνδρομής, καί μή κατορθώσασα τούτο λόγφ τών μεσολαβησάν- 
των γεγονότων τού πολέμου, έπέτυχε τελευταίως συνδυασμούς τινας, οϊτι- 
νες έπέφερον άν μή τό ποθούμενον άποτέλεσμα, έν πάση περιπτώσει πύκνω- 
σιν τής έκδόσεώς αύτής ύπό άλλην μορφήν. Ούτως ή «Εικονογραφημένη», 
άπό τοΰ παρελθόντος Απριλίου έκδίβεται κατά μήνα είς τά συνηθισμένα 
τεύχη καί καθ’ έβδομάδα εϊς δεκαεξασέλιδα συμπληρώματα μέ τήν αύτήν 
πολυτέλειαν χάρτου, εικόνων καί έκτυπώσεως καί τήν αύτήν ποικιλίαν 
ύλης. ΟΙ συνδρομηταί τής μηνιαίας, καταβάλλοντες τό αύτό ώς καί πρότε- 
ρον τίμημα, έχουν τό δικαίωμα νά λαμβάνουν δωρεάν τήν έβδομαδιαίαν 
έκδοσιν άνευ άλλης τινός χρηματικής έπιβαρύνσεως.

Τούτο φυσικά δέν έμποδίζει καί τήν έγγραφήν συνδρομητών μόνον διά 
τήν έβδομαδιαίαν έκδοσιν, αύτοτελή ούσαν.

«
Ο ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΪΖΕΡ

Έγράφη εις κάποιαν Παρισινήν εφημερίδα 
κατ’ αύτάς, μία φράσις τοΰ άποθανόντος Βασι- 
λέως τής Αγγλίας διά τόν Αύτοκράτορα τής 
Γερμανίας Γουλιέλμον. ’Π φράσις αΰτη, ή 
όποία προεκάλεσε σωρείαν σχολίων καί διε- 
δόθη εύρύτατα, είναι ή έξης: «Μερικοί άνθρω
ποι νομίζουν, δτι ό Ανεψιός μου έχει μυαλό, 
άλλά έγώ γνωρίζω πολύ καλά, δτι εϊς τό 
κεφάλι του δέν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ένα 
όργανέττο, τό όποιον παίζει μόνον σκοπούς 
τής περιόδου Φρειδερίκου τού Μεγάλου.

«
ΑΙ ’ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΑΓΚΥΡΑΣ,,

Κνουτ Χάμσονν, δ ·ΙΙίν·.— Άπό τά 
διαμάντια τής νορβηγικής φιλολογίας, καλλι
λογικά μεταφρασμένος άπό τόν Νιρβάναν, έκυ- 
κλοφόρησεν εις κομψόν τόμον τής λογοτεχνι
κής βιβλιοθήκης τής «Άγκύρας». Είναι άπό 
τά πλέον ένδιαφέροντα κομμάτια τής φιλολο
γίας τών ύπερβορείων, μάς άποκαλύπτει δέ 
δλον τό μυστήριον τού δάσους, τής ιδιορρύθμου 

τών κατοίκων ζωής, ύπό τύπον άπομνημονευμάτων, τοΰ τραγικόν λαβόν- 
τος τέλος λοχαγού θωμά Γκλάν. Ή έκβοσις έπιμελημένη καϊ κομψοτάτη.

Ό «.ψαρας τής ’Ισλανδίας·.—Τό έκλεκτόν αύτό μυθιστόρημα τοΰ 
Γάλλου άκαδημιακού Πιέρ Λοττί, μεταφρασμένον είς δλας τάς γλώσσας, 
έξεδόθη κατ’ αύτάς εϊς κομψόν τόμον εις τήν λογοτεχνικήν βιβλιοθήκην 
τής «Άγκύρας». Είναι άπό τά τρυφερώτερα καί μάλλον ένδιαφέροντα 
έργα τής ξένης λογοτεχνίας, μέ σελίδας πού συναρπάζουν είς δύναμιν, 
περιγραφήν καί έκλογήν ειδυλλίων τών Αγαπημένων αύτών παιδιών τής 
θαλάσσης, τών ψαράδων.

«
ΤΟ ΛΟΥΒΡΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΖΗΣ

Τις τελευταίες ήμερες τού Αύγούστου τού 1914, δταν τά γερμανικά 
στρατεύματα έβάδιζον κατά τών Παρισίων ή Γαλλική Κυδέρνησις είχε 
λάβει τήν άπόφασιν νά προφυλάξη τά αριστουργήματα τού Λούβρου άπό 
τάς γερμανικάς οβίδας. Ή καταστροφή τών άρχαιοτήτων τής Λουβαίν 
έχρησίμευσεν ώς μάθημα. Μεταξύ τών μεγαλειτέρων επαρχιακών πόλεων 
τής Γαλλίας ή Τουλούζη μέ τό καλλιτεχνικόν παρελθόν καί τήν γεωγρα
φικήν της θέσιν ήτο τό μάλλον ένδεδειγμένον μέρος, είς τό όποϊον θά διε- 
φυλάσσοντο άπό κάθε κίνδυνον δλα τά καλλιτεχνικά άριστουργήματα τού 
Λούβρου. Οί κάτοικοι τής Τουλούζης έδέχθησαν τά άριστουργήματα αύτά 
τής τέχνης μέ ύπερηφάνειαν, έκτός άπό μερικούς, οί όποιοι έξέφρασαν τήν 
ιδέαν δτι άφού μετεφέρθησαν έκεΐ αί άρχαιότητες τού Παρισιού καί έγένετο 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον τιμή εϊς τήν πόλιν, ήμπορούσε νά κατέβη έκεΐ άντϊ 
τού Βορντώ καί ή Γαλλική Κυδέρνησις μέ τήν άριστοκρατίαν τής πρω
τευούσης. Άλλ’ αύτοί ήσαν πολύ όλίγοι και οι πραγματικοί καί βέροι 
κάτοικοι τής Τουλούζης ήσαν πιό εύχαριοτημένοι άπό τήν Τζοκόνταν παρά 
άπό τήν ώραίαν κυρίαν X. καί άπό τήν Άφροδίτην τής Μήλου, παρά άπό 
τήν χαριτωμένην δεσποινίδα Γ... Καί έφθασαν μάλιστα μέχρι τού σημείου 
νά ζητήσουν, δπως άνοιχθοΰν τά κιβώτια καί τεθούν αί μεγάλαι αύταί 
κυρίαι τοϋ παρελθόντος εις ένα οίκημα κατάλληλον. Ή αϊτησίς των έγινε 
δεκτή καί τώρα ή Τουλούζη θά έχη τό Λούβρόν της μέ τά μεγαλείτερα 
καλλιτεχνικά άριστουργήματα τοΰ παρελθόντος.

Έν ΆΦηναις, Τυπογραφείων «Εστία» Κ. Μά'ϊσνερ καί Ν. Καργα&οΰρη — 1OV72.


