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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Ά’όίάδασα εις- τάς Εφημερίδας, δτι ή Φιλεκ
παιδευτική 'Εταιρία άπεφάσισε νά Επιφέρη είς 

τό Άραάκειον κατά την Εφετεινήνσγολικήν περίοδον 
\ σπουδαίας μεταρρυθμίσεις, ριζικός ήμπορεϊ νά είπή 

κανείς, άνατρεπούσας όλόκληρον τό Εκπαιδευτικόν 
σύστημα, ποΰ επικρατούσε έως τιάρα είς τό μεγάλο 
αύτό εκπαιδευτικόν ίδρυμα τής πρωτευούσης. Τό πρά
γμα είναι άρκετόν διά νά προκαλέση τόν Ενθουσιασμόν 
δλων Εκείνο»· πον παρηκολούθουν μέ λύπην τήν σχο- 
λαστικοποίησιν τής θηλείας νεότητος. Είπα, δτι έδιά- 
βασα τήν εΐδησιν είς τάς Εφημερίδας, χωρίς πολλά 
σχόλια καί χωρίς καμμίαν άνάλυσιν τών λεπτομερειών 
τής μελετωμένης άπό τήν Φιλεκπαιδευτικήν 'Εταιρίαν 
μεταρρυθμίσεως. 'Επομένως, δέν ή μπορώ νά ξέρω 
ποια ή βάσις καί πόϊαι αί λεπτομέρειαι αύταί, διά νά 
τάς συζητήσωμεν.' Οπωσδήποτε δμως, Εξ άφορμής τοϋ 
γεγονότος, ήμπορεϊ νά εΐπη κανείς μερικά πράγματα 
έξωδίκως καί άπό γενικής άπόψεως. Καί πρώτα-πρώ
τα, είς τήν άντίληψιν ένός ποϋ θά έπεθύμει νά Εξε- 
τάση τό μεγάλο αύτό ζήτημα, προσπίπτει τό γεγονός 
τής δυσαναλογίας, ή όποία επικρατεί μεταξύ τοϋ αρι
θμού τών ’Αρσακείων, τών σχολείων δηλαδή Εκεί

νων ποϋ διδάσκουν καί μορφώνουν τάς διδασκαλίσσας καί 
τα»· αναγκών πον έχουν τά σχολεία τοϋ Κράτους. "Αν λάβη 
κανείς ύπ δψει του τόν αριθμόν τών διδασκαλισσών, ποΰ λαμ
βάνουν κατ’ έτος τά πτυχία των άπό τό Άραάκειον και τά άλλα 
διδασκαλεία τών θηλέων καί τόν άριθμόν τών άναγκών ποϋ 
παρουσιάζουν τά σχολεία τού Κράτους, ευρίσκει τό συμπέρασμα, 
δτι ό άριθμός τών πρώτων Υπερβαίνει τόν άριθμόν τών δευτέ
ρων κατά τό τριπλάσιον και τετραπλάσιον, τουλάχιστον. Καί επειδή 
εΐναι άδύνατον νά τοποθετηθούν δλαι αύταί αί νεαροί υπάρξεις 
είς τά σχολεία, θά περιμένουν τήν παρουσίασιν θέσεων. Άλλ Εν 
τφ μεταξύ έρχεται τό άλλο σχολικόν έτος, Εξέρχονται καί άλλαι 
διδασκάλισσαι καί τό άλλο καί τό τρίτον καί ό άριθμός Εκείνων 
ποΰ μένουν αύξάνεται καταπληκτικώς. “Ετσι, δημιουργεϊται μιά 
τάξις κορίτσια»·, ποΰ μαραίνεται καί φθίνει άσκοπα καί χωρίς 
κανένα προορισμόν, διότι μιά φορά έχει ριζωθή μέσα τους ό 
σχολαστικισμός καί ή ειδική μόρφοίσις διά νά γίνουν δίδασκά- 
λισσαι, τάς έχει καταστήσει Ανικάνους διά κάθε άλλην Εργασίαν 
καί δυστυχείς, διότι ή φαντασία τους έχει πλάσει όνειρα μεγάλα 
καί δέν τούς άρέσει, ούτε τό περιβάλλον, ούτε οι συγγενείς, ούτε 
οί οικείοι των άκόμη. Άλλ’ Υπάρχει καί κάτι άλλο σπουδαιότε
ρου. Πολλαι οίκογένειαι στέλλουν τά κορίτσια των είςτοΆρσά- 
κειον καί τά διδασκαλεία, δχι διότι θέλουν νά τά κάμουν διδασκα- 
λισσας καί παιδαγωγούς, άλλά διότι θέλουν νά τούς δώσουν 
άνωτέραν μόρφωσίν καί δταν παρουσιασθή ή ευκαιρία τοΰ 
γαμβρού νά έχουν νά έπιδείξουν μαζί μέ τήν προίκαν καί ένα 
πτυχίον’ Αρσάκειου.’Εννοείται, δτι πολλές φορές ό γαμβρός αύτός 
δέν παρουσιάζεται, διότι αί βλέψεις τών κοριτσιιϊιν αύτών είναι 
άλλαι' κηνυγοΰν πράγματα Ανύπαρκτα έως δτου περάσει ό και
ρός καί μείνουν είς τό ράφι. ’’Ετσι έχει καταντήσει δλαι αί Αθη
ναίοι δεσποινίδες έπάνω κάτω νά έχουν Αποφοίτηση Από τό 
Άραάκειον. Καί τό κακόν αύτό τά τελευταία έτη έχει προχω
ρήσω καί έχει προσβάλλει έκτός Από τάς επαρχιακός πόλεις καί 
τάς κωμοπόλεις καί έχει άναρριχηθή έως Επάνω είς τά ά/νά 
βράχια τών Ελληνικά»· χωριών, καί έχει εισχωρήσει, έως τό 
άδυτο τοΰ Αρχοντικού σπιτιού τοΰ είσοδηματίου, τού καλλιεργη- 
τοΰ, τού γαιοκτήμονος, καί έχει σηκώσει επανάσταση· παντού. Τά 
άποτελέσματα τά βλέπομεν καταφανή καί καθαρά κάθε χρόνον 
ποΰ μέ μίαν πομπώδη τελετήν Εξέρχονται είς τήν κοινωνίαν Εκα
τοντάδες κοριτσιών, χωρίς νά ξέρουν τίποτε άπό τήν ζωήν, χω
ρίς νά έχουν διδαχθή τί είναι ή ζωή τής κοινωνίας, πόϊαι αί 
παγίδες της, ποια τά Ελαττώματα καί ποια τά προτερήματά της. 
Καί Επειδή, δπως είπα και παραπάνω, δέν είναι δυνατόν δλα 
αύτά τά κορίτσια νά καταλάβουν μίαν θέσιν, μένουν έτσι. Καί 
έδώ είναι τό κακόν, κακόν πολύ μεγάλον διά τήν 'Ελληνικήν 
κοινωνίαν, διότι τά πλάσματα αύτά άπό τήν στιγμήν ποϋ προ
χώρησαν λιγάκι μέσα είς τά Εκπαιδευτικά 'ιδρύματα τείνουν 
πρός ένα ώρισμένον σκοπόν, πρός τήν πραγματοποίησιν ένός 
ώρισμένον Ιδεώδους, τό όποιον είναι βεβαιωμένου δτι δέν πρα
γματοποιείται ποτέ, ή σχεδόν ποτέ. "Ετσι, διά τήν κοινωνίαν, δλα 
αύτά τά κορίτσια βγαίνουν κούτσουρα. Πρός θεού νά μή νομι- 

σθή, δτι θέλω νά κατηγορήσω τήν Αξίαν καί τό εκπαιδευτικόν 
σύστημα τοΰ ’Αρσάκειου. Άλλ’ ιδρύματα δπως αύτό, έχοντα τόν 
σκοπόν νά δημιουργούν ειδικότητας, πρέπει νά έχουν μαθήτριας 
Αποφασισμένος νά ακολουθήσουν καί εις τήν κοινωνίαν τό ειδι
κόν στάδιον, διά τό όποιον πρέπει ι·ά Εκπαιδευθοΰν καί, δπερ 
καί τό σπουδαιότεροι·, >·ά έχουν ένα άριθμόν περιορισμένοι· 
πέραν τον όποιον νά μή γίνωνται δεκταΐ άλλαι μαθήτριαι. "Ετσι, 
θά λείψη αύτό τό κακόν, ποϋ παρατηρεΐται σήμερα. Αί άλλαι, 
ποΰ δέν έχουν καμμίαν Απόφαση· καί καμμίαν προδιάθεση·, 
είτε ένεκα τής κοινωνικής των θέσεως, είτε ένεκα άλλων δια
φόρων λόγων νά γίνουν διδασκάλισαι, άλλά πηγαίνουν έτσι 
νά Αφήνουν κατά μέρος τήν άστείαν Ιδεολογίαν τοΰ πτυχίου 
Πτυχίον σήμερα δέν θά είπή τίποτε. Πτυχών ζωντανόν, 
ποϋ δέν ήμπορεϊ κανείς νά τό Αμφισβητήση, είναι οί τρόποι 
μας, αί κοινωνικά! γνώσεις μας, ή συμπεριφορά μας, πρά
γματα τά όποια γίνονται Αντιληπτά έκ πρώτης οψεως. Καί 
αύτούς τούς τρόπους, καί αύτήν τήν κοινωνικήν μόρφωση·, 
δπως τήν θέλουν αί απαιτήσεις τής σημερινής κοινωνίας, καί 
αύτήν τήν συμπεριφοράν δέν θά τήν μάθωμεν είς τό’Αρσάκειον 
ούτε είς κανένα άλλο σχολείου. Αιά τήν μόρφωση· αύτήν τής 
Έλληνίδος χρειάζονται τά ειδικά εκπαιδευτήρια. Ή ' Ελληνίς, 
πού Εξέρχεται σήμερα άπό δλα τά μεγάλα Εκπαιδευτήρια τών 
θηλέων, εΐναι ένα παιδάκι άκόμη μπροστά σέ κόσμο άγνωστο 
Εντελώς, κόσμον, τοΰ όποιου δέν ξέρει ούτε τϊς κυριώτερες 
λεπτομέρειες, άχρηστη Εντελώς, διότι δέν είναι καθόλου παρα
σκευασμένη διά τήν κοινωνίαν. Μας χρειάζεται τό κορίτσι τών 
16—17 Ετών νά ήμπορή νά παλαίση είς τήν ζονήν, νά τήν 
ξέρη, νά τήν έχη μελετήσει, νά έχη τήν ανάλογου μόρφωσίν διά 
νά ήμπορή νά εργασθή είς αυτήν, άλλά πρό παντός διά νά τήν 
γνωρίζη, διότι αύτή είναι ή βάσις. ’Ιδού πού χρειάζεται μιά 
Επανάστασις ειρηνική. Καί ιδού διατί είμαι Ενθουσιασμένος, ποΰ 
ευρέθη ή Φιλεκπαιδευτική 'Εταιρία νά Υψώση πρώτη τήν 
σημαίαν τής Επαναστάσεως αύτής. Τώρα ίσως άπό τήν αρχήν 
νά μή γίνουν καί μεγάλα πράγματα. Άλλ’ αύτό δέν έχει τόσην 
σημασίαν. Φθάνει νά γίνη τό κίνημα καί νά Ανατροπή τό 
παλαιόν μουχλιασμένο καί όπισθοδρομικόν καθεστώς.

ΑΛΚΗΣ ΖΑΦ.
* « £

❖ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ -Χ«
Ε νικάς περίλαμπρους τών συμμάχων είς 
δλα τά μέτωπα έκλεισε καί ό μήν αύτός. Τό 
συμμαχικόν σχέδιον, τοΰ όποιου άπό μηνάς 
ήρχισεν ή εφαρμογή, έπιτυγχάνει καθ’ δλας 
τάς λεπτομέρειας, άφοΰ έπέτυχεν εις τόν 
κυριιότερον ύπ’ αύτοΰ έπιδιωκόμενον σκο
πόν, δπως είπε καί δ στρατηγός Ζόφρ, εις 
τήν έξουδετέρωσιν τοΰ μέχρι τοΰδε πλεονε
κτήματος τών Γερμανών νά μεταφέρουν 
στρατεύματα άπό τοΰ ένός πολεμικοΰ μετώ
που εις τό άλλο άναλόγως τών παρουσιαζο-

μένων άναγκών. Δέν θά είναι δυνατόν πλέον εις τό εξής οί Γερμανοί νά 
μεταφέρουν τά στρατεύματά των άπό τοΰ ένός σημείου είς τό άλλο, διότι 
πανταχόβεν οί σύμμαχοι τούς περισφίγγουν καθ’ ήμέραν καί περισσό
τερον καί μία έλάττωσις τών δυνάμεων των είς έν σημεϊον, ήτις θά ήτο 
αποτέλεσμα τής μεταφοράς στρατευμάτων άλλαχοΰ, θά έσήμαινε ήτταν 
τών Γερμανών μέ σημαντικής έκτάσεως συνέπειας, καθόσον οί Σύμμαχοι 
εύρίσκοντες ασθενή τήν παράταξιν αύτών θά έπετίθεντο κατ’ αύτών 
έξουδετερόνοντες κάθε των άντίστασιν. Τοιουτοτρόπως ή υπεροχή τών 
συμμάχων άπέναντι τών Γερμανών καθίσταται όλονέν καταφανεστέρα 
καί ή συμμαχική νίκη ροδίζει εις τόν ορίζοντα μεγαλοπρεπής.

«
Είς τήν Θεσσαλονίκην μετεφέρθησαν τά είς τό Δυτικόν μέτωπον ευρι

σκόμενα Ρωσσικά στρατεύματα, τά όποια είχον μεταφερθή έκεΐ έκ τοΰ 
λιμένος τοΰ ’Αρχαγγέλου κατά τόν παρελθόντα Μάρτιον. Τοιουτοτρό
πως, ή ύπό τών συμμάχων άγγελθεΐσα κάθοδος τών Ρώσσων έπετεύχθη, 
χάρις είς τά μέσα καί τήν δύναμιν, άτινα διαθέτουν οί Σύμμαχοι καί 
τά είς τό Βαλκανικόν μέτωπον συμμαχικά στρατεύματα ένισχύθησαν 
διά νέων καί άκμαίων δυνάμεων. Άλλ’ ή συμμετοχή τών Ριόσσων είς 
τόν Βαλκανικόν άγώνα τών συμμάχων ένέχει καί άλλην σπουδαιότητα. 
Οί Βούλγαροι, οί άπιστισαντες προστατευόμενοι τών Ρώσσων, βλέπον- 
τες τούς ομοθρήσκους καί όμαίμονας άδελφούς αύτών, τούς Ρώσσους, 
άπέναντί των, θά συνέλθουν καί θά εϋρουν τό άπαιτούμενον θάρρος διά 
νά άποσείσουν τόν ζυγόν, δν έπέβαλον ε’ις αυτούς ο'ι συμμαχήσαντες 
μετά τών Γερμανών, έξ ΐδιοτελών σκοπών όρμώμενοι, πολιτικοί άρχηγοί 
των. Διότι άλλως ή Ρωσία, ή χαρίσαοα είς αύτούς τήν έλευθερίαν καί τήν 
κρατικήν ύπόστασιν, θά τούς τιμωρήση, δπως έμπρέπη μέ τά είς τό 
Βαλκανικόν μέτωπον ευρισκόμενα στρατεύματά της 
καί μέ την βοήθειαν τών Συμμάχων. Συντελουμέ- 
νης πλήρως έντός ολίγου τής μεταφοράς τών Ρώ
σων είς τήν Θεσσαλονίκην καί άποπερατουμένων 
δλων έκείνων τών προετοιμασιών, οί Σύμμαχοι θά

ενεργήσουν τήν σχεδιασθεϊσαν ήδη γενικήν έπίθεσιν κατά τών Γερμα
νών, τούς οποίους θά άναγκάσουν νά έκκενώσουν τά Σέρβικά έδάφη, 
ατινα κατέχουν, λόγφ τοΰ δτι καί άριθμητικώς εύρίσκονται είς ήσσονα 
βαθμόν καί διότι δέν δύνανται έπ’ούδενί λόγω νά άποσπάσουν στρατεύ
ματα άπό άλλα μέτωπα. _

Είς τήν Κέρκυραν μέλλει νά συνέλθη έντός ολίγου τό πρώτον άπό 
τής θλιβερός έξόδου έκ τής πατρίδος της, ή Σέρβική Σκουψίνα, φιλοξε- 
νουμένη είς φίλον καί σύμμαχον έδαφος. Ό εϊς μετά τόν άλλον οί Σέρ- 
6οι βουλευταί, οί ευρισκόμενοι είς τάς διαφόρους πόλεις τής Εύρώπης, 
σπεύδουν νά κατέλθουν εις τήν γραφικήν τοΰ Ίονίου νήσον. Έκεΐ, ύπό 
τόν λαμπρόν ελληνικόν ούρανόν, δπου τό πρώτον εύρον καταφύγιον καί 
προστασίαν οί Σέρβοι, φεύγοντες τήν Γερμανικήν βίαν, πρόκειται νά 
λάβη τάς πρώτος σοβαράς του αποφάσεις μετά τήν καταστροφήν τής 
ήρωικής χώρας, κατερχομένου έντός ολίγου καί τοΰ γηραιοΰ καί μάρτυ- 
ρος Σέρβου Πρωθυπουργού έκ Παρισίων, δπου τώρα εύρίσκεται. Έκεΐ, 
δπου άλλοτε είς ήμέρας εύτυχίας καί δόξης διά τό ήρωικόν Κράτος 
έμόναζεν ό αίμοβόρος καταστροφεύς του, πρόκειται νά συνέλθη ή Σέρ
βική Βουλή καί νά λάβη τάς άποφάσεις έκείνας, αί όποϊαι θά συντελέ- 
σουν είς τήν άπελευθέρωσιν τής ήρωικής Σερβίας, τό έδαφος τής οποίας 
έχει ποτισθή άπό ποταμούς άίμάτων τών ήρωικών τέκνων της. Χαιρετί- 
ζομεν μέ συγκίνησιν τό γεγονός, ευχόμενοι, δπως αί έργασίαι τοΰ νομο
θετικού σώματος τοΰ φίλου καί συμμάχου Κράτους συνεχισθοΰν είς τό 
πάτριον έδαφος έντός ολίγου.

Καί διά τήν πολιτικήν τών Σκουλουδογουναρικών τί νά εΐπωμεν; 
Μετά τήν πλήρη αποτυχίαν τής πολιτικής, τήν όποιαν ήκολούθησαν 
κατά τό διάστημα ποΰ εύρίσκοντο είς τήν άρχήν, καί ήτις ώδήγησε τό 
Κράτος, είς τό χείλος τής άβύσοου, ήρχιοαν νά ερωτοτροπούν τώρα 
τελευταίως πρός τήν ’Αντάντ. Καί βεβαιοΰν, δτι ούδέποτε έτρεφον 
έχθρικάς διαθέσεις πρός τάς Δυνάμεις τής Συνεννοήσεως καί ότι κανείς 
άλλος δέν ύπήρξε τόσον ειλικρινής καί άφοσιωμένος φίλος τών Προσ- 
τατίδων Δυνάμεων, δσον ή Κυβέρνησίς των. Λησμονούν, λοιπόν, οί 
αγαθοί άνδρες τάς τόσας έπανειλημμένως δοθείσας άφορμάς είς μυρίας 
δσας παρεξηγήσεις καί δικαιολογημένα; δυσαρέσκειας τής ’Αντάντ; 
Λησμονούν άκόμη καί τήν στάσιν, τήν δποίαν έτήρησαν καί αύτάς τάς 
τελευταίας ώρας, καθ’ άς παρέμενον είς τήν άρχήν, φανταζόμενοι, δτι 
εΐναι δυνατόν ν’ άντιτάξουν άμυναν καί άρνησιν είς τάς άποφάσεις τών 
Δυνάμεων αύτών; "Ένα μόνον δέν έφαντάσθησαν. “Οτι δ ’Ελληνικός 
λαός, άνδρωθείς πολιτικώς καί εύρισκόμενος είς τό σημεϊον έκεϊνο, 
άπό τό όποιον λίαν εύκρινώς καί μέ διαύγειαν ήμπορεϊ μόνος του νά 
κρίνη τά πράγματα, δέν καταπίνει τέτοια χάπια. Διότι αν τό έφαντά- 
ζοντο, δέν θά παρουσίαζαν τήν οίκτράν αύτήν καί άθλίαν παλινωδίαν 
πρός τήν Αντάντ, ήτις ούδεμίαν ίσχϋν καί ούδεμίαν έπίδρασίν ήμπορεϊ νά 

έξασκήση έπί τής ψήφου τοΰ Ελληνικού λαοΰ, ήτις θά 
δοθή μέ πλήρη έμπιστοσύνην καί συναίσθησιν τοΰ ύψί- 
στου καθήκοντος πρός ’Εκείνον, πρός τόν όποιον πρέπει 
νά δοθή.

Πλεϊσται έκθέσεις ύποβάλλονται είς τό Ύπουργεΐον τής ’Εθνικής 
Οικονομίας περί άνευρέσεως μεταλλείων είς διάφορα σημεία τού Μακε
δονικού καί ’Ηπειρωτικού έδάφους. Άλλά Κυβέρνησίς, δπως ή παρούσα, 
είς τήν οποίαν άνετέθη ή διοίκησες τής χώρας άπλώς, μέχρι πέρατος 
τής ένεργείας τών έκλογών, δέν είναι δυνατόν καί δέν έχει τό δικαίωμα 
νά έπεκτείνη τάς ένεργείας της καί είς άλλα πράγματα καί ούτε εΐναι 
δυνατόν νά λάβη άλλα μέτρα, πλήν τών διοικητικών καί τής έπιστασίας 
τρόπον τινα τής καθ’ δλα αμερόληπτου καί κανονικής διεξαγωγής τών 
έκλογών. Τούτο δμως φυσικά δέν έμποδίζει καθ’ όλου τό αρμόδιον 
Ύπουργεΐον νά έτοιμάση δλην έκείνην τήν προκαταρκτικήν έργασίαν, 
νά μελετήση τάς εκθέσεις, νά καθορίση τά σημεία καί νά έρευνήση τό 
είδος καί τό περιεχόμενον τού μεταλλεύματος έκάοτου μεταλλείου, είς 
τρόπον ώστε δταν έλθη ή Κυβέρνησίς έκείνη, τήν δποίαν θά φέρη διά 
τής ψήφου του δ Ελληνικός Λαός, νά ύπάρχη έτοιμη δλη ή άπαιτου- 
μένη προκαταρκτική έργασία, διά ν’ άρχίσουν άμέσως αί έργασίαι τής 
άνορύξεως τού έδάφους καί τής έξαγωγής τοΰ μεταλλεύματος. Διότι, 
είς περιστάσεις, δπως αί σημερινοί, κατά τάς δποίας βασιλεύει είς κάθε 
είδους έργασίαν τό μέταλλον καί ή άνακάλυψις μεταλλείου αποτελεί 
πλούτον ’Εθνικόν άνεκτίμητον, τού όποιου ή έκμετάλευσις έπιβάλλεται 
άμέσως καί ταχυτάτη, καθυστέρησις έκ μέρους τής αρμόδιας άρχής τοΰ 
Κράτους έπ’ ούδενί λόγφ είναι συγχωρητέα καί δύναται νά έπιφέρη ζη
μίας, τών όποιων ή έκτασις καί τό μέγεθος εΐναι λίαν εύκολον νά 
έννοηθή άπό πάντας. β

Άθρόαι πωλήσεις Ελληνικών έμπορικών σκαφών είς ξένος ‘Εταιρίας 
καί ξένους κεφαλαιούχους έσημειώθησαν κατά τόν λήξαντα μήνα. Καί 
τό κακόν έξακολουθεϊ αύξάνον καθημερινώς. Τό γεγονός αύτό πρέπει 
νά έπισύρη άμέριστον καί ταχείαν τήν προσοχήν τής αρμοδίου άρχής 
τού Κράτους, καθόσον διά τού τρόπου αύτοΰ έπέρχεται σημαντική 
μείωσις τού Έλληνικοΰ ναυτικοΰ. Ιΐοϊα τά κακά, τά όποια δύνανται νά 
προκόψουν έκ τής μειώσεως αύτής τής έμπορικής ναυτιλίας είς τήν 
‘Ελλάδα, είναι εύκολον νά τά άντιληφθή κάθε Έλλην.

Είναι γνωστά τά θαύματα, τά όποια έπετέλεσεν έντός όλιγίστων έτών 
ή Ελληνική έμπορική ναυτιλία, κατωρθώσασα νά συναγωνισθή μέ τάς 
μεγαλειτέρας Εύρωπαίκάς τοιαύτας καί νά έπικρατήση είς τήν Μεσό
γειον θάλασσαν καί εΐναι γνωστά έπίσης τά κέρδη καί τά ωφελήματα, 
τά δποϊα προσεπορίσθη τό Κράτος έξ αύτής, δπως ωσαύτως εΐναι γνω
στοί αί κολοσσιαίοι ύπηρεσίαι, τάς δποίας αΰτη παρέσχε κατά τούς δύο 
νικηφόρους πολέμους, ένισχύσασα σημαντικώτατα τόν Ελληνικόν πολε
μικόν στόλον είς τό έργον του. Είς Κράτος, τοΰ όποιου ή γεωγραφική 
θέσις εΐναι όμοια μέ τήν γεωγραφικήν θέσιν τής Ελλάδος, ή έμπορική 
ναυτιλία παίζει τόν σπουδαιότερον ρόλον καί άποτελεϊ τόν πλέον σπου- 
δαϊον καί σημαντικόν πλουτοπαραγωγικόν κλάδον τοΰ Κράτους. Ύπό 
τοιαύτας συνθήκας, έννοεϊται ποία ή σημασία τής παρατηρουμένης μειώ
σεως τής Ελληνικής έμπορικής ναυτιλίας. τ. ι.

’Ιούλιος δέν μάς έφερε μόνον τις ανυπόφορες 
ζέστες καί τις έξαιρετικές σεληνοφιότιστες βρα- 
δυές μέ τό άργυρόχρωμο φεγγάρι, άλλά καί μίαν 
νέαν μόδαν τών κυριών. Αί ώραϊαι Άτθϊδες, μέ 
τήν Ελληνικήν κατατομήν καί τά άφθονα ώραιό- 
χρωμα μαλλιά, μάς άπεκάλυψαν τήν κόμην τους, 
είς θαυμάσιον άρχαιοπρεπές κτένισμα, βγαλμένο 
πρό ολίγων λεπτών άπό τά αεικίνητα καί καλλι
τεχνικά χέρια τής κουαφέζ τής όδοΰ Έρμοΰ. 
“Εβγαλαν τά καπέλα τους, λεπτά καί άραχνοΰ-

φαντα, μιμπελό κουκλίστικα, καί ύπό τό φώς τοΰ Αττικού ούρανοΰ τό 
διαυγές καί εύμετάβολον, έξεχύθη ή καλλονή τής Αθηναίας κόμης, τοΰ 
πλούτου τών χρυσών, τών καστανοχρώμων καί τών μελανών βοστρύχων. 
Ή μόδα έγεννήθη είς τήν Κηφισσιάν είς τό γραφικόν προάστειον, ή 
ατμόσφαιρα τοΰ οποίου άναζωπυρεϊ καί πλημμυρεΐ άπό τήν ζείδωρον 
αύραν της τό άφρόγαλα τής Αθηναϊκής κοινωνίας, τούς γαλαζοαίμα- 
τους τής Ελληνικής πρωτευούσης. Έγεννήθη μίαν εσπέραν έμπρός είς 
τόν ταπεινόν σιδηροδρομικόν σταθμόν καί μέσα είς τό ρωμαντικόν δά
σος, έγεννήθη άπό τήν άνάγκην νά έλθη είς έπαφήν μέ τόν ανοικτόν 
άέρα ή κόμη καί έξεχύθη κατόπιν είς τήν πρωτεύουσαν, δπου έκυριάρ- 
χησεν έντός ολίγου, μέ τήν απλότητα καί τό άνεξοδόν της. Δέν υπάρχει 
κανείς λόγος νά εϊμεθα δισαρεστημένοι μέ τήν νέαν αύτήν μόδαν, ποΰ 
μάς άποκαλύπτει τήν κόμην τών Άτθίδων καί τάς λεπτομέρειας τής έμορ- 
φιας τοΰ κτενίσματος της.

«
Αί Άθήναι άκούουν μουσικήν αύτήν τήν έποχήν δσον ούδέποτε 

άλλοτε, δσην μουσικήν δέν ήκουσαν ποτέ καμμίαν άλλην χρονιάν τήν 
έποχήν αύτήν τής γενικής ησυχίας καί τής γενικής άναπαύσεως κάτω 
άπό τά μυρωμένα πεΰκα καί τά βαθυπράσινα φυλλώματα τών δένδρων 
τών έλληνικών έξοχων. Είς τήν Κηφισσιάν καί είς τά Φάληρα δέν 
παρέρχεται σχεδόν ημέρα χωρίς μίαν μουσικήν συναυλίαν άπό ένα 
έκλεκτόν καλλιτέχνην τοΰ βιολιοΰ ή τοΰ πιάνου. Καί αί συναυλίαι 
αύταί άποτελοΰν συγκέντρωσιν κοσμικήν πρώτης τάξεως μέ έσθήτας καί 
αμφιέσεις πολυποίκιλους καί πολυσυνθέτους, άπαστραπτούσας κάτω 
άπό τάς χρυσοκίτρινους άνταυγείας τών ηλεκτρικών πολυφώτων τών 
αιθουσών τών μεγάλων έξοχικών ξενοδοχείων. Τό πράγμα είναι άρκετά 
παρηγορητικόν καί άποτελεϊ μίαν ένδειξιν καί αύτό, μαζί μέ τήν φιλο
λογικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν τοΰ παρελθόντος χειμώνος, δτι είς 
τάς Αθήνας ήρχισε νά πνέη ένας άνεμος ζωηρός, ό όποιος έδημιούρ- 
γησε σημαντικόν ρεΰμα υπέρ τών ωραίων τεχνών ποΰ ξεκουράζουν τό 
πνεύμα καί έκλεπτύνουν τήν αϊσθησιν καί τά γούστα. Καί άν κρίνη 
κανείς άπό τήν κίνησιν καί τήν ζωηρότητα τής έποχής αύτής ήμπορεϊ 
άσφαλώς νά προβλέψη, δτι κατά τήν έπερχομένην χειμερινήν περίοδον 
θά έχωμεν ζωηροτάτην καλλιτεχνικήν καί μουσικήν κίνησιν.

«
Ή πρωτεύουσα λοιπόν μέ τούς άσφαλτοστρωμένους δρόμους της, μέ 

τά μέγαρα καί τά πολυτελή κέντρα της, μέ τόν πλούτον τού ήλεκτρικοΰ 
φωτός, έχει χάλια ύπό έποψιν καθαριότητος. Τό πράγμα άπεκαλύφθη 
άπό τάς συνεχείς άστυϊατρικάς έπιθεωρήσεις, αί όποϊαι έγιναν τελευ
ταίως καί άπετέλεσε θέμα συζητήσεως είς τάς έφημερίδας καί είς τάς 
κοσμικάς συναθροίσεις. Δέν ύπάρχει ζαχαροπλαστεϊον, ούτε άλλο κέν- 
τρον άναψυχής, άπό έκεϊνα ποΰ κοσμούν μέ τόν πλούτον τάς σάλας των 
καί τήν πλημμύραν τού φωτός καί τού βελούδου τάς κεντρικωτέρας 
δδούς καί τάς πλατείας, είς τό όποιον νά μή συνεργάζωνται είς τήν 
κατασκευήν τών ποικιλοχρώμων καί εύγέστων έδεσμάτων καί τά ποδα- 
ράκια τής κατσαρίδας καί δλων τών άλλων πτερωτών καί άπτέρων έντό- 
μων τής αύτής συνομοταξίας. Καί δέν είναι μόνον αύτό. Άλλ’ αί άπο- 
καλύψεις, τάς δποίας μάς κάμνουν οί Ιατροί τής Άστυνοαίας είναι 
άκόμη τραγικώτεραι καί φρικιαστικώτεραι, διότι μάς λέγουν, ότι είς δλα 
αύτά τά κέντρα, τά λαμποκοποΰντα έξωθεν, είς τό εσωτερικόν τους τό 
όποιον καταλαμβάνει ή κουζίνα καί τό παρασκευαστήριον, είναι φρικω- 
δώς άκάθαρτα, άπόζοντα, μέ σαπισμένα καί άμφιβόλου ποιότητος ύλικά. 
Καί άπό τήν γεννηθεϊσαν έκ τής άποκαλύψεως αύτήν συζήτησιν, προέκυ- 
ψεν είς τό μέσον σωρεία γνωμών καί προτάσεων διά τήν άντιμετώπι- 
σιν καί καταπολέμησιν τής κακοηθείας αύτής καί χίλιαι γνώμαι έγρά- 
φησαν, άλλ’ έν τφ μεταξύ δ κόσμος έξακολουθεϊ νά συρρέη, δπως καί 
πρότερον είς τά έπιβουλευόμενα τήν ύγείαν του κέντρα, ώσάν νά μή 
συνέβαινε τίποτε. Δέν έμειναν δέ έξω άπό τήν συζήτησιν αύτήν ούτε 
αύτοί οί ένδιαφεμενοι, οί όποιοι έσπευσαν νά εΰρουν χιλίας δικαιολο
γίας καί άντικρούσεις τών άποτελεσμάτων τών έπιθεωρήσεων. Τό κακόν 
έξακολουθεϊ, έννοεϊται, χωρίς καμμίαν βελτίωσιν καί ΰφεσιν καί φαίνε
ται δτι θά έξακολουθήση, έάν δέν ληφθούν άπό τήν Αστυνομίαν τά έπι- 
βαλλόμενα μέτρα διά τήν ριζικήν θερα
πείαν του. Ένα άπό τά μέτρα αύτά, 
δπως έπροτάθη άπό κάποιον, είναι τό 
βαρύ πρόστιμου καί τό κλείσιμον τού κα
ταστήματος, ποΰ θάεύρίσκετο άκάθαρτον 
έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα. Πρό- 
στιμον άπό χιλίων μέχρι πέντε χιλιάδων 
δραχμών, έπί παραδείγματι, καί κλείσιμον 
τού καταστήματος άπό δεκαπέντε ημερών 
μέχρις ένός μηνός. Έτσι θά έκλείοντο 
ένα-δυό ή καί περισσότερα καταστήμάτα 
είς τήν άρχήν, άλλά τό κακόν θά έξέλειπεν 
έν τφ μεταξύ άσφαλώς, διότι ούδείς κατα
στηματάρχης πλέον θά ήτο διατεθειμένος 
χάριν μιάς άβλεψίας καί άκηδίας—διότι 
περί τοιούτου πράγματος πρόκειται — νά 
πάθη τοιαύτην άβαρίαν τοΰ πορτοφολιού 
καί τής έργασίας του. αλκής
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ΕΙΣ τά ΰψη τών απέραντων εκτάσεων, ένθα άπό αιώνων ή τών πλανη
τών θορυβεί μουσική, συνηντήθησαν δύο έκ τής γης άποπτάντες 

άγγελοι. Έπέστρεφον είς τό ουράνια δώματα.
Καί λέγει ό εις, ό μέ λευκήν διά πορφυρών σταγόνων ραντισμένην 

έχων τήν περιβολήν:
—Έπί μακράν χρόνον έζησα έπί τής Γής. Αί θλίψεις, οί πόνοι καί 

τά βάσανα ύπερεπληρωσαν τήν ψυχήν μου. Όλαι μου αί σκέψεις είσίν 
έμποτισμέναι άπό δηλητήριον, άπό πόνους καί δάκρυα. Οί οφθαλμοί 
μου είναι κεκορεσμένοι άπό θλΐψιν. Δέν δύναμαι πλέον έκεί νά μένω.

— Καί τί έπραξες δΓ αύτούς τούς,δυστυχείς;
—Άκουσον. Δέν άπέμεινεν είς αυτούς ούτε_μία σκέψις, τήν οποίαν 

νά μή ήμαύρωσεν ό πόνος· δέν διετήρησαν ούτε εν, άπηλλαγμένον έκ 
τής οδύνης, αίσθημα. Ή χαρά των ευρίσκεται τόσον έγγύς πρός τήν 
θλΐψιν, ώστε είναι αιωνίως τεθλιμμένοι. Ή ευτυχία των πληροΰται μέ 
τόσα δάκρυα, τά όνειρά των πληροϋνται μέ τόσα βάσανα, ώστε άπαντα 
τά αίσθήματά των συνυφάνθησαν εις μίανάτέρμονα, εις |ΐίαν άσίγητον 
έξάντλησιν. Έλησμόνησαν, δτι γελώσι τά άνθη, δτι είναι ωραία ή άνοι- 
ξις, δτι είναι απαλά τά χόρτα τοΰ θέρους.

— Καί σύ, τί έπραξες δΓ αυτούς:
—Έπραξα τό παν, δπως απαλλάξω αυτούς τών δακρύων, δπως σπογ

γίσω τούς κεκμηκότας οφθαλμούς των. Πολλά δάκρυα, άπειρα δάκρυα 
χύνονται έπί τής Γής. .. Τοΰτο δέν θέλει συμβή πλέον. ‘Ακούεις; 
Παύουν πλέον τά δάκρυα, ειρήνη δέ καί γαλήνη θά βασιλεύσωσιν είς 
τάς καρδίας των.

— Νομίζεις, δτι έσωσες αυτούς; Νομίζεις, δτι ήλευθέρωσες αυτούς;
— Ναί; Συνέλεξα δλα τά ανθρώπινα δάκρυα είς μίαν πελωρίαν 

κύλικα, τόσον μεγάλην, ώστε νά δύναται διά τών ρείθρων της νά κατα- 
κλύση τό ήρεμον φώς τών αστέρων. Συνέλεξα δάκρυα παιδιών, δάκρυα 
κορών, δάκρυα γερόντων... 'Ολόκληρον πλανήτην δακρύων. Καί τήν 
άπέστειλα πρός τόν θεόν. Διά νά σώση τούς άνθρώπους, διά νά διασκε- 
δάση τήν γηΐνην θλΐψιν. Παρά τφ Κυρίω ή κύλιξ μου. Καί κατόπιν τού
της έγώ πρός έπιμαρτύρησιν. Δέν θά ύπάρξωσι πλέον δάκρυα... Σύ δέ, 
αδελφέ μου, τί έπραξες δι’ αυτούς;

— Είδον ωσαύτως κ*  έγώ πάν δ,τι τόσον σέ κατέθλιψεν. Ήκουσα 
ώσαύτως κ’ έγώ πάν δ,τι τόσον σέ έπίκρανε, καί έτι μάλλον άντελήφθην 
έν μέσιρ αυτών: άθέατα δάκρυα, άνεκφωνήτους λόγους θλίψεως, άφωνα 
παράπονα, κρυφίους στεναγμούς, κεκαλυμμένους πόνους.... "Ολα 
τά γνωρίζω.

— Καί τί λοιπόν έπραξες υπέρ αυτών;
Πτωχέ μου, άφρον αδελφέ, έγώ έθραυσα τήν κύλικά σου. _____

«
Έπί στενής ατραπού, μεταξύ δύο στοίχων νεαρών, εΰσταλών δένδρων, 

ραντισμένων άπό σπινθηροβολούσαν δρόσον, έβαινε Γέρων. Ή πρωία 
προύχώρει γοργώς. 
Ό ήρεμος ουρανός, 
κατεσπαρμένος είςτά 
άκρα μέ νεφελώδη 
νησίδρια, βραδέως 
άπέκτα άβράν, κυα- 
νίζουσαν άπόχρωσιν.

'Ήτο ή άγνή ώρα 
τοΰ άφυπνισμοϋ τής 
ή μέρας. Έψαλλον τά 
πτηνά προσευχητή- 
ρια ρσματα χαράς 
καί φωτός. Ήγάλλε- 
το ό κόσμος, φαει
νός, βαθύς καί υψη
λός. Άλλ’ ό Γέρων 
έπέσπευδε τό βήμα.

Έμπροσθέν του 
έβαινε Γυνή, ήν έκά- 
λουν Εύτυχίαν .... 
Ναί, Ευτυχίαν έκά- 
λουν τούτην τήν γυ
ναίκα. Γοργά, έλκυο- 
μένη άπό κάποιαν 
δύναμιν, έβαινεν αυ
τή. Μόλις-μόλις τήν 
έπρόφθανεν δ Γέ
ρων. Τόσην πολλήν 
ώραν τήν ήκολούθει, ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Al. — Άπεγνωσμέναι προσπάθειαν καταβάλλονται άπό τούς Γερμανούς είς τό Βερντέν, διά 

νά έπικρατησουν. ΟΙ Γερμανοί έπιτελεϊς Αγωνίζονται πρός έξεύρεοιν σχεδίων, άτινα Αποκρούονται ύπό τών Συμμάχων.

ώς νά τήν κατεδίωκεν, ώστε έλησμόνησε τήν στιγμήν, καθ’ήν τό πρώ
τον συνήντησεν αύτήν. Ένόμιζε κανείς, δτι τήν ήκολούθει καθ’ δλον του 
τόν βίον. Άλλά είς μάτην...

Έκουράσθη ό Γέρων. Έξηντλη μένος, έξησθενημένος, προσέκοπτεν 
έπί τών οξέων χαλίκων, πίπτων καί έκ νέου έγειρόμενος. Έξέτεινε 
τούς ισχνούς βραχίονάς του καί παρεκάλει, στενάζων:

— Στάσου, στάσου μίαν στιγμήν... Ποΰ φεύγεις; Δέν αντέχω πλέον, 
έκουράσθην. "Ω, περίμενε μίαν στιγμήν!... Άφησέ με νά κυττάξω τά 
μάτια σου! Άφησέ με νά έγγίσω τά χέρια σου! "Αφησε τήν ψυχήν μου 
νά μεθυσθή άπό τήν άναπνοήν σου! "Εχω μεγίστην άνάγκην άναπαύ- 
σεως. Σύ, σύ μόνη ή μπορείς νά έπαναφέρης τήν καταστραφεϊσαν, τήν 
θραυσθεΐσαν ζωήν [ίου ... Είμαι άρρωστος, έκουράσθην ... Μή φύγης 
λοιπόν, άφησέ με ν’ αναπαυθώ είς τούς πόδας σου, ώ λαμπρά, ώ έξαισία!...

Δέν ήκουεν ή Γυνή. "Εφυγε, θολερώς έξαφανιζομένη μακράν, οίονεί 
άπέφευγε τόν Γέροντα.

Αίφνης άπό τό αντίθετον άκρον τής άτραποΰ άνεφάνη Νεανίας. 
Εϋσταλής, υψηλός, δυνατός, ήρχετο πρός συνάντησιν τής Γυναικός. Είς 
τούς οφθαλμούς του έγέλα ή υπερήφανος νεότης. Δέν επέσπευσε τό 
βήμα, άμα ιός δμως ή Γυνή τόν άντελήφθη, έδραμεπρός συνάντησιν του.

Έμειδία ό Νεανίας, βλέπων σπεύδουσαν πρός αυτόν τήν γυναίκα, 
έκείνην, ήν έκάλουν Ευτυχίαν. Ό δέ Γέρων, ώς κεραυνωθείς, έβαλε 
κραυγήν, ώρμησε πρός τήν Γυναίκα, άλλά προστρέξας βήματά τινα, 
έπεσεν έν άτονίρ...

Έκλαιεν ό γέρων, ό ασθενής. Καί διά μέσου τής ομίχλης τών πικρών 
δακρύων του, είδε τήν Γυναίκα, προσκλίνουσαν πρός τόν Νεανίαν, περι- 
πτυσσομένην αύτόν παραφόρως καί γελώσαν... Καί τόν έφίλει, τόν 
έφίλει... Είδε, πώς άμφότεροι οί νεαροί, άφρόντιδες, δυνατοί έχαιρον.

Έκλαιεν ό Γέρων.—Ό Νεανίας νά είναι τόσον περιχαρής, τόσον 
ευτυχής, αύτός δέ δ πτωχός μήτε χαράν, μήτε εύτυχίαν... Τίποτε ... Ή 
ευτυχία μέ τήν εύτυχίαν καί ή συμφορά μέ τήν συμφοράν...

Διεχέετο έπί τήν Γήν δροσόλουστος ήμερα. Κατηυγάσθη ή αίωνία 
ζωή ύπό τής ηλιακής θωπείας. Ό δέ Γέρων, κύψας πρός τήν ύγράν 
μαύρην γήν, έθρήνει τόν εαυτόν του, τήν ζωήν, τόν κόσμον... καί 
ούδείς παρηγόρησεν αύτόν. Οί νέοι έφυγον μακράν.

«
"Ανωθεν τής κοιτίδος ασθενούς βρέφους, έκάθητο νεαρά μητέρα 

κ’,έτραγουδοΰσε. Ένανούριζε μέ γλυκά τραγούδια τό παιδί της, διά νά 
φέρη τόν ύπνον εις τάς λεπτάς βλεφαρίδας του. Καί άπεκοιμήθη άπό 
τό τρυφερόν ρσμα τό παιδίον.

Ή μητέρα έκλινε τήν κεφαλήν, καταληφθεΐσα ύπό νάρκης. Έξαίφνης 
ανοίγεται ή θύρα καί ήρέμα, μόλις άκουσθείς, εισέρχεται είς τό δωμά
των άγγελος. Ή μητέρα άνεσκίρτησε περίλυπος. Κάτι κακόν προη- 

σθάνθη καί έθλίβη ή 
καρδία της.

— Μητέρα, ήλθα 
διά τό τέκνον σου. 
Έστάλην...

"Ηρχισε νά θρηνή 
ή μητέρα. Έπεσεν 
είς τούς πόδας τοΰ 
αγγέλου.

— Λυπήσου το, λυ
πήσου το ... . Δέν 
έπρόφθασε νά ζήση 
άκόμη... Στά γόνα
τα σέ ικετεύω ... τό 
βλέπεις...

—Έχω σταλή, μη
τέρα ... Δέν έκτελώ 
θέλησιν ίδικήν μου.

— θεέ μου, λυ
πήσου με, λυπήσου 
με... Κανένα άλλον 
άπ’αύτό δέν έχω είς 
τόν κόσμον... κανένα 
εκτός αύτοΰ δέν έχω 
ή δυστυχής.... Σέ 
ποιόν χρειάζεται τό 
παιδί μου; ώ, λυπή
σου με!.. Είνε στόν 
κόσμον τόσα άλλα 

παιδιά, ύπαρχουν τόοαι μητέ
ρες ευτυχείς! Διατί νά τύχη είς 
εμένα δ σκληρός κλήρος; Διατί 
νά θέλουν νά μοΰ πάρουν τό 
μονάκριβό μου τό παιδί;

— Τί λέγεις, μητέρα : Καί θά 
ήθελες άντί τοΰ παιδιού σου 
ν’ άποθάνη άλλο παιδί; Νά 
κλαύση άλλη μάννα;

— Δέν ήμπορώ, δέν ήμπορώ 
νά ζήσω χωρίς αύτό... Θ’ άπο- 
θάνω, θ’άποθάνω αμέσως, άμα 
τό -χάσω. Τί τήν θέλω τή ζωή 
χωρίς τό παιδάκι μου; Τ’ ονει
ροπολούσα είς δλην μου τήν 
ζωήν, δλαι μου αί προσευχαί 
καί αί ελπίδες σ’αύτό τό παιδί 
ήσαν συγκεντρωμένοι... Καί 
τώρα ήλθες νά μοΰ τό πάρης;...

— Καί σύ ή μπορείς νά πά
ρης είς τήν ψυχήν σου τήν 
αμαρτίαν μιάς κατεστραμμέ
νης ζωής ;

— Ναί, άπόστολε τοΰ θεοΰ, 
τήν παίρνω είς τήν ψυχήν μου 
αύτήν τήν αμαρτίαν...

— Σύ τό είπες;.. . Γενηθή- 
τω! — Θ’ άποθάνη άλλο παιδί, 
— πηγαίνω άμέσως είς τήν γεί- 

ζήση τόσον, δσον ώφειλε νά ζήση εκείνο... Θά ζήση τό παιδί σου, 
μητέρα... Ή δέ αμαρτία Θά πέση έπάνω σου.

Αύτά είπεν ό άγγελος. Καί έφυγεν ήρέμα δπως εϊχεν έλθει.

χρώμα τής ύγείας κατηύγασε τό πρόσωπον του.

Η ΕϊΑΝΤΛΗΧΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.—Μέχςμ ποιου οημείου ίχει φΟάοει ή έξάντλησις τής Γερμανίας εις άνδοας καταφαίνεται κάλλιστα 
έκ τής δνω εΙκόνος, γερμανικής προελεϋσεως. "Ολα τά μειράκια και οί έφηβοι τών σχολείων έοτρατολογήβησαν καί έξεγνμνάοΟ-η- 

οαν, διά νά οταλοϋν εις τήν πρώτην γραμμήν τοϋ πυρός.

τονά σου... θ’ άποθάνη τό παιδί της... Τό δέ ίδικόν σου θά ζήση, θά

μητέρα... Ή δέ αμαρτία Θά πέση έπάνω σου.
Αύτά είπεν ό άγγελος. Καί έφυγεν ήρέμα δπως εϊχεν έλθει.
Τό βρέφος έχαμογέλα φαιδρώς, τά μαγουλάκια του έρρόδισαν καί τό

Ήγάλλετο ή καρδία τής μητρός.

ΟΣΟΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗΤΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ

ΠΟ τ° “ΘΧαϊον χειρόγραφον βιβλίον περί τής μαύρες Μαγικής
Aw*  παραθέτομεν τούς χαρακτηρισμούς, ποΰ δίδει ή άστεροσκο- 

πεία είς έκείνους, ποΰ έγεννήθησαν, κατά τόν μήνα ’Ιούλιον. 
Ό άστερισμός τοΰ ’Ιουλίου είναι δ έκτος άστερισμός τοΰ 

* * ζωδιακού καί ανήκει είς τόν λέοντα. Ό δέ λέων, κατά τήν 
μαύρην Μαγικήν, επιδρά είς τό στήθος καί είς τόν στόμαχον τοΰ 
άνθρώπου. Αί Κυριακαί τοΰ μηνός αύτοΰ είναι κατάλληλοι διά τήν 
άναζήτησιν θησαυρών.

Οί αστερισμοί τοΰ ’Ιουλίου φέρουν είς έκείνους, ποΰ γεννώνται 
ύπ’ αύτόν, πλήρη έπιτυχίαν εις τάς έπιχειρήσεις των, ύπό τόν όρον δμως 
νά ξέρουν πώς νά έπωφεληθοΰν άπό τά χαρίσματα ποΰ τούς δίδει ή 
ίοίρα τους. Έάν άκολουθήσουν τό άστρον τους, έχουν τύχην έξησφα- 
ισμένην. , , .

Καλόν θά είναι, δσοι έγεννήθησαν ύπό τόν άστερισμόν αύτόν, να 
έχουν ύπ' δψει τους, δτι -τό περισσό πείσμα είναι βλακεία».

«
Καί κατά πρώτον άς έξετάσωμεν τούς άνδρας, ποΰ έγεννήθησαν ύπό 

τόν άστερισμόν αύτόν. ,
Έχουν χαρακτήρα γενικώς εύθυμον, άγαποΰν πρό παντός τάς ήδονάς 

καί γίνονται ύπερβολικοί είς δλα. Είναι γενναίοι καί έκτίθενται είς 
δλους τούς κινδύνους άσυλλόγιστα. Τά όνειρα, ποΰ πλάθουν είναι ώραϊα 

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡ - Ιδού ϊως πού φδάνει ό Γερμανικός πολιτισμός. "Ολοι οί "Αγγλοι αιχμάλωτοι τών Γερμανών 
υποβάλλονται καθημερινώς είς τά βασανιστήρια τής έκσκαφής χαρακωμάτων.

καί πραγματοποιούνται. Άφίνονται είς τήν διάκρισιν τής παραφοράς 
των καί δέν ξεύρουν τί θά πή μίσος, ούτε καί περιέργεια.

Αί άρχαί των είναι θετικαί πρό παντός καί δέν δείχνονται ποτέ, ούτε 
πολύ τρυφεροί, ούτε πολύ αισθηματικοί. Θεωρούν τό πάθος ώς τό 
καθρέφτισμα τής εύτυχίας. "Εχουν τό πλεονέκτημα νά άρέσουν καί έπι- 
ζητοΰν τάς εύκολους σχέσεις. ’Ακριβώς γι’ αύτούς ήμπορεΐ νά πή κανείς, 
δτι ή καρδιά δέν γερνά καί διότι είναι έρωτοπαθεΐς καί είς περασμένην 
άκόμη ήλικίαν. Έχουν ιδιοφυίαν διά τό έμπόριον. Άγαποΰν τάς τιμάς 
καί τό μεγαλεϊον καί ξέρουν νά διευθύνουν σπουδαίας έπιχειρήσεις. 
Έξ άντιθέτου δέν έχουν καμμίαν κλίσιν πρός τήν καλλιτεχνίαν. Είναι 
άνίκανοι νά γίνουν ζωγράφοι, φιλόλογοι, μουσικοί, ηθοποιοί κ. λ. π.

Οί άνδρες, ποΰ έγεννήθησαν ύπό τόν άστερισμόν τοΰ Λέοντος είναι 
προικισμένοι μέ έξαιρετικήν ιδιοφυίαν. Έχουν μέγα μνημονικόν καί 
λογαριάζουν ώσάν οί ίδικότεροι λογισταί. Ή ιδιοφυία τους δέ αύτή 
τούς έπιτρέπει νά δημιουργούν θέσιν έξαιρετικήν είς τό έμπόριον.

Οί άνδρες, πού έγεννήθησαν τόν Ιούλιον, έχουν ΐσχυράν κράσιν. Τό 
στήθος τους ιδίως είναι πολύ εΰρωστον, ένώ τά όργανα τής πέψεως 
είναι πολύ άδύνατα. «

Προκειμένου διά τάς γυναίκας, ποΰ έχουν τήν τύχην νά γεννηθούν 
ύπό τόν άστερισμόν αύτόν, είναι γενικώς τολμηραί καί θυμώνουν 
εύκολα. Τήν δειλίαν τήν θεωρούν ώς παράλογον αίσθημα. Είναι 
χρησταί, ειλικρινείς καί στήν ομιλίαν των εύγλωττοι. Έάν θελήσουν νά 
μετριάσουν τάς ιδιοτροπίας τους, όχι μόνον αίϊδιαι γίνονται εύτυχέστε- 
ρες άλλά καί έκεϊνοι ποΰ τάς σχετίζονται, ύποφέρουν τότε όλιγώτερον 
άπό τις παραξενιές τους. Συχνά γίνονται κοκέττες καί σπάταλες, άλλ’ 
έάν θέλουν νά έξασφαλίσουν τό μέλλον τους πρέπει νά καταπολεμήσουν 
ίσχυρώς τό τελευταίου αύτό ελάττωμα. Είναι εύσπλαγχνικές γιά τούς 
δυστυχείς, ιδού δέ μία άπό τάς μεγαλειτέρας άρετάς τους, ή όποια δέν 
πρέπει νά παραγνωρίζεται.

Αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν Ιούλιον είναι έν γένει υπερβολικές- 
Περνούν δλην τήν νεότητά τους άναζητοΰσαι τό τέλειον πρόσωπον ποΰ 
όνειροπολοΰν, άλλά δυστυχώς, πολύ γλήγωρα βλέπουν τάς έλπίδας τους 
διαψευδομένας. "Ολοι οί πόθοι των δέν είναι πραγματικοί παρά παρο

δικοί ίδιοτροπίαι.
Αί γυναίκες ποΰ έγεννήθησαν τόν μήνα 

αύτόν δέν γίνονται πάντοτε φιλόστοργοι καί 
πιστοί σύντροφοι. Έν τούτοις άμα φθάσουν 
σέ μιά ώρισμένη ηλικία γίνονται σοβαρωτε- 
ραι είς τήν άγάπην των, άλλ’ είναι κάπως 
άργά. Παρ’ δλα τά έλαττώματα τους δμως 
αί γυναίκες τοΰ ’Ιουλίου γίνονται καλαί σύζυ
γοι, ύπό τόν δρον δμως νά καθοδηγούνται 
καί νά έπιβλέπωνται άπό τόν άνδρα τους, 
ευθύς άπό τις πρώτες ή μέρες τοΰ γάμου 
των. Θά άγαπήσουν βεβαίως μέ πολλήν ειλι
κρίνειαν τόν έκλεκτόν τους, τόν σύντροφον 
τοΰ βίου τους, άλλά συμβαίνει κάποτε, τό μέν 
σώμα τους καί ή καρδιά τους νά άνήκη εις 
τόν σύζυγον, ή δέ ψυχή τους καί τό πνεύμα 
τους νά απασχολούνται άπό χιμαιρικά καί 
φαντασιώδη όντα.

Αί γυναίκες, ποΰ έγεννήθησαν τόν Ιούλιον 
είναι καλαί οίκοδέσποιναι. Άγαποΰν νά στο
λίζουν τό έσωτερικόν τοΰ σπιτιού τους καί 
έχουν καλλιτεχνικήν άντίληψιν.

4
Σύμφωνα μέ τά χαρακτηριστικά, ποΰ περι- 

Ϊράψαμεν άνωτέρω, μερικαί συμβουλαί, δΓ 
κείνους ποΰ έγεννήθησαν ύπό τόν άστερι- 

σμόν τοΰ λέοντος, είναι άπαραίτητοι.
ΟΙ άνδρες πρέπει νά νυμφεύωνται γυναίκας
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ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.—Είς τήν Κηφισσιάν, διωργανοιΟη κατά τόν λήξαντα μήνα φιλανθρωπική αγορά, της δήοιας 
αί είσπράξεις διετέΟησαν όιά τήν άνακούφισιν τών έκ Μικρασίαςκαί Θρρκης προσφΰγων.'Όλαι αί κνριαι της Α«ή- 

• ναϊκής άριστοκρατίας, ποΰ παραθερίζουν είς τό δροσόλουστον καί μαγευτικόν προάστειον, έκαΟον μέρος είς την 
Αγοράν, ή όποια διεξήχΟη μέ πολλήν ζωηρότητα και Απίδωκεν Ικανοποιητικά Αποτελέσματα.

γεννημένας τόν Αύγουστον. Πρέπει, όσο τό δυνατόν, νά μή. νυμφεύων- 
ται πολύ νέοι καί νά πέρνουν γυναίκα μικροτέρας ηλικίας άπό τήν (δι
κήν τους. ’Απέναντι της συζύγου των νά μή δείχνουν μεγάλην Οέλησιν, 
άλλά νά φέρωνται πολύ τρυφερώς καί νά τήν περιβάλλουν μέ περιποιή
σεις, μέ φιλοφροσύνην, διά ν’απολαμβάνουν εύκολα, δ,τι θέλουν. Πρέπει 
νά προσπαθούν νά διατηρούν τήν ΰπόληψιν τών άλλων. Ή υπομονή 
τους δέν έξαντλήται ευκόλως. Πρέπει νά άποφεύγουν νά κατοικούν είς 
ψυχρά κλίματα, νά κάμνουν μακρυνά ταξείδια, καί νά είναι ανυπόμονοι 
είς τά σχέδια τους καί νά προκαλοΰν τόν περίγελον.

Αί γυναίκες, πού έγεννήθησαν τόν ’Ιούλιον, πρέπει νά άποφεύγουν τάς 
Ιδιοτροπίας τοΰ χαρακτήρος των, νά [ΐή διαβάζουν βιβλία, πού είναι 
φύσεως τοιαύτης, ώστε νά συγχύσουν τήν καρδιά καί τό πνεύμα τους. 
Νά άποφεύγουν τάς καταχρήσεις παντός είδους. Νά μή φιλοδοξούν 
περισσότερον τών δσων είναι δυνατόν νά αποκτήσουν. Νά μή ψεύδων- 
ται. Πρέπει νά είναι χρηστοί καί ειλικρινείς. Πρέπει νά άρκούνται νά 
έχουν μίαν ή δύο καλάς φίλος, άλλά πολύ καλάς.

Γενικώς ή τύχη δσων έγεννήθησαν ύπό τόν άστερισμόν τού λέοντος 
είναι πολύ καλή. Ευχής έργον θά είναι, δπως έναντίαι έπιρροαί μή 
έλθουν καί έμποδίσουν τήν πορείαν τής μοίρας των, παρά νά ή μπορέ
σουν νά ακολουθήσουν σταθερώς τόν δρόμον, πού έχάραξεν ή άστρική 
τους επήρεια.

Τά παιδιά ποΰ γεννήθηκαν τόν ’Ιούλιον είναι κατά τό πλεΐστον 
ώραΐα καί γεμάτα άπό ύγείαν, μόνον δέ τούς πρώτους μήνας άπό τής 
γεννήσεως τους είναι κάπως έπικίνδυνα. ’Επειδή είναι φύσει ιδιότροπα, 
πρέπει νά είναι μαζί των οί γονείς αυστηροί καί νά μήν άφίνουν ποτέ' 
νά γίνεται τό καπρίτσιο τους. Πρέπει νά τά μάθουν νά έργάζωνται 
άπό παιδικής ηλικίας, διότι είναι δλα σχεδόν έξυπνα, νά είναι αυστηροί 
είς τό ζήτημα τής έργασίας καί νά έπιβλέπουν Ιδίως τήν ροπήν των 
πρός τήν άταξίαν.

* * *

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ

Επειτα άπό τόν θόρυβον, ό όποϊος έγινε γύρω άπό τά μικτά λουτρά 
τού Φαλήρου καί τήν συζήτησιν, ή οποία άνεπτύχθη έξ άφορμής 

τού γεγονότος αύτοΰ, μερικά πράγματα σχετικά μέ τήν ιστορίαν τών 
θαλασσίων λουτρών δέν θά είναι άσκοπα.

Δέν είναι μακρυά ή έποχή, γράφει κάποιος Γάλλος ιατρός, δπου ένα 
ταξεϊδι είς μίαν άκτήν ήτο γεγονός σημαντικόν καί κατά τό όποιον, τό 
Σαίν Μαλό, ό τόπος αυτός τής έξαιρετικής καλοκαιρινής συγκεντρώσεως, 
ή ωραία αύτή λουτρόπολις, δέν ήτο γνωστή είς τούς Παρισινούς, παρά 
άπό ένα τραγουδάκι τής έποχής έκείνης, ποΰ έλεγε :

•Καλό ταξεϊδι, αγαπημένε μου Δουμολέ-

Στό Σαιν Μαλό νά βγής χωρίς νά ναναγήαης. 
Καλό ταξεϊδι και μείνε κεϊ αν η πόλις σ’ άρέσ/ρ.

Ήτο τόσο μακρύ τό ταξεϊδι αύτό έκείνην τήν έποχήν είς τήν πάλιν 

τών υπερήφανων Κουρσάρων'. ’Αλλ’ ό άτμός καϊσί σιδηρόδρομοι, ήλάτ- 
τωσαν τόν χρόνον καί τάς αποστάσεις καταπληκτικά, ήλλαξαν ριζικώς 
δλα αύτά καί έπεξέτειναν τούς ορίζοντας. Αί πλάζ κατελήφθησαν άπό

τούς κατοίκους τών μεγάλων πόλεων διά 
λόγους ύγείας, άπό τούς κατοίκους εκεί
νους, ποΰ σπεύδουν είς άναζήτησιν τών 
τριών μεγάλων ιατρών τής φύσεως, τού 
καθαρού άέρος, τού αλμυρού νερού, καί 
τής άναπαύσεως.

Άπό τού 1760, γράφει ό Ριχάρδος Ρου- 
σέλ, είς τήν ’Αγγλίαν ήσαν έν χρήσει τά 
θαλάσσια λουτρά. Είς τήν Γαλλίαν μόλις 
τό 1867 ή θαλασσοθεραπεία έγκαθιδρύθη 
είς τά θεραπευτικά μέσα τής ιατρικής έπι- 
στήμης. Γεγονός άξιον παρατηρήσεως είνε, 
δτι τό πρώτον πρόσωπον έν Γαλλίφ, τό 
όποιον έκαμε θαλάσσια λουτρά, ήτο δ Αύ
τοκράτωρ Ναπολέων. Ή ιστορία δέ άνα- 
φέρει, δτι δταν ό Αύτοκράτωρ εύρίσκετο 
είς τό Μπίαριτζ «έπήρε μερικά θαλάσσια 
λουτρά» είς τήν πλάζ τής πόλεως αύτής, ή 
οποία άργότερον έπρόκειτο νά καταλάβη 
τήν πρωτεύουσαν θέσιν μεταξύ τών μεγά
λων Εύρωπα'ίκών λουτροπόλεων. Τό Ιστο
ρικόν αύτό οφείλεται είς τόν στρατηγόν 
ντέ Μπράντ, δστις προσθέτει, δτι καθ’ολον 
τό διάστημα ποΰ ό Αύτοκράτωρ έ|ΐενε ξΐέσα 
εις τήν θάλασσαν, απόσπασμα Ιππέων έφώ- 
τιζε τήν θάλασσαν τήν νύκτα, προχωρούν 
εντός αύτής, όσον ήτο δυνατόν νά έπιτευ- 
χθή, χωρίς κίνδυνον τής ζωής τών ιππέων. 
Άλλάτά θαλάσσια λουτρά ήρχισαν νά δια
δίδονται είς τήν Γαλλίαν άπό τό 8113, άπό 
τήν έποχή καθ’ ήν ή Βασίλισσα ’Ορτανσία 
πάσχουσα, έπαιρνε θαλάσσια λουτρά είς τήν 
Νορμανδικήν άκτήν. Άλλά τά μέσα άκόμη 
ήσαν πρωτογενή. Χρονογράφος τής έπο
χής έκείνης περιγράφει ως εξής τά χάλια 
ποΰ παρουσίαζε ή πλάζ τών θαλασσίων 
λουτρών. «Μία παραλία είς πολύ κακήν 
κατάστασιν, μέσα είς τήν όποιαν ευρίσκοντο 
τά λουτρά, μερικές τέντες κακοφτιαγμένες, 
τοποθετημένες κατά τύχην, έδώ καί έκεϊ 
έπί τής πλάζ, ιδού άπό τί άποτελοΰντο τά 
θαλάσσια λουτρά τής Διέππης. Είς τό ση- 
μεΐον αύτό ευρίσκοντο τά πράγματα, δταν 
κατά τό θέρος τοΰ 1824, ή Δούκισσα ντέ

Μπερρύ κατήλθεν είς τήν Διέππην, άκολουθουμένη, άπό δλην σχεδόν τήν 
αριστοκρατίαν τής έποχής έκείνης, διά θαλάσσια λουτρά. Άπό τότε τά 
λουτρά τής Διέππης έγιναν τής μόδας. Βραδύτεροι' τά θαλάσσια λουτρά 
έπεξετέθησαν καί είς τάς άκτάς τού Έτρετά. Τήν άρχήν έκαμαν αί 
κυρίαι Νικολάϊ καί Λεστώ, έλκυσθεΐσαι άναμφιβόλως από τήν ένθου- 
σιαστικήν περιγραφήν τοΰ Άλφόνσου Κάρρ. Άπό τότε καί τό Έτρετά 
έγινε κέντρον τής τής μόδας. Τό 1834 ή μόδα τών λουτρών εφθασε και 
μέχρι τοΰ Τρουβύλ. Πρώτος καθιέρωσε τά λουτρά είς τήν πόλιν αύτήν 
ό ζωγράφος Μοζέν ολίγον βραδύτερον είς τήνλουτρόπολιν αύτήν παρέ- 
μεινε επ' άρκετόν καί ό Αλέξανδρος Δουμας πατήρ.

Τό 1856 κάποιος Παρισινός άρχιτέκτων αγόραζε τήν άκτήν τοϋ Βιλ- 
λέρ, ήτις έγινε κατόπιν ή όνομαστοτέρα πλάζ τής Νορμανδικής άκτής, 
διά ν’ άνεγείρη λουτρά.

Ταύτοχρόνως καί είς τάς άκτάς τών άλλων Κρατών ήρχισε νά γίνεται 
άσπαστή ή μόδα, ή καλλίτερα. ή άνάγκη τών θαλασσίων λουτρών καί 
τήν αύτήν έποχήν ίδρύοντο είς τάς διαφόρους άκτάς τής Εύρώπης, 
εύνοηθείσας άπό τήν φύσιν, σταθμοί θερινών θαλασσίων λουτρών. 
Άλλ’ έκεϊ, δπου τά θαλάσσια λουτρά έχουν φθάσε.ι είς τό ιδεώδες τής 
τελειότητος, τής πολυτελείας, τής εύμαρίας καί τάς άναπαύσεως, είναι 
ή Αμερική. Οί Αμερικανοί, ή πρακτική καί σφριγιλή αύτή φυλή, ποΰ 
κατοικεί τόν νέον κόσμον, έχει ιδρύσει τάς θαυμασιωτέρας.λουτροπό- 
λεις, είς τάς όποιας ή πρακτικότης, τά θεραπευτικά μέσα τών συστατι
κών τοΰ θαλασσίου ΰδατος έχουν συνδυασθή μέ τήν οικονομίαν, τήν 
άνάπαυσιν, τήν εύμάρειαν καί τήν πολυτέλειαν.

Είς τήν Ελλάδα, τήν χώραν τήν κατ’ έξοχήν εύνοηθεϊσαν άπό τήν 
φύσιν, ύπάρχουν αί θαυμασιώτεραι τοποθεσίαι διά νά μετατραπούν είς 
τάς ώραιοτέρας λουτροπόλεις τής Εύρώπης. Άλλά δυστυχώς δμως δέν 
εύρέθησαν άκόμη οί έπιχειρηματίαι έκεϊνοι, οί όποιοι θά άναλάβουν τό 
ώραϊον έργον. Είς τά νησιά καί τάς έλληνικάς άκτάς έν τούτοις ό 
"Ελλην λούζεται, κολυμπά καί απολαμβάνει τά δώρα τής φύσεως άνε- 
ξόδως. Οί κάτοικοι τών πόλεων δμως, καί ιδίως οί κάτοικοι τής πρω
τευούσης, στεροΰνται τής εύχαριστήσεως αύτής. Τά λουτρά τοΰ Φαλή
ρου εύρίσκονται άκόμη είς πρωτογενή κατάστασιν. Τό θαλάσσιον λου- 
τρόν κατά τό καλοκαίρι, έκτός τής ανέξοδου θεραπείας, ποΰ παρέχει 
είς τόν λουζόμενον, μέ τά ποικίλα συστατικά τοΰ θαλασσίου ΰδατος, άνα- 
παύει τό σώμα άπό τήν κούρασιν καί άναπληροϊ τάς δυνάμεις, ποΰ 
άφαιρεϊ ή δίνη, μέσα είς τήν όποιαν περιστρέφεται σήμερον 
ό άνθρωπος καί προπάντων ό πτωχός βιοπαλαιστής. ’Εκείνος 
ποΰ έχει τά μέσα καί ήμπορεϊ νά άναπαυθή τούς θερινούς μή- 
νας, καταφεύγει είς μίαν παραλιακήν έξοχήν καί έκεϊ ευρίσκει ( 
δλα τά μέσα νά κάμη θαλάσσια λουτρά, θεραπείαν καί νά άνα
παυθή άπό τάς κοπώσεις τής ζωής. Είς άλλα μέρη ό έργάτης 
καί ό βιοπαλαιστής, ποΰ είναι αναγκασμένος, νά εργάζεται διά t 
νά ζή, έπιτυγχάνει άπό τήν εταιρίαν του ή άπό προϊστάμενόν . 
του αδειαν άρκετών ή μερών, διά νά άναπαυθή κάθε καλοκαίρι. /μ 

Έδώ δμως, ποΰ δέν συμβαίνει αύτό, ένα θαλάσσιον λουτρόν ν 
ήμπορεϊ νάναπληρώση οπωσδήποτε τήν έλλειψιν. Άλλά μέ τά 
σημερινά μέσα καί μέ τήν κατάστασιν, είς ήν εύρίσκονται σή
μερον τά πράγματα, καί τό ολίγον αύτό δέν ήμπορεϊ νά γίνη.

Λζ-Ι Ο ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η XP,STIAN,KH ©ΡΗΣΚΕΙΑ

’Π χριστιανική θρησκεία είναι ίσως, μετάS τάς άσιατικάς θρησκείας, ή πλέον γόνιμος είς
πνευματιστικά φαινόμενα. Είναι μία άλληλο- 

διαδοχή αδιάλειπτος άγιων, μαρτύρων καί φαινομένων, 
δπως λέγει ό Ζιμπόν. Θά έχρειάζοντο ολόκληροι τόμοι διά 
νά περιγραφή ή άγιογραφία αύτή. Περιοριζόμεθα μόνον είς 
τήν αναγραφήν μερικών γεγονότων, άναφερο/ιένων είς άγιους 
πολύ γνωστούς και οχετικώς άπό τούς νεωτέρους. Κάποια 
' Ιταλίς, δνομαζομένη Λουκρητία Γκάτζια, πάσχουσα άπό 
στηθικόν νόσημα, συγκατετέθη μέ τήν άπόφασιν τών ιατρών 
ποΰ τήν έξήτασαν, νά ύποστή έγχείρησιν. Τήν νύκτα τής 
προηγουμένης τής έγχειρήσεως, είδε τόν άγιον Φίλιππον νά 
τήν πλησιάζη καί άφοΰ τής έξήτασε τήν πληγήν νά τής λέγει: 
«Να είσαι ευχαριστημένη καί νά μή φοβάσαι τίποτε κακόν». 
Κατόπιν τοΰ γεγονότος αύτοΰ, τό πρωί ή Λουκρητία ήγέρθη, 

αίσθανομένη, δτι άνέκτησε τάς δυνάμεις της πλήρεις καί έκάθη- 
σεν είς τό πρόγευμα. ’Έξαφνα έγείρεται φωνάζουσα: «Δέν έχω 
πια τίποτε, ίατρεύθηκα». Τήν ιδίαν στιγμήν ήρχοντο οί ιατροί 
διά τήν έγχείρησιν. Έξετάσαντες δμως τήν άσθενή των καί μή 
ενρόντες ούδέν ίχνος άσθενείας πλέον, έμειναν κατάπληκτοι.

Εις καλόγηρος τοΰ μοναστηριού τοΰ Saint- Gaetan τής 
Thyene, έπεσε κάποτε άπροόπτως καί έσπασε τό δστοΰν τής 
κνήμης του. Ό Ιατρός, ό όποιος έξήτασε τό τραΰμα, πρό τοΰ 
άδυνάτου τής δι’ άλλου τρόπου θεραπείας, προέτεινε τήν άποκο- 
πήν τοΰ ποδός. ’ Ολίγας ώρας πρό τής έγχειρήσεως ό άγιος, 
έπ όνόματι τοΰ όποιου έτιματο τό μοναστήρι, πλησιάζει αίφνης 
τόν άσθενή, τόν παραμυθεΐ, τοΰ συνιστα νά κάμη προσευχάς, 
τοΰ φιλεϊ τό πάσχον μέρος τοΰ σώματος καί κατόπιν έξαφανί- 
ζεται. Τό πρωί ό ιατρός εύρε τήν κνήμην τοΰ καλογήρου εντε
λώς Ιαθεί.σαν. ’Αλλ’ ή ίδιότης τοΰ ’Αγίου δέν είναι απαραίτη
τος. Ό Saint Augustin λέγει, δτι μερικά πρόσοιπα ήμποροΰν 
νά ίατρεύσουν διαφόρους πληγάς μέ τό βλέμμα των, ή μόλις 
τάς έγγισουν, ή τάς φυσήσουν. Ό ’ Ιρλανδός Βαλεντίνος Grea
t-rakes κατείχε μίαν θαυμαστήν τοιαύτην θεραπευτικήν ιδιό
τητα. Είδε καθ' ύπνον δτι κατείχε τήν ιδιότητα νά θεραπεύη 
τούς πάσχοντας άπό μίαν άσθένειαν συρμικήν,ποΰ έκαμνε θραΰσιν 
τήν έποχήν έκείνην, μόνον έάν ήγγιζεν έλαφρώς τόν πάσχοντα.

’Ο Glanville έχει συγκεντρώσει έπί τοΰ αντικειμένου τού
του τάς πλέον αύθεντικάς μαρτυρίας. Άπό τάς μαρτυρίας αύ
τάς έξάγεται τό συμπέρασμα, δτι ό 
’Ιρλανδός Προφήτης, δπως τόν όνό- 
μαζον καί περί τοΰ όποιου έγένετο 
λόγος άνωτέρω, είχε μεγάλην σχέσιν 
και ομοιότητα μέ τά θεραπευτικά μέν
τιουμ τής σήμερον. Μόλις ήγγιξε τήν 
χεΐρα ό Greatrakes, λέγει ό Fust, 
έπίσκοπος τοΰ Dromar είς τήν ’Ιρ
λανδίαν, έκλειε τάς πληγάς καί έθε- 
ράπευε πλήθος άσθενειών. Τό άποτέ- 
λεσμα κάποτε ήτο λίαν ταχύ. Τόν είδα 
νά έπαναφέρη, είς διάστημα πέντε 
λεπτών, τήν ύγείαν άτό/ιων, τά οποία 
έταλαιπωροϋντο άπό μίαν άσθένειαν 
έπί έτη. Κατά τήν γνώμην μου, αί 
θεραπείαι αύταί δέν έγκλείουν τίποτε 
τό υπερφυσικόν. Ουτος κατείχεν είς τό 
σώμα του κάποιαν θεραπευτικήν ιδιό
τητα, ήτις μετεδίδετο διά τής απλής 
έπαφής, δώρον άληθώς θειον.

"Οταν ό Saint Franfois d’Assise 
άπεσύρθη είς τόν μοναχικόν του βίον 
είς τά Άπέννινα,έφαντάσθη, δτι ήκουσε 
τήν φωνήν τοΰ ' Υφίστον νά τόν δια- 
τάσση νά άνοιξη τό Ευαγγέλιον διά 
ν’ άναγνώση τί έπρεπε νά κάμη διά νά 
τόν εύχαριστήση περισσότερον. Τρεις 
φοράς ό άγιος ήνοιξε τό ίερόν βιβλίον 
καί τάς τρεις φοράς τό βλέμμα του 
έπεσεν έπί τής σελίδος τής άναφερο- 
μένης είς τά πάθη τοΰ Χριστού. Τήν 
ημέραν τής σταυρώσεως, είδεν άγγε
λον νά κατέρχεται έκ τών Ουρανών 

και νά κρατή ένα άνθρωπον έσταυρωμένον. Ό Saint Franfois 
ήσθάνθη τότε ισχυρούς πόνους εις τους πόδας και είς τάς χεί- 
ρας καί είδε δλως παραδόξως πληγάς, άπό τάς οποίας έσταζε 
το αίμα, όπάς, όμοιας με έκείνας τάς οποίας προξενούν είς την 
σάρκα τά καρφιά. Ταύτοχρόνως παρετήρησεν, δτι είς την πλευ
ράν έφερε πληγήν, όμοίαν με τδ κέντημα τής λόγχης. Τά ίχνη 
αυτά, τά όποια διήρκεσαν μέχρι τοϋ θανάτου τοΰ άγιου, ουδένα 
πόνον προεκάλουν καί δέν εϊχον άνάγκην ούδεμιας απολύτως 
θεραπείας. .Μετά τόν Saint Francois, παρουσιάσθησαν πλεϊστοι 
φέροντες τοιαΰτα ίχνη, πολλοί προφανώς κατ άπομίμησιν, καί 
γυναίκες έπίσης άρκεταί. 'Ο Πρώσος φόν Χάρβιγκ. αναφέρει, 
δτι κατά τό 1840 έτυχε νά ίδη τήν Μαρίαν Moerl, τής όποιας 
αί πληγαι ήμασσον έκάστην Παρασκευήν. Καί τό φαινόμενον 
δμως αύτό δέν είναι άποκλειστικόν προνόμιον τών αγίων. Είς 
τόν «Βίον τοΰ ’Αγίου Ιγνατίου» άναφέρεται κάποια νεανις 
έλαφρών ηθών, ήτις έπιπτε συχνά είς έκστάσεις καί έφερεν εις 
τάς χείρας καί είς τούς πόδας τά ίχνη τής σταυρώσεως. Ό 
pere Drebcques άνήκων είς τό τάγμα τών τραπίστ καί έξασκών 
τό έπάγγελμα τοΰ ίατροΰ, άνέφερεν άλλην γυναίκα ελαφρών 
ηθών, ήτις έφερε μολαταύτα τ ανωτέρω σημεία.

’Επίσης έχει παρατηρηθή, δτι μερικοί εκ τών μαρτύρων καί 
μερικά μέντιουμ, είναι άνεπηρέαστα τών φλογών τοΰ πυράς. 
Άναφέρεται δτι ή Αγία Αικατερίνη έρρίφθη πολλάκις είς τό 
πΰρ, χωρίς έν τούτοις νά πάθη τό παραμικρόν. ’Επίσης διη
γούνται, δτι κάποτε έπεσεν έπί τοΰ ποδός τοΰ Συμεών ντ’Ασίς, 
ένα κάρδουνον άναμμένον. Τό κάρδουνον μετεδλήθη είς λάσπην, 
χωρίς νά προξενήση, ούτε έγκαυμα, ούτε πόνους.’Ο Μπερναντέλ. 
ντέ Αουρέτ έκράτησεν έπί έν τέταρτον τής ώρας μεταξύ των 
δακτύλων του τήν φλόγα ένός δαυλοΰ χωρίς νά πάθη τι.

Τό φαινόμενον αύτό δέν είναι αποκλειστικόν προνόμιον τών 
θαυματουργών τών Χριστιανών. Ό Στράβων αναφέρει, δτι αί 
ίέρειαι τής ’ Αρτέμιδος είς τήν Καπαδοκίαν, έβάδιζον γυμνόποδες 
έπί άνημμένων άνθράκων, χωρίς νά καίωνται.’Ο Πλίνιος επίσης, 
άναφέρει τά αύτά διά τάς πιστάς τοΰ'Απόλλωνος, εύρισκομένας 
είς ένα ναόν πλησίον τής Ρώμης. Περί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου 
κάμνει λόγον και ό Βιργίλιος είς τήν Αίνιάδα του (XI, 785).

Άλλ’ ή πλέον έξαιρετική περίπτωσις τοΰ φαινομένου αύτοΰ, 
είναι ή περίπτωσις τής Μαρίας Σοννέ, γνωστής κατά τήν έποχήν 
της ύπό τό όνομα Σαλαμάνδρα.’Ο Καρρύ ντέ Μονζερόν γράφει 
κάπου: «’ Ολόκληρον τό Παρίσι είδε τήν Μαρίαν Σοννέ νά έξα- 
πλοΰται έπί άνημμένων άνθράκων χωρίς νά προξενηθή ούδεμία 
βλάβη, ούτε έπί τοΰ σώματος, ούτε έπί τών ενδυμάτων της».

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ.—’Ακούραστοι αί κυρίαι καί αί δεσποινίδες, ποΰ εϊχον τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν τής ύργανώσεως 
τής φιλανθρωπικής Αγοράς υπέρ τών προσφύγων, «μπρος είς τά τραπεζάκια των, προσελκύουν τούς πολυπληθείς έπισκέπτας 
τής αγοράς καί μέ ενα μειδίαμα καί ένα λογάκι κατάλληλον διά τήν περίστασιν, πωλοΰν - πωλοΰν τά διάφορα Αντικείμενα τών 

τραπέζιών των, καί αί είσπράξεις, λίαν Ικανοποιητικοί, συρρέουν είς τούς κουμπαράδες των.
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τών δύο έξ ένστικτου, άπόΕίς 'ένα Κολλέγιο, κείμενον είς τά πέριξ τών Παρισίων, πρότυπον ίδρυμα. 
Μέθοδος διδασκαλίας άγγλοσαξωνική, λατρεία τοΰ υπαίθρου, , εργασία με 

νέον σύστημα, δωμάτια Ιδιαίτερα διά τούς μαθητάς κ.λ.π. Παρά τί/ι· μεγά

λην παράτασιν των διακοπών, μερικοί εσωτερικοί μαθηταί δέν έξέρχον-· 

ται, παραδόξως, παρά μόνον σπανιώτατα. Είναι μερικό! φιλόσοφοι άπό τώρα. 

Δυό αδελφοί, ό ’Αλβέρτος καί δ ’ Ιωάννης, αποτελούν μέλη τής όμάδος αυτής. 
’ Ο μεγαλείτερος, δεκαεπτά, δ δεύτερος δεκαέξ έτών, τελείωναν μαζί τάς σπουδές 

των. Παιδιά γονέων, ποϋ είχαν πάρη διαζύγιο, έμεγάλωσαν είς το Κολλέγιον 
αύτό, δέν έξήργοντο παρά μίαν φοράν τόν μήνα μόνον, διά νά έπισκεφθοΰν 

διαδοχικώς, δ ένας τόν πατέρα καί ό άλλος τήν μητέρα. Και γύριζαν εις τό 
Κολλέγιον άπό τάς εξόδους των αύτάς πιό μελαγχολικοί, άποκτήσαντες τό 

ώριμον ανδρικόν ύφος, παρά τήν ήλικίαν των, άνταλάσσοντες τάς εντυπώσεις 

των, άγαπώμενοι πολύ, εξ ενστίκτου, σάν άπό ανάγκη νά αναπληρώσουν 8,τι 

δέν έβρισκαν άλλου και δ,τι τούς έλειπε τόσα χρόνια τώρα.

’Εκείνο τό βράδυ μόλις είχαν επιστρέφει άπό τήν τελευταίαν τους έξο

δον. 'Ο ’Ιωάννης επήγε είς τό δωμάτιόν τοϋ 'Αλβέρτου νά μιλήσουν.

Ζάν (βλέπων τόν αδελφόν του θλιμμένου, οσο καϊ αύτός).— Δέν είναι καί 
τόσο ευχάριστο γιά μας αυτές ή ημέρες έξόδου, ποΰ πηγαίνουμε εϊς τήν 
οικογένειαν μας. r ,

’Αλβέρτος (πικραμένα).— Ά ναί, ή οικογένεια μας ! Νά πάρη η οργή ! 
Ζάν (έκπληκτος).— Μήπως είχες πάλιν ιστορίες μέ τόν πατέρα; 
Αλβέρτος (ζωηρά).— Ά μπά !... έτσι τώπα αΰτό ...
Ζάν.— Ποΰ σε πήγε ;
'Αλβέρτος.— Τά συνηθισμένα. Κάναμε μιά έπίσκεψι σ’ ένα μουσείο 

καϊ παρακολουθήσαμε μιά κομφεράνς.
Ζάν (μέ ύφος παράξενο).— Ποζάρει γιά εγκρατής ό γέρος μας. 
Αλβέρτος.— Ά μπά! Είναι τό φυσικό του έτσι.
Ζάν.— Φύλαξε τϊς ίλλουζιόν σου !
'Αλβέρτος (μελαγχολικά).— Πραγματικώς, καλλίτερα θάναι νά τϊς 

φυλάξω. Μά γιατί τό λές αύτό;
Ζάν.— Γιά τίποτε. Μέ τήν μαμά πήγαμε είς τό θέατρο—δπως πάν

τοτε, έπίσης — μέ θεάματα έτσι γαργαλιστικά, άπηγορευμένα εις τάς 
δεσποινίδας. Νά σοΰ πώ όμως. Αύτά τά θεάματα δέν μ αρέσουν ξέρεις. 
Κ’ έπειτα μέ στενοχωρεϊ νά τά βλέπω μέ τήν μαμά.

’Αλβέρτος.— Πιστεύει φαίνεται, πώς αύτά μας διασκεδάζουν ... Δέν 
λογαριάζει καθόλου... .

Ζάν.— Ναί. Μαζί μας ήτανε καϊ ό γέρο στρατηγός και ο άλλος ο 
ντέ Μοραίν.

’Αλβέρτος (ώχριών).— Ό Μοραίν, άκόμη αύτός ό Μοραίν!
Ζάν.— Πάντοτε! Καϊ γευματίσαμε. Δέν μπορώ νά κατατάζω πώς η 

μαμά ανέχεται τό άτομον αύτό! Νά ένας άνθρωπος, ποΰ πολύ, εύχαρί- 
στως θά τοΰ έσπανα τά πλευρά!

‘Αλβέρτος.— Δέν κάνει καλά ή μητέρα νά τόν κάνη παρέα, αύτόν 
τόν άνθρωπον.

Ζάν (άνυπόμονος).— Σοΰ είπε πάλι τίποτε γι’ αύτήν; 
Αλβέρτος.— Σ’ εμένα; Όχι, τίποτε. Τί θέλεις; Γιατί;
Ζάν.— Γιατί τό είπες μ' ένα παράξενο τόνο. Έμεινες μόνος μέ τόν 

μπαμπά όλη τήν ημέρα;
Αλβέρτος.— ’Όχι, εις τό πρόγευμα είχαμε μερικούς προσκεκλημέ

νους, ραζέ έν πάσει περιπτώσει καϊ μιά κυρία, ποΰ ό μπαμπάς τήν παρε- 
κάλεσεν νά άναλάβη χρέη οίκοδεσποίνης. Καθότανε αντίκρυ του.

Ζάν.— Μιά κυρία, έμορφη, κομψή, ποΰ έκανε έντύπωσι; 
’Αλβέρτος.— Μπά, απεναντίας. “Άσχημη μέ μαΰρα ροΰχα.
Ζάν (είρωνικώς).— Ά! ά! θάναι καλή τότε. Πώς έλεγε τόν μπαμπά; 
'Αλβέρτος. Δέν τήν άκουσα. Δέν έτυχε εύκαιρία νά πή τδνομά του. 

Είχαν ό ένας απέναντι τοΰ άλλου κρύο τό ύφος.
Ζάν.— Δηλαδή μπροστά σου. Κι’ αύτό δέν σοΰ προκάλεσε τίποτε 

σκέψεις;
'Αλβέρτος (συγχισμένος).— Ώ! ναί. έκαμα μερικες σκέψεις σήμερα. . . 

περισσοτέρας ίσως άπό δσας θά ήθελα. Μήπως έμαθες όμως τίποτε ; ,
Ζάν.— Ναϊ μερικά πράγματα, δπως μαντεύω πώς θάνεκάλυψες έσύ 

άλλα.
’Αλβέρτος (σοβαρά/—Διηγήσου μου, έσύ πρώτα. Είσαι ο μικρότερος, 

τί συμβαίνει; Τίποτε μωρές φλυαρίες υπηρετών ;
Ζάν.— Όχι ή μαμά μοΰ έκανε μερικάς έκμυστηρεύσεις γιά τόν 

μπαμπά.
Αλβέρτος (έκπληκτος).—H μαμά; Ά! παρ’έξάμπλ!... Εΐναι πολύ 

παράξενο, σήμερα μάλιστα...
Ζάν.— Γιατί; Μήπως κι’ ό 

μπαμπάς σου άπεκάλυψε τί
ποτε γιά τήν μαμά;

’Αλβέρτος.—Ναί, λίγα πρά
γματα, μέ τήν δικαιολογία,
πώς είμαι μεγάλος πιά, πώς σέ λίγο θάφίσω τό Κολλέγιον καί θά 
μπώ είς τήν ζωή καϊ πώς έπρεπε νά ξέρω...

Ζάν.— Ή ίδιες δικαιολογίες ... "Ισως καί ή ίδιες φράσεις.. . 
Πιό συγκινητικές μάλιστα!...

’Αλβέρτος.— "II ίδια ιδέα τούς ήλθε καί 
ζηλοτυπία τοΰ ένός πρός τόν άλλο.

’Αλβέρτος.— Λοιπόν πώς σοΰ τά είπεν ή μαμά;
Ζάν.— "Οταν γυρίζαμε άπό τό θέατρο, πριν φάμε. Είμαστε μόνοι 

στό δωμάτιό της. Ή λάμπες δέν ήσαν άκόμη αναμμένες. Είχε ένα ημί
φως, σχεδόν νύκτα,' μέσα εϊς τό όποιον μαντευότανε κανείς, παρά έβλε- 
πότανε. Δέν ξέρω &ν καί σύ έχεις αύτήν τήν έντύπωσιν, άλλά παρό
μοιες ώρες, δέν ξέρω, μούρχεται μιάέπιθυμία, ^ιιά άνάγκη νάγαπώ νά... 
Θάλεγε κανείς, πώς σέ μιά τέτοια περίστασι, ή καρδιά δέν αισθάνεται 
ανθρώπινο σεβασμό, δπως τήν ημέρα εις τό πλήρες φώς .. . Δέν θά τό 
πώ αύτό είς τούς συμμαθητάς μας. Θαυρουν εύκαιρία νά κοροϊδέψουν. 
Άλλά σύ οφείλεις νά μέ καταλάβης.

’Αλβέρτος (σοβαρά/— Σέ καταλαβαίνω πολύ καλά. Λοιπόν έπειτα;
Ζάν. — Έπειτα αισθανόμενος έκεΐ έτσι έξαφνικά τήν άνάγκη νά 

φιλήσω, νά φιληθφ, πληοιάσα τήν μαμά, ποΰ έν τφ μεταξύ δέν έλεγε 
τίποτε καί τής πήρα τό χέρι καί τό κάλυψα μέ φιλιά. Έκανε ένα κί
νημα, μέ έσυρε κοντά της καϊ μ’ έσφιξε δυνατά, πολύ δυνατά. ’Αγαπά, 
πολύ, δταν θέλη ή μαμά.

'Αλβέρτος. — Καϊ κατόπιν ;
Ζάν. — Κατόπιν μιλήσαμε. Μοΰ είπε. «Φαίνεσαι μελαγχολικός. Μή

πως ή μέρα σου δέν πέρασε καλά; ■.. · Τής άπήντησα: «Ή μέρα μου 
περνά πάντα έμορφα, δταν είμαι μέ σάς, μαμά. ’Εκείνη έπανέλαβε: 
«Προτιμώ νά διασκεδάζετε, δταν έρχεστε σύ καί ό άδελφός σου καί μέ 
βλέπετε, παρά νά σάς παραφορτώνω στενοχώρια μέ διαλέξεις.» Έγώ 
ποΰ ζητώ πάντοτε νά διωρθώνω τά πράγματα, είπα: «Δέν πρέπει νά 
βρίσκετε, μαμάκα, έλάττωμα στόν μπα;ιπά. Άπό φυσικό, προτιμά μόνο 
τά σοβαρά πράγματα». Ή μαμά δέν άπήντισε τίποτε. Καϊ σέ λιγάκι 
έξαφνα, μέ τόνο έντελώς διαφορετικό έξηκολούθησε: «Ακούσε, καλό 
μου παιδί: Σέ λίγες μέρες θά φύγης άπό τό Κολλέγιο, θάσαι έλεύθερος 
πιά είς τήν ζωή. Είσαι άρκετά μεγάλος πιά, γιά νά μάθης τήν αιτία 
ποΰ χώρησε τούς γονείς σου. Ή εγκράτεια τοΰ μπαμπά σου είναι μο
νάχα’ προσποίησις καί τίποτε άλλο Ό μπαμπάς σου, δταν έγώ ήμουν 
γυναίκα του, γνώριζε πολύ έντιμεμάν, μιά άρτίστα, ποΰ σήμερα μένει 
μαζί της, σάν παντρεμμένοι».

‘Αλβέρτος. — Κατάρα 1 Εΐναι ή γυναίκα ποΰ μοΰ σερβίρισε σήμερα 
στό τραπέζι;

Ζάν. — Άναμφιβόλως. Όταν τό έμαθα— μοΰ είπεν ή μαμά—αίσθάν- 
θη-κα μιά λύπη, ένα κακό, σάν νά μοΰπεσε μιά πέτρα στό κεφάλι. 
Καί δταν είδα πώς ήτο έντελώς αδύνατο νά διορθωθούν τά πράγματα, 
χώρισα. Δέν τό λέγω αύτό, άγαπημένο μου παιδί, γιά νά σέ κάμω νά 
μήν άγαπάς πιά τόν μπαμπά σου.—Σύ δέν έχεις κανένα λόγον έναντίον 
του- Άλλά γιά νά μ’ άγαπάς έμενα περισσότερο. Πάντοτε θά βρίοκης 
έδώ ένα καταφύγιο, μιά θερμή μητρική φωληά·. Καί δταν τελείωσε 
έτσι ή μαμά, τήν πήρα στήν άγκαλιά μου καί κλάψαμε πολύ ώρα μαζί. 
Μοΰ είπε άκόμη κι*  άλλα πολλά πράγματα, πώς περιστοιχίζεται άπό 
καλούς φίλους, πώς προπάντων, ένας έξαίρετος άνθρωπος τής είναι 
άφοσιωμένος . ..

’Αλβέρτος (άποτόμως).— Ό Μοραίν;
Ζάν.—Αύτός! Αισθάνομαι μιά μεγάλη συντριβή, δταν μιλά γι’ αύτόν 

τόν άνθρωπον. Θέλησα νά πώ κάτι άλλά δέν κατώρθωσα τίποτε. Ή 
φτωχή μαμά, μοΰ άπήντησε: «Ό κ. Μοραίν είναι μιά χρυσή καρδιά, 
ντελικά, άφιλοκερδής. Καί δ πανηγυρικός διήρκεσε είκοσι λεπτά τής 
ώρας. Κατόπιν δλων αύτών, δειπνήσαμε, ή «χρυσή» καρδιά, ξαναήλθε, 
μοΰ έκαμεν ένα σωρό κομπλιμέντα, χωρίς αποτέλεσμα δμως, καί έφυγα 
γιά νά έρθω νά κλειστώ είς τήν κιβωτόν αύτήν. Καί σύ, τί συνέβη μέ 
τόν πατέρα;

’.Αλβέρτος (με ϋφος μελαγχολικό βαϋειά).— Έπειτα από τό οειπνον, 
ό μπαμπάς μέ πήρε είς τό ιδιαίτερό του γραφείο. Πρώτα, πρώτα, άρ
χισε μέ φράσεις γιά τήν προσεχή είσοδόν μου είς τήν κοινωνίαν, τήν 
ηλικία αύτή, ποΰ πρέπει κανείς νά μανθανη δλες τις αλήθειες, δσο 
σκληρές καί άν είναι!... Καί πήρε ένα ύφος γιά νά μοΰ τά πή αύτά!.. 
Έπειτα προσέθεσε μέ τήν φωνή ποΰ ξέρεις: «Έπειτα άπό τά προκα
ταρκτικά αύτά ποΰ σοΰ είπα, οφείλω νά συνεχίσω, αγαπητό μου παιδί, 
μέ τήν έκπλήρωσιν ένός καθήκοντος, ποΰ μοΰ είναι τόσο λυπηρό, γιατί 
πρόκειται νά σοΰ μιλήσω γιά τήν μαμά σου, μέ λόγια κατά πολύ δια
φορετικά, άπό δτι έπιθυμώ- άλλά πρεπει ... Έχω γνωρίοη καλά, πολύ 
καλά, τήν άξιοπρέπεια καί τήν άρετή, ώστε νά μή θέλω, στήν ηλικία ποΰ 
ό άδελφός σου καί σύ βρίσκεστε, ν’ αγνοείτε μερικά πράγματα.

Ζάκ.-Ά! καλά. Είχε πολύ 
μεγάλο τουπέ νά λέγη αύτά 
μέ τέτοιο τρόπο,ευρισκόμενος 
δύο βήματα μακρυά άπό τήν 
ί,αιτρέσσα του! Καί έπειτα 
πετέθη κατά τής μαμάς;

’Αλβέρτος.— Περισσότερο, τήν κατηγόρησε!
Ζάν (έξεγειρόμενος).— Τήν κατηγόρησε; Γιατί πραγμα; 
’Αλβέρτος.— Μέ τήν αιτία πώς δέν ήτανε κορρέκτ, δπως 

πε ... |πώς τόν ανάγκασε νά τήν διαζευχθή !... μέ τις έλαφρό-

τητές της, τις τρέλλες της!...
Χ0 ποΰΗ®> είναι λιγάκι άπερίσκεπτη ή μαμά, 

άλλά δέν εΐναι τίποτε άλλο.
'Αλβέρτος. — Υπάρχει κάτι. (Σ’ ένα βλέμμα στενοχωρημένο 

τοΰ Ζάν). 'Όχι δέν μπορώ νά τό ξαναπώ.. . αί φράσεις μέ κά
νουν . .. Αύτό μέ σκοτώνει...

Ζάν. — Μά τί είναι αύτό έπιτέλους; Τόσο σοβαρό ; Λέγε νά 
δούμε πώς ή μαμά αγάπησε .. . πώς έχει έρ. . . .

’Αλβέρτος (βιαίως μέ ταραχή).—Ζάν, μή τό συμπλήρωσής, δχι, 
δέν πρέπει!... Ούτε λέξι!...

Ζάν. — Ένα ... φίλο;... αύτό είνε;
Αλβέρτος Ιχαμη/.όνει τήν κεφαλήν). — Ναί.
Ζάν. — Ή μαμά;... (σημείο καταφατικό τοϋ ’ Αλβέρτου.— Μιά 

κραυγή). Όχι αύτό είνε ψέμμα!
'Αλβέρτος (μέ προσπάθεια).— "Ελα λοιπόν! Σκέπτεσαι δπως έγώ;
Ζάν. ('Ανατριχιάζων).—Όχι δέν είνε αλήθεια. Ό Μοραίν κάνει 

απλώς φλέρτ μέ τϊ]ν μαμά. Καϊ ή μαμά τό δέχεται γιατί φαντάζεται 
πώς ό κύριος αύτός τής εινε άφοσιωμένος. Άλλά άπό τό σημεϊον αύτό, 
ίσα μέ ποΰ νά πιστέψη κανείς δτι ή μαμά κάνει ένα τέτοιο πράγμα. .. 
τέτοιο πράγμα.. .. Ά! δχι! όχι! δχι! ... Δέν θά τό πιστέψω ποτέ! ποτέ !
’Αλβέρτος.—Ούτε κι’ έγώ!
(Επακολουθεί μικρά σιωπή. Οί δύο αδελφοί σκέπτονται.)

Ζάν (Ιγείρων τήν κεφαλ.ήν).—Τϊ άπήντησες έσύ σ’δλα αύτά ποΰ 
σοΰ είπεν ό πατέρας;

* Αλβέρτος. — Τίποτε. Έμεινα σάν άποσβολομένος χωρίς νά ξέρω τί 
πρέπει νά πώ. Μοΰ προσέ
θεσε πώς θά εΰρωμεν κοντά 
του άγάπην καί προστασίαν 
πάντοτε.

Ζάν.—Όπως καϊ ή μαμά. 
Καθένας κάνει ρεκλάμα γιά 
νά μάς καταπλήξη.

'Αλβέρτος (έπειτα άπό ενα 

βαθύν στεναγμόν). — θάτανε 
καλλίτερα νά τά κρατούσαν 
διά τόν εαυτόν του έκεϊνα ποΰ 
μάς είπαν σήμερα.

Ζάν.—Αλήθεια. Καί προ
πάντων ό μπαμπάς! Καί ή 
μαμά έχει καί αύτή φταίξιμο 
φυσικά... άλλά έκεϊνο ποΰ 
λέγεται γιά τόν πατέρα προ
ξενεί όλιγοτέραν έντύπωσιν... 
Ένφ γιά τήν μαμά!

’Αλβέρτος. — Τί! ναί, η 
μαμά!... Καί ή ιδέα αύτή 
ποΰ έχει κόλληση ε’ις τό μυαλό 
μου καί δέν φεύγει ποτέ πιά, 
ή ιδέα αύτή,δταν τήν φιλοΰσα, 
ένας άλλος άνθρωπος τήν φι- 
λοΰσεν έπίσης άλλά μέ διαφο
ρετική έντελώς πρόθεσι. καί 
διαφορετικό σκοπό ! . . .

Ζάν (μέ ύφος κατασυντετριμ- 

μένο). — Σώπα!... Σώπα!... 
καί δέν είνε άλήθεια!

‘Αλβέρτος (έπειτα άπό μικρά

Ζάν. — Μά δέν φαντάζεσαι δτι τις ιστορίες αύτές ποΰ μας διηγήθη- 
σαν καί οί δύο τϊς έφεΰρον;

’Αλβέρτος. —Διάβολε! (Εγειρόμενος, μέ ύφος μελαγχολικό). Καϊ δμως 1 
Έτσι είνε ή ζωή!... Νά σου πώ έγιί) δέν 0ά παντρευτώ ποτέ!...

Ζάν. — Καί έγώ άν παντρευτώ, δέν θ’ αποκτήσω παιδιά. Δέν υπάρχει 
καμμιά άνάγκη νά αύξάνεται ό κόσμος εκείνων πού υποφέρουν ...

Μττάφραυι; έκ τοΰ Γαλλικοΰ).

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.—ΟΙ -Αγγλοι, μ’ δλα 8σα λέγονται καί Οιατυμπανίζονται 
καθ’ έκάστην, εξακολουθούν νά έχουν την κυριαρχίαν τών θαλασσών. ΕΙς τήν Βόρειον θάλασ
σαν, ό Γερμανικά; στόλος κ(>ατεϊτα’ι κλεισμένος είς τά δρμητήριά του, άπό τά όποια δέν τολμά 
νά έξέλθη, καϊ τά όλίγα Γερμανικά υποβρύχια, τά δποϊα άποτολμοϋν έπίθεσιν κατά τιϊιν 
μονάδων τοΰ ’Αγγλικού στόλου καϊ τών ’Αγγλικών παραλίων, άν δέν καταβυθισθούν καϊ 
καταοτραφοΰν, αιχμαλωτίζονται. "Ενα άπό τά συλληφθέντα ύπό τών Άγγλων θαλασσολύκων 
είναι καϊ τό παριστανόμενον διά τή; άνω είκόνο; «UCj>, ήγκυροβολημένον είς τόν Τάμεσιν.

σιωπή).—Άν δμως ήτανε αύτό αληθινά;

« « «
* ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ *

2 ‘Ιουλίου. Είς τήν Μασσαλίαν ήρχισεν ή άποβίβασις τών είς Γαλ

λίαν ευρισκομένων Ρωσικών στρατευμάτων, δπως μεταφερθοΰν είς τό 
Μακεδονικόν μέτωπον.

Οί Ρώσοι έπανέλαβον τήν κατά τών Τούρκων έπίθεσιν.
3 Ιουλίου. Είς τήν 'Αγγλικήν πρωτεύουσαν συνήλθον χθές καί προ

χθές οί Υπουργοί τών Οικονομικών τών Δυνάμεων τής ’Αντάντ, Οέσαν- 
τες τάς βάσεις νέας οικονομικής συμφωνίας.

4 ’Ιουλίου. Ή Ρουμανία έκλεισε τά πρός τήν Βουλγαρίαν σύνορά της.
Αιματηροί συμπλοκαί μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων έλαβον χώραν 

έξωθεν τοΰ χωρίου Μουτέζα τής περιφερείας Δράμας.
Ή Τουρκική φρουρά τής Μέκκας παρεδόθη είς τούς Άγγλους, συν- 

θηκολογήσασα.
Οί Ρώσοι, κατόπιν λυσσαλέας εφόδου, έκυρίευσαν τό Μπάϊμπουτ 

παρά τόν Καύκασον.
6 'Ιουλίου. Ρωσικόν ιππικόν ένεφανίσθη εις τήν Ούγγαρίαν ΝΔ τοΰ 

Κιμπολούκ, έπί τής όδοΰ Νταμπακουλί - Μαρμαράς-Τσιγκέτ.
Ό ένταΰθα πρεσβευτής τής Γαλλίας κ. Γκυγμέν άφίκετο σήμε

ρον είς τήν Θεσσαλονίκην, προτιθέμενος νά έπισκεφθή τό Γαλλικόν 
στρατόπεδον.

7 'Ιουλίου. Ό είς τό Βαλκανικόν μέτωπον συγκεντρωθησόμενος 
στρατός, θά άποτελέση δύναμιν έξ 80 χιλιάδων άνδρών, ήτις θά σχημα- 
τίση ίδιον τομέα είς τάς Σέρρας.

8 'Ιουλίου. Κατ’ άπόφασιν τοΰ έν Μακεδονίφ Γαλλικοΰ Στρατηγείου, 
τό συμμαχικόν στρατόπεδον θά έπεκταθή μέχρι Κορυτσάς.

Κατόπιν σφοδρός μάχης, οί Γάλλοι κατέλαδον παρά τών Γερμανών 
τά υψώματα Έστρέ - Βεργιάν - Όβιλάν καί συνέλαβον 2,900 Γερμα
νούς αιχμαλώτους.

Τήν 8 ’Ιουλίου οί Ρώσοι κατέλαβον είς τό μέτωπον τοΰ Καυκάσου τό 
Κ'οϋγκι, σπουδαΐον στρατηγικόν σημεϊον.

9 ‘Ιουλίου. Οί Ρώσοι προελαύοντες πρός τήν Λεόπολιν, κατέλαβον 
τάς διαβάσεις τοΰ Στύρ.

Γερμανικόν υποβρύχιον έτορπίλλισε παρά τά Κύθηρα γαλλικόν μετα
γωγικόν, μεταφέρον υλικόν πολέμου καί στρατόν.

Ή γερμανική έπίθεσις είς τό Σόμ άπέτυχεν.
Οί Ρώσοι κατέλαβον νέα υψώματα παρά τά Καρπάθια, συλλαβόν- 

τες 11000 νέους αιχμαλώτους.
11 'Ιουλίου. Κατόπιν αίτήσεώς του ό κ. Σαζόνωφ άπεχώρησε τοΰ 

Υπουργείου τών 'Εξωτερικών τής Ρωσίας.
Ύπό τοΰ στρατηγοΰ Μπρουσίλωφ παρασκευάζεται νέα έπίθεσις κατά 

τοΰ Κόβελ.
Οί Ρώσοι διέβησαν τόν Εύφράτην παρά τό Έρζιγκιάν.
12'Ιουλίου. Συνελήφθη εις έκ τών δολοφόνων τοΰ Αυστριακού Άρ- 

χιδουκός, Σέρβος ταγματάρχης  ̂όνόματι ΙΙάδοβιτς.
13 ‘Ιουλίου. Οί Ρώσοι κατέλαβον τό Έρζιγκιάν.
21 Ιουλίου. Οί Γερμανοί έπαυσαν τάς άντεπιθέσεις των κατά τοΰ 

Κόβελ.
26 ’Ιουλίου. Οί Ρώσοι προελαύνουν παρά τόν ποταμόν Σιρέτ.
29 'Ιουλίου. Οί ’Ιταλοί διέβησαν τό Ίζόντζο.
30’Ιουλίου. Βεβαιοΰται δτι μεταξύ Αντάντ καϊ Ρουμανίας συνήφθη 

οριστική συμφωνία διά τήν 
έν καιρφ έξοδον τής τελευ
ταίας ταύτης έκ τής ούδετε- 
ρότητος.
Ό συμμαχικός στρατός κατέ
λαβε τήν πόλιν τής Δοϊράνης. 

Έντός τοΰ προσεχούς Αύ
γουστου συνέρχεται είς τήν 
Κέρκυραν ή Σερβ. Σκουψίνα. 

31 ‘Ιουλίου. Οί Γάλλοι 
κατέλαβον τήν 3ην γερμανι
κήν γραμμήν είς τό Σόμ, συλ- 
λαβόντες 1800 αιχμαλώτους.

Φ Φ Φ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή θεατρική κίνησις τοΰ λή- 

ξαντος μηνάς περιωρίσθη είς 

τάς νέας επιθεωρήσεις τών γνω

στών περιουνών μαρκών. Είς 

τό θέατρον τής Κοτοπούλη, 

άνεβιβάοθησαν μέ πρωτοφανή 

πλούτον σκηνικών καϊ αμφιέ
σεων τά «Λ’έα Παναθήναια » τής 
γνωστής συγγραφικής τριάδος, 

είς τά δποϊα εφέτος προσεζέθη- 

οαν νέοι καινοτομίαι μέ σκηνάς 

φεερί. Ή άναβίβασις τής έπι- 

θεωρήσεως αύτής έσζοίχισεν είς 

τήν Α^τ Κοτοπούλη άρκετάς χι-

λιάδας δραχμών, πολύ περισσοτέρας άπό οτι εξόδευε διά τήν άναβίβααίν της 

κατά τά αλλα έτη. Τό αύτό ήμπορεϊ νά λεχθή καί διά τά άίλα θέατρα. ΕΙς τό 
«Κεντρικόν» άνεβιβάσθη περί τά μέσα τοϋ μηνάς δ νέος «Παπαγάλος» προστε- 

θείοης εφέτος καί τής συνεργασίας τοϋ κ. Σ. Σενοπούλου.Ήέπιθεώρησις αύτή 

άπό θεαματικής άπόψεως έχει έπιτελέσει θαύματα διά τήν 'Ελληνικήν σκη

νήν. Είς τής Κυβέλης έπαίζετο μέχρι τών τελευταίων ήμερο»· ταΰ μηνάς μιά 

’Ιταλική κομεντί τοΰ Μάριο Νικοντέμι «Τό Κουρέλι», μέ μεγάλην επιτυχίαν 

καί μέ εισπράξεις άνω τών τριάκοντα χιλιάδων δραχμών, κατά τό μηνιαϊον 

διάστημα, κατά τό όποιον έπαίζετο. ΙΙερί τά τέλη τοϋ μηνάς άνεβιβάσθη τό 

νέον «Πανόραμα», καθυστέρησαν έξ αιτίας τοΰ «Κουρελιού», πενιχρώτερον 

άπό τό περυοινόν καί όχι αντάξιον τοΰ ουγγραφέως του. Έν τούτοις αί έπι- 

θεωρήσεις συγκεντρώνουν κάθε βράδυ τά πλήθη τοΰ κόσμου, ποΰ κατακλύ

ζουν τήν πρωτεύουσαν αύτήν τήν έποχήν καί πραγματοποιούν εισπράξεις 

λίαν ικανοποιητικός. Είς τό θέατρον τοΰ Νέου Φαλήρου αί παραστάσεις τοΰ 

μουσικοί θιάσου μέ τήν θεαματικήν έπιθεώρησιν «Ξιφίρ Φαλέρ» ύπεοέβη- 

σαν τάς 50 καί προχωρούν πρός τήν 73'1» μέ άρκετήν επιτυχίαν καί σημαν

τικός εισπράξεις τοΰ ταμείου. Νέα έργα ίλ).ηνικά, προιτότυπα, ή έστοι καϊ 

ξένα, δέν έδόθησαν εφέτος. Ποΰ ν’ άφίση τόπον ή επιθεώρησες, ή όποία κυ

ριαρχεί εις ολα τά θέατρα άπό τοΰ λαϊκοτέρου τής άπομακρυσμένης συνοι

κίας τών ’Αθηνών, έ'ως τοΰ άριοτοκρατικωτέρου τής πολυθορύβου όδοΰ. 

Μόνον είς τό «Πανελλήνιον» έδόθη άπό τόν θίασον τής κυρίας Γεωργιάδου 

νέον έργον τοΰ κ. Ιαλανοϋ, πατριωτικόν, «ή Βασιλοπούλα μας Αλεξάνδρα». 

Τό έργον έσχεν επιτυχίαν καί παίζεται άκόμη, άλλά δέν έχει καμμίαν δραμα

τικήν αξίαν. "Ενα ιστορικόν δραματάκι, χωρίς άξιο'ισεις.

» » »

ΕΡ.ΧΑΪΝΕ: ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
"Εμορφη κόρη τον ψαρά 

τράβα τή βάρκα σου στήν άμμο, 
καί δός μου τό χεράκι σου 

καί κάθισε μαζί μου χάμω.

Άκούμπησε στά οτήθεια μου, 

μήν είσαι τόσο φοβισμένη.

Σύ, κάθε μέρα πολεμζις 

τήν θάλασσα τήν άγριεμμένη.

Τά οτήθεια μου, έχουν σάν κΐαύτή 

ίδια κακά καί Ιδια χάρη.

Έχουν άφρούς καί κύματα.

Μά έχουν καί μαργαριτάρι.

Μετάφρασις (α. β.)
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ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΜΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΙ

ΠΟΛΛΟΙ άπό τούς άναγνώοτας μας θά γνωρίζουν, πώς έφευρέθη 
καί πώς ήρχισε νά λειτουργή ό σιδηρόδρομος, θά γνωρίζουν δέ 

φυσικά καί τάς δυσκολίας, ποΰ συναντούσαν οί πρόγονοί μας, ταξει- 
δεύοντες είς μακρυνάς άποστάσεις καί εις τά κτήματά των, ποΰ άπεΐ- 
χον τής πόλεως.

Ίσως δμως οί πλεΐστοι άπό τούς άναγνώοτας μας δέν έσκέφθησαν 
ποτέ τήν στενοχώριαν καί τά βάσανα, τά όποια ύφίσταντο εκείνοι ποΰ 
ήθελαν νά μεταβούν μέ ένα όποιονδήποτε μέσον μεταφοράς έκ μιας 
πόλεως εις άλλτ|ν, είτε άπό τό ένα μέρος τής αύτής πόλεως εις τό άλλο. 
Εις εποχήν, ή οποία δέν άπέχει καί πολύ άπό τήν σημερινήν, δηλαδή 
πρό 200—300 ετών, εκείνος ποΰ θά έλάμβανε τήν άπόφασιν νά ταξει- 
δεύση άπόστασιν 150 χιλιομέτρων, έθεωροΰσε τό ταξείδιον τόσον κινδυ
νώδη περιπέτειαν, ώστε συχνά πριν άναχωρήση άπό τόν τόπον, οπού 
εΰρίσκετο, έκάθητο μελαγχολικός καί συνέτασσε τήν διαθήκην του· καί 
τήν στιγμήν ποΰ έπρόκειτο νά άναχωρήση, άποχαιρετοΰσεν όλους τούς 
φίλους του, έν τή πεποιθήσει, δτι ύπήρχον πλεΐσται πιθανότητες νά μή 
τούς έπανίδη πλέον.

Άλλά διατί νά τρέχωμεν τόσο μακρυά ; ’Εκείνος, ό όποιος θά έπαιρ- 
νεν ένα όποιονδήποτε μέσον συγκοινωνίας διά νά μεταβή άπό τής μιας 
συνοικίας τής αυτής πόλεως εις άλλην, διέτρεχε τούς αυτούς καί περισ
σοτέρους κινδύνους. Οί δρόμοι ήσαν άρκετά επικίνδυνοι, διότι δέν έφω-

ΚΑΤΑ ΤΟ 1832. - Ιδού μέ τί άμάξι, τό όποιον έκινεϊτο μέ άτμόν, έγίνετοξ κατά τό 
1832 ή συγκοινωνία μεταξύ Λονδίνου καί Βιρμιγχάμης.

τίζοντο καθόλου- οί μικροί μάλιστα καί παράμεροι δρόμοι, μόλις έδυεν 
ό ήλιος, καθίσταντο λίαν επικίνδυνοι, διότι έπλημμύρουν άπό κακοποιά 
στοιχεία, τά όποια έλήστευον καί κατόπιν έφόνευον άδιακρίτως κάθε 
διαβάτην, δστις θά είχε τήν κακήν τύχην νά διέρχεται άπό έκεί. Λησταί 
τών μεγάλων δρόμων, ίππεύοντες ταχύποδας ίππους, τριγυρνοΰοαν γύρω 
άπό τά τείχη τών πόλεων. Επίσης κλέπται καί λωποδϋται παντός είδους 
παρεμόνευον είς κάθε γωνίαν τών δδών τών πόλεων. Εκτός λοιπόν 
έκείνων, ποΰ ήσαν άρκετά πλούσιοι καί ήμποροΰσαν νά διαθέσουν χρή
ματα άρκετά, ώστε νά συντηροΰν σταύλους καί άμάξας καί έπιπλέον 
ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν πυρσοφόρων καί φυλάκων, διά νά φωτίζουν καί 
νά έξερευνοΰν τήν νύκτα τάς σκοτεινάς γωνίας τών δρόμων, οί άλλοι 
κατ’ ούδένα λόγον ήμποροΰσαν νά προβοΰν είς τοιοϋτον άπονενοημένον 
διάβημα τήν νύκτα.

•

Μόλις κατά τό 1640 άνεφάνησαν είς τήν Γαλλίαν, τό πρώτον, τά άγο- 
ραϊα αμάξια, αί φιάκραι, είδος αμαξών, ποΰ έφεραν τό όνομα αύτό άπό 
τό Hotel Laut Fiacre, δπου ήτο δ σταθμός των. Πολύ δμως πρό τής 
χρονολογίας αύτής, αί άγοραϊαι άμαξαι είχον τεθή έν χρήσει εις τήν 
Αγγλίαν. Ό ιδιοκτήτης τών αμαξών αύτών τάς εϊχεν άγοράσει άπό 
μερικούς πλουσίους, οί όποιοι τάς είχαν άντικαταστήσει μέ νέας. Τό 
πράγμα έσχε μεγάλήν έπιτυχίαν, τόσον είς τό Παρίσι, δσον καί είς τό 
Λονδΐνον διότι έδιδε τήν εύκαιρίαν είς τόν πρώτον τυχόντα, ποΰ θά 
ήμποροΰσε νά πληρώση μίαν κούρσαν, νά ταξειδεύση άνέτως. Αίκυρίαι 
θά ήμποροΰσαν είς τό έξής νά έξέρχωνται είς περίπατον έφ’ άμάξης, 
στολισμένοι έμορφα καί καλοκτενισμέναι. Εννοείται, δτι πολύ προη
γουμένως οί άρχαΐοι Έλληνες καί οί Φοίνικες είχον εφεύρει τά φορεία 
καί τά άρματα, τά όποια δμως ήσαν δλα ιδιωτικά και κτήματα μόνον 
τών πλουσίων καί τών εύγενών, τών όποιων άποτελοΰσαν ένα άπό τά 
πολλά γνωρίσματα. Άλλ’ ας έπανέλθωμεν είς τάς φιάκρας. "Οπως κάθε 
νέα έφεύρεσις, όταν πρωτοεμφανίζεται παρουσιάζει σωρείαν άπό άτε- 
λίας, αί όποϊαι διορθώνονται σύν τφ χρόνφ, έτσι καί τό νέον είδος τών 
άγοραίων αμαξών παρουσίαζεν έξωτερικόν άθλιον.

«

Οί άμαξηλάται πολλές φορές ρακένδυτοι, άλλοτε έκάθηντο είς τό 
ώρισμένον τους κάθισμα καί συχνά ίππευαν τό ένα άπό τά δύο άλογα 

τής άμάξης, τής όποιας τό έοωτερικόν παρουσίαζεν δ^ιιν άθλίαν υπό 
έποψιν ακαθαρσίας καί άκαταστασίας. Κατόπιν δμως, όταν τά αμάξια 
διεδόθησαν, αί άνάγκαι τοΰ κοινού κατά συνέπειαν, έπολλαπλασιάσθη- 
σαν καί έπρεπε νά εΰρεθή άλλο είδος, τό όποιον νά έξυπηρετή εύρύτε- 
ρον τό κοινόν. Έκ τοΰ γεγονότος αύτοΰ προέκυψαν τά δμνιμπους. Τό 
πρώτον δμνιμπους έκαμε τήν έμφάνισίν του εις τό Παρίσι κ,ατά τό 
1662. Τήν πρώτην ιδέαν περί τούτου έσχεν ό Πασχάλ καί τήν επικρο
τήσει· Λουδοβίκος ό ΙΑ', δστις έδειξεν ένδιαφέρον διά τήν έπιχείρησιν. 
Δυστυχώς, ολίγους μήνας βραδύτερον, έπειδή τά κέρδη δέν έκάλυπτον 
τάς ζημίας, τά δμνιμπους έξηφανίοθησαν καί δέν άνεφάνησαν, ή μή 
μετά πάροδον 150 ετών. Κατά τό 1829 κάποιος Άγγλος, ονομαζόμενος 
Shillibeer, ευρισκόμενος δέ εκείνην τήν εποχήν είς τό Παρίσι, είσή- 
γαγε τά δμνιμπους*  καί είς τό Λονδΐνον

«
Τά δμνιμπους αύτά, άφοϋ ύπέστησαν διαφόρους τροποποιήσεις καί 

μεταμορφώσεις, κατέληξαν είς τά σημερινά αύτοκίνητα, τά όποια δια
σχίζουν τάς δδούς δλων σχεδόν τών πόλεων τοϋ κόσμου. Είς τό μεταξύ 
δμως, έως δτου καταλήξουν είς τήν σημερινήν φόρμαν τών αύτοκινή- 
των, τά δμνιμπους, άνεφάνησαν τά τραμβάϊ, οί τροχιόδρομοι δηλαδη, 
τά όποια είναι καθαρώς ’Αμερικανική έφεύρεσις. Είς τό Παρίσι 
είσήχθησαν τό πρώτον κατά τό έτος 1854. Κατά πρώτον ήσαν ίπποκί- 
νητα, συρόμενα έπάνω είς σιδηράς γραμμάς, δπως καί ό σιδηρόδρομος. 
Αί πρόοδοι τοΰ τροχιοδρόμου, υπήρξαν πολύ βραδύαι, διότι, μόλις πρό 
ολίγων έτών κατωρθώθη νά άντικατασταθή ή διά τών ίππων κινητή
ριος δύναμις ύπό τοΰ ήλεκτρισμοΰ. ’Εννοείται, δτι είς τό μεσολάβησαν 
χρονικόν διάστημα έχρησιμοποιήθη διά τήν κίνησιν τών τροχιοδρόμων 
καί δ άτμός. Είς τό Λονδΐνον οί τροχιόδρομοι έπολεμήθησαν αγρίως 
έκ μέρους τών Εταιριών τών δμνιμπους. Έν τφ μεταξύ καί οί σιδη
ρόδρομοι προοδέυσαν σημαντικά καί έπυκνώθησαν, έξαπλωθέντες διά 
διπλών γραμμών είς δλην τήν γήν, συντομεύσαντες δέ καταπληκτικώςτάς 
μεγάλας άποστάσεις, αΐτινες έως δτου εΰρεθή δ άτμός καί ό ήλεκτρι- 
σμός, έθεωροΰντο ώς άσύνδετοι.

Τήν τεραστίαν διαφοράν καί τήν καταπληκτικήν πρόοδον είναι 
είς θέσιν νά κρίνουν οί γεροντότεροι τών κατοίκων τής πρωτευού- 
σης, είς τών όποιων τήν μνήμην θά είναι έντυπωμένα ζωηρά τα 
χάλια, τά όποια εϊχεν ή συγκοινωνία κατά τήν εποχήν τής παιδικής 
καί νεανικής των ηλικίας.........

Οί ίπποκίνητοι τροχιόδρομοι είσήχθησαν είς τήν πρωτεύουσαν κατα 
τό έτος 1893 οί δέ ηλεκτροκίνητοι κατά τό 1909.

ΤΑ ΠΡΟΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. — "Ενα ά.-ιό τά πρώτα έπιόατικά αύτοκίνητα, 
τά όποία έχρησιμοποιοΰντο είς τήν ‘Αγγλικήν πρωτεύουσαν.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.— Μίαν ήμέραν, ένας ανώτερος ΰπάλληλος τής Β. Αύλής 
τοϋ τελευταίου Βασιλέως τής Γαλλίας, ήρώτησε τόν ακαδημαϊκόν Mairan, 
μέ τήν σκαιάν περιέργειαν, ή δποία έχαρακτήριζε τούς άριστοκράτας τής 
έποχής έκείνης: Τί είναι αί ήλιακαί κηλΐδες ; ’Αγνοώ, άπήντησεν δ άκα- 
δημαϊκός. Τί σημαίνουν αί ζώναι τοϋ Διός : ’Αγνοώ. Τί είναι τό ζωδιακόν 
φώς ; ’Αγνοώ. Ώ ! μά βέν μοΰ λέτε, κύριε, τί χρησιμεύει νά είναι κανείς 
’Ακαδημαϊκός; Γιά νά λέη, δταν πρέπει, «Αγνοώ», άπήντησεν δ Mairan.

Ο ΓΑΪΔΟΥΡΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΗ 
--------------------------------------- · "ϋ 

ΑΠΟ ΤΙΣ "ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ,.

— Χά, μωρέ ψωριάρη, χά.
Κι’ ό Νικολής κατέβαζε άλύπητο ξύλο στή 

ράχη τοΰ κακομοίρη τοΰ γαϊδάρου. Μά σάμπως 
έφταιγε καί τόσο τό δυστυχισμένο τό ζφ, ποΰ 
δέν περπατούσε πιό γλήγορα; Λίγο τώχες. ποΰ 

< τό βάραιναν τά λάχανα;
— Ντέ, νά σοΰ πάρη ό Διάολος τά γονικά, ώργισμένε.
"Αλλη μιά στή ράχη τοΰ γαϊδάρου. ’Αλήθεια, τό ξύλο τώλεγε στά 

χέρια τοϋ Νικολή. Κι’ δπως άκοΰς τσακίσματα ξερών κλαδιών, άπαράλ- 
λαχτα αντηχούσε στό μονοπάτι καί τό τράκ καί τρούκ. Μά ό γάιδαρος 
— λίγο πεισματάρης—μέ τό κεφάλι γυρμένο κάτω καί μέ τήν ούρά 
αναμεσα στά σκέλη του, τραβούσε άδιάφορα κι’ δλο άνέβαινε τό λοξό 
μονοπάτι, πότε - πότε γλυστρώντας στις πέτρες τις γυαλιστερές. Λές καί 
δέν τόν έμελλε πολύ - πολύ γιά τό ράβδισμα.

Λογάριαζε ό Νικολής άπό τόν ήλιο, πώς ώς τά βασιλέμματα θά μπο
ρούσε νά φτάση στή χώρα, νά πουλήση τά λάχανα καί νά γυρίση πάλι 
στό χωριό του. Κι' ήταν άνάγκη νά γίνη έτσι· γιατί αύριο—πανηγύρι 
τοΰ Άη Δημήτρη—θάβλεπε στήν έκκλησιά τού χωριού του τή Γαρου- 
φαλιά, μέ τά μαύρα σμιχτά φρύδια, τήν κόρη τής Κυρά Βασίλως, ποΰ 
τοΰχε πάρει τό μυαλό.

Τόν καϋμένο τόν Νικολή, ήταν νά τόν λυπάται κανένας. Δυό χρό
νια καί παραπάνω τήν άγαπρ τώρα, 
κΓ ή διεστραμμένη, ούτε γυρίζει καλά 
καλά νά τόν δή· κι’ αν καμμιά φορά 
καταδεχτή νά τοΰ ρίξη μιά λοξή παμ
πόνηρη ματιά, τήν παίρνει ένα τέτοιο 
γέλοιο κοροϊδίας, ποΰ ό Νικολής γίνε
ται μπαρούτι· κι’ άπό τή σκάση του τρέ
χει καί ξεθυμαίνει στοΰ γαϊδάρου τή 
ράχη. Νάσου κι'αύτή, νάσου κΓ «κείνη.

Κ
’Αγάλι-άγάλι τό γαϊδούρι κατέβαινε 

τώρα τήν κατηφόρα. Ώρα μέ τήν ώρα 
καί θά φανούν πέρα τά χωράφια τοΰ 
Γεροκώστα. Ή ώρα ήταν ώς τρεις άπό 
τό μεσημέρι· κι’δ Νικολής, άφίνοντας τό 
ζφ του νά προχωρη, στάθηκε λίγο σ’ ένα 
φράχτη κΓ έστριβε τό τσιγάρο του.

Έκεί νάσου καί ξεφυτρώνει άπό τή 
γωνιά τοΰ φράχτη ένας παπάς τρεχά
τος, μέ σκονισμένο τό ράσο του.

— Μωρέ παιδί μου, μήν είδες κανένα 
γαϊδούρι νά διαβαίνη δώθε ;

—"Οχι, γέροντά μου· άλλο άπό τό 
δικό μου γαϊδούρι μοΰ φαίνεται πώς 
δέν διάβηκε άπό δώ.

— Ποιό δικό σου;
— Νά. τό δικό μου, έκεΐνο έκεί πέρα.
— Άμ’ τότε είν’αύτό. Τάφισες καί διάβηκε άπ’ τό περιβόλι μου καί 

μοΰ χάλασε εφτά-οχτώ λάχανα. Τώρα θά μοΰ πλήρωσής τή ζημιά.
— Βρέ παπά μου, κάτι λάθος έχεις, θαρρώ.
— Τίποτα· θά σέ πάω στό δήμαρχο.
ΚΓ ό παπάς άδράζει τόν Νικολή άπό τό στήθος καί τινάζοντας τόν 

σέρνει σάν κατάδικο.
— Βρέ παπά μου, γιά στάσου... μήν τραβρς έτσι... Φτοΰ, νά πάρη ή 
—νά πάρη... Τί ήθελα νά περάσω τώρα έγώ άπό δώ;... ί*  ", '

-----ό σου, παπά μου... Στάσου, εύλογη μένε, γιά τό θεό...
5 ν’ άκούση ό παπάς, ποΰκανε σάν φρενιασμένος.
.’ άπόειδε ο δυστυχισμένος ό Νικολής, βγάζει καί πληρώνει τή

Ο ΠΡΟΠΑΠΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ. — Ιδού και ό προπάππος τού 
ποδηλάτου. Δύο τροχοί, οί όποιοι έκινονντο καδ’ δν χρόνον ό άναύάτης 

έτρεχε και διηυκόλυνε τό βάδισμα.

οργή, νά πάρη- Τί ήθελα νά περάσω τώρα έγώ άπό δώ;... Μπά, σέ

Μά ποΰ ν’ άκούι
Είδε κι’ ... _ ...... _____

ζημιά, ποΰ δέν είχε κάνει, κι’ έτσι λευτερώνεται άπό τά σιδερένια 
χέρια τοΰ παπά.

—Άει στό Διάολο, όξω άπό τούς άγιους σου, μουρμουρίζει.
Καί τρέχει νά φτάση τό γάιδαρο του.
Μά ό γάιδαρος ήταν τώρα μακρυά. Ό Νικολής, γεμάτος θυμό άκόμα, 

το βάζει στά πόδια πιό γερά καί τόν προφτάνει· παρά λίγο νά τόν χάση 
μέσ’ στά χωράφια τοΰ Γεροκιΰστα καί νά τοΰ ξεφυτρώσουν πάλι και
νούργιες δουλειές. Άλλη τώρα χειροτονία τοΰ γαϊδάρου.

— Γιά τή δική σου γενεά, ψωριάρη, πήγα νά πληρώσω στά καλά 
καθούμενα πρόστιμο... Νά, κι’ αύτή... πάρε κι’άλλη 
νά κουνηθής πιό γλήγορα, νά μή μοΰ συντυχαίνουν 
παπάδες.

Ήλιοβασιλέμματα ό Νικολής έγύριζε καβάλλα στό 
χωριό του· κΓ ήταν τώρα χαρά χαρούμενος, γιατί στή 
χώρα είχε πουλήσει τά λάχανα σέ καλή τιμή.

Μά έλα, ποΰ δ γάιδαρος του δέν έννοοΰσε νά περπα- 
τήση πιό σβέλτα... Κι’ ό ούρανός όσο πήγαινε συν
νέφιαζε· νά, καί μιά άστραπή, σάν νά ξέσχισε πέρα 
τό μακρυνό σύννεφο.

— Χά, μωρέ, καί θά μάς πιάση ή μπόρα. Άιντε καί 
νυχτώνει, ψοφίμι.

Μά τοΰ κάκου- δ γάιδαρος τό ίδιο τροπάρι.
Ό Νικολής τότε πεζεύει, παίρνει άπό κάτω ένα φρύ

γανο, καβαλλικεύει πάλι καί μ’ έκεΐνο τό κλαδί άρχίζει 
νά γαργαλρ στήν κοιλιά τό πεισματάρικο ζφ του, 
ϊσως τό κάνη νά πάη πιό γλήγορα.

Μά δ Διάολος τάφερε καϊ δυό άλλογόμυγες, ποΰ 

τόσην ώρα κάθουνταν ήσυχα καί καλά στήν κοιλιά τοΰ γαϊδάρου, έφυ
γαν άπό κεΐ καί πήγαν καί κάθισαν κάπου άλλού.

Τό ζφ τρελλάθηκε άπό τό γαργάλισμα. Τοΰ κάκου ή ούρά του χτυ
πούσε καί στριφογύρισε όλούθε, πάνω, κάτω. Οί άλογόμυγες έκεϊ. Ση
κώνει τά πισινά του καί τά τινάζει στόν άέρα δυό τρεις φορές. Τίποτα. 
Είδε κι’ άπόειδε, παίρνει δρόμο σάν δαιμονισμένο. Καί σ’ ένα κατή
φορο νάσου καί κουβαριάζεται μέ τόν Νικολή κάτω καί κάτω στά χώ
ματα. Ένα σύννεφο σκόνης σηκώθηκε στόν άέρα.

— Άει στό Διάολο, άφωρισμένο, μ' έσκότωσες.
Ό Νικολής σηκώνεται κακώς έχοντας. Τώρα ή βροχή άρχισε νά 

πέφτη ψιλή ψιλή, μά σέ λίγο χόνδρυνε. Ό γάιδαρος, κρατώντας στή 
ράχη τόν Νικολή, τραβούσε άγάλι άγάλι, σάν νά μήν τόν έμελλε τίποτα.

Ή ξαφνική μπάρα είχε πλημμυρίση τό λάκκο, πού ήταν ίσα ίσα 
απάνω στό δρόμο· καί ό γάιδαρος φθάνοντας, δέν ήθελε νά προχωρήση.

— Μούσκεψα, ψωριάρη. Ντέεε... Μάό γάιδαρος ούτε μπρος ούτε πίσω.
Τί νά κάνη ό Νικολής; Δέν χάνει καιρό- πεζεύει, πηδ<1 τό λάκκο καί 

τραβρ δυνατά τού γαϊδάρου τό σχοινί. Τίποτα. Ό γάιδαρος ακίνητος. 
Ξαναπηδρ. πίσω τό λάκκο καί σηκώνοντας τό ραβδί, καταφέρνει μιά 
θεώρατη στά μεριά τού γαϊδάρου. Τό ζφ φαίνεται πώς έπόνεσε πολύ· 
καί τινάζοντας τά πισινά του. παίρνει δρόμο καί δρόμο ... Μά τό σχοινί 
μπερδεύεται στού Νικολή τά πόδια καί τόν σέρνει ανάσκελα καί νάσου 
ό Νικολής μέσ’ στό νερό μέ τή ράχη.

— Άϊ ! πού νά σέ πάρη ή οργή, άφωρισμένο ...
Ό γάιδαρος έτρεχε στά τέσσερα κατά τό χωριό. Ποΰ νά τόν φτάση 

τώρα πιά ό Νικολής; Σηκώνεται σάν βρεμμένος γάτος· τά ροΰχά του 
στάζανε' μιά άπό τό πέσιμο, μιά άπό τό βρέξιμο, δέν μπορούσε καλά καλά 

νά πάρη τά πόδια του.Ή βροχή είχε στα- 
ματήση, μά τί τό όφελος; Ξάφνου άπό 
τόν πλαγινό δρόμο βγαίνει μιά φωνή.

— Βρέ Κωστή, καβάλλα τάλογο 
κι’ έλα άπό δώ· ένα γαϊδούρι τρέχει 
κατά κεΐ· μήν είν’ αύτό πού πέρασε άπό 
τό περιβόλι;

_— Τί Διάολο ! συλλογίστηκε ό Νικο- 
λής. θά ήταν γούστο νά μοΰ ζητούνε 
ξανά κανένα πρόστιμο. ΚΓεΙναι Ισα ίσα 
τό μέρος πού άντάμωσα τόν παπά.

Σέ^λίγο βρέθηκε άντίκρυ σ’ αύτόν μέ 
τήν άγρια φωνή.

— Γειά σου, παλληκάρι. Κάτι τέτοια 
ώρα:

— Πάω γιά τό Κατωχώρι, λέει ό 
Νικολής.

— Ένα γαϊδούρι πιάσαμε· μήν είναι 
δικό σου;

— Ναί.. δηλαδή όχι, έγώ δέν έχω.
— Τότε, άει στό καλό.
θέλοντας καί μή ό Νικολής, άφισε 

νά τού πάρουν τό γαϊδούρι.
— Αύριο τό πρωί, συλλογίστηκε, ϊσως 

τό φέρουν στό πανηγύρι νά τό πουλήσουν 
καί τότε βλέπομε τί έστί βερύκοκκο.

Εκείνη τήν ώρα στό σκοτάδι φώναζε 
άπό μακρυά καί ό γάιδαρος του.

— Φώναζε όσο θέλεις, άφωρισμένε· νά σέ ρημάξουν απόψε στό ξύλο 
αύτοΰ, κι’ αύριο στό χωριό σέ συγυρίζω κΓ έγώ κατά πώς πρέπει.

Ό Νικολής είχε φτάση κοντά μεσάνυχτα στό χωριό· καί τήν άλλη 
μέρα δέν είχε δύναμι νά σηκωθή γιά τήν έκκλησία.

’Απολειτουργά, ξάφνου, ακούστηκαν τουφεκιές.
— Μωρέ, ξαφνικός γάμος γίνεται καί δέν έχω εΐδησι έγώ; λέει ό 

Νικολής καί σηκώνεται, βάζει τά καλά του καί πάει γιά τήν έκκλησία.
Μόλις πρόφτασε. Ή νύφη, άπάνω σ’ ένα λευκό μουλάρι, πίσω τά 

προικιά της φορτωμένα σ’ ένα γάιδαρο κι’ δ γαμπρός παραπέρα μέ 
κόκκινο βαρβάτο άλογο, σάν τόν ’Άη Δημήτρη, τραβούσανε γιά τ’ άν- 
τικρυνό χωριό. Καί δός του τουφεκιές καί δός του τραγοΰδι.

Άνοιξε καλά τά μάτια του καί στάθηκε σάν μαρμαρωμένος.
— Άη Δημήτρη μου, τί είν’ αύτό ; Ξυπνητός είμαι, γιά ονειρεύομαι; 
Δέν μπορούσε νά τό πιστέψη δ δυστυχισμένος. Νύφη ή Γαρουφαλιά !

Καί τά προικιά της φορτωμένα στό γαϊδούρι του'. Καί γαμπρός εκείνος 
μέ τήν άγρια φωνή, ποΰ τοΰ πήρε τό γαϊδούρι!

Σάν μεθυσμένος καί κάτι χειρότερα, γύρισε στό σπίτι του. Τί νά κάνη 
τώρα; Πώς νά ζητήση τό ζφ του άπό κείνη, ποΰ τού πήρε καί τήν 
καρδιά; Κλαίει καί χτυπιέται καί πέφτει στό στρώμα άπαρηγόρητος.

Πάει ή Γαρουφαλιά πάει κΓδ γάιδαρος. στ. ςττεραντζας

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.— Καί είς τήν εικόνα άκόμη νά βλίχη κανείς τούς πρώτους σιδηροδρομικούς συρμούς, 
οΐτινες ^κυκλοφόρησαν, μόλις έγένετο ή άνακάλυψις τοΰ άτμοϋ, τδν πιάνουν τά γέλοια.’Εν τούτοις (πρεχε 
νά γίνουν οί συρμοί αύτοί διά νά δαυμάζωμεν σήμερον τάς μεγαλοπρεπείς Αμερικανικός Αμαξοστοιχίας.
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ΤΟ ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ ΣΑΣ g)

Πολύ δικαίως τό μέτωπον ώνομάοθη καθρέ
φτης τής ψυχής καί ναός τής αίδούς, διότι 

Ιπ αύτοΰ είναι εντυπωμένη ή χαρά καί ή λύπη, 

ή πραότης, ή αύοτηρότης, ή κακία, ή άγαθότης, 

ή νοημοσύνη, ή ήλιθιότης καί έν γένει όλοι οί 

φυσικοί μηνϋτορες τής ψυχής- Ή κανονικότης 

ή ή ανωμαλία τον μετώπου έξαρταται έκ τών 

άνω τούτον φυόμενων καλώς ή κακώς τριχών. 

Τό κυριώτερον ονστατικόν τον καλλωπισμόν 

τής κόμης είναι ή κανονικότης τον μετώπου. 

Μέτωπον τριχώδες, ανήκει κυρίως είς πρόοοτπον 

μικρόν. ’Η άκρα τών τριχών πρέπει να άπέχη 

ενα δάκτυλον τουλάχιστον άνω τών όφρύων. 

Μέτωπον ισχνόν ανήκει είς πρόσωπον ολίγον 

ωοειδές. Αί ρυτίδες τοΰ προσώπου, αί κατηρα- 
μέναι, δπως τάς ώνόμασεν ή Νινόν ντέ Λαγ- 

κλός, αί έχθραί ανταί τής ώραιότητος, έν προ>- 

τοις μέν συνεσταλμένοι καί ασθενείς, ή μία μετά 

τήν άλλην είσδύουοιν είς ιήν οφθαλμικήν γωνίαν.

Ή πρώτη εμφανίζεται, δλως απαρατήρητος, 

ή δευτέρα είναι ελάχιστης προσοχής άξια, άλλά 

είς τήν τρίτην ή ώραιότης άρχίζει νά φθείρεται. 

Ττρόντι δέ ή επίφοβος αύτή τριάς αγγέλλει τήν 

άτελευτητον συνοδείαν καί άλλων, αί όποιοι όλί- 

γον κατ ολίγον θά άναφανοΰν είς τό μέτωπον, 

κάτω άπό τους οφθαλμούς, γύρω άπό τό στόμα 

καί τον τράχηλον, είς τόν λάρυγγα και γενικώς 

πανταχού, μέχρις δτου καταστήσουν τήν μορφήν γεροντικήν. Πόσον οίκτρά 

καί επικίνδυνος είναι ή εποχή αύτή τής γυναικός! Είναι ή πρώτη αγγελία τής 

απώλειας ένός άγαθοΰ. Είναι ή πρώτη ατομική ένδειξις τής ματαιότητος τών 

αγαθών τοϋ κόσμου αύτοΰ. Είναι σάν ένα προαίσθημα περί προοελεϋσεως 

εχθρικής δννάμεως, ή όποια μάχεται ύποϋλως καί κρυφίως καί ήτις δέν θά 

σταματήση, παρά μόνον δταν καταστροφή όλον τό ποθούμενον. Τά άπιστα δέ 

αύτά ίχνη, τά όποια ή χειρ τοϋ χρόνου άσπλάγχνως έγχαράττει επί τοΰ γυναι

κείου μετώπου, είναι ή άνάμνησις τής κοσμικής ματαιότητος. Τά απαί

σια αύτά τρόπαια έπλάσθηοαν παρά τής φύσεως, διά νά χρησιμεύσουν ώς 

φόβητρα κατά τών ερώτων, διότι άνευ τών φυσικών τούτων παρασήμων τής 

άναπολήσεως τής ματαιότητος, πλεΐσται γυναίκες ήθελον λησμονήσει τό έτος 

τής γεννήσεώς των.

Μέ τάς ρυτίδας, τό δέρμα, τό καταστάν ζωηρόν παρά τής εύσαρκείας, 
χάνει τήν έλαστικότητά του μαραινόμενου. Τά δέ μέρη, ένθα οί μυώνες εΰρί- 

σκοντο συνεχέστερου είς κίνησιν, χαλαρούμενα, διατηροΰσι τά ίχνη τής προτέ- 

ρας ακινησίας των.

Παρετηρήθη, άτι γυναίκες, νέαι άκόμη, προσεβλήθησαν έκ τούτων, ένφ 

άλλαι, πλέον αύτών ηλικιωμένοι, έμειναν ανέπαφοι, χάρις είς τό ΰποοτηρίζον 

τό δέρμα λίπος, οπερ προασπίζει τοΰτο άπό τάς προσβολής τών ρυτίδων. Αί 

ρυτίδες δθεν προέρχονται άπό τήν πολλήν ίσχνότητα.

Αιά νά εξαλείφετε τάς ρυτίδας σας παραθέτομεν τήν εξής συνταγήν.

Αιαλύετε έντός οινοπνεύματος 350 γραμ. 2 γρ. τετριμμένης βενζόνης, 2 γρ, 

τετριμμένης λιβάνου, 2 γρ. αραβικόν κόμμι. "Αμα διαλυθούν, προσθέτετε 3γρ. 

τετριμμένα κουκουνάρια, 3 γρ. τετριμμένα άμύγδαλα, 1 γαρύφυλλον κοπανι

σμένου καί 1 μοσχοκάρυον κοπανισμένου.

Μουσκεύονται δίς τήςήμέρας, ταρασσομένου δίς τής ημέρας τοΰ έμβρέγματος. 

Έπειτα τό άφίνετε νά κατασταλάξω, έως δτου μείνη τό ήμισυ.

Προφυλαχτικά τής ρτνός.

Τά έξανθήματα τής ρινός, δταν προχωρούν πρέπει νά θεραπευωνται άπό 

ειδικόν ιατρόν. Είναι έπωφελέστατον νά μή άποκρούωμεν τήν προξενούσαν 

αύτά δριμύτητα καί πρέπει νά άκολουθοϋμεν δίαιταν κανονικήν καί μετρίαν. 

"Οταν αύτά άνθίστανται είς τάς προσπάθειας τού ιατρού, μή προερχόμενα 

άπό εξωτερικήν διερεθιοτικότητα, ή είναι λίαν ασήμαντα, τά πλύνομεν συνε

χώς μέ ύδωρ, τό όποιον περιέχει έν τέταρτον αφεψήματος δενδρολιβάνου. Αί 

πλύσεις ανταί, τακτικώς έκτελούμεναι, άνεν έντελούς τών έξανθημάτων έξα- 
λείψεως, τουλάχιστον τά καθιοτώαιν ανώδυνα, μετριάζουν τήν δριμύτητα των 

καί ενίοτε μάλιστα θριαμβεύουσιν αύτών. Πρός αύξησιν τής λεπτότητας τής 

οσφρήσεως καί ένίσχυσιν αύτής, έν περιπτα'ισει έκλείψεως, <5 ηδύοσμος, είαπνεό- 
μενος συνεχώς, έχει τήν ιδιότητα νά καθιστφ τήν δσφρησιν εύαισθητοτέραν, νά 

ενισχύει, νά άπαλείφη τήν άτονίαν αύτής και νά άποδίδη τήν δσφρησιν είς 

τούς άνθρώπους, άπό τούς όποιους άπεσβέοθη.

«
* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *

Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ

Ό παρών πόλεμος κατήργησεν τήν στρατιώτην ίεραρχείαν, δπως κατηρ- 
γήθη καί κατά τήν έποχήν τής Γαλλικής αύτοκρατορίας. Ό στρατηγός 
Πίζαν, άνακληθείς δΓ άλλην αποστολήν άπό τήν ΰπεράσπισιν τοΰ τομέως 
τοΰ Βερντέν, δπέδειξεν ώς αντικαταστάτην του εις τήν Γενικήν Διοίκησιν 
τών γαλλικών δυνάμεων τής περιοχής τοϋ Βερντέν, τόν στρατηγόν Νιβέλ, 
δστις είχε τόν βαθμόν άπλοΰ συνταγματάρχου κατά τήν έναρξιν τοΰ Πανευ
ρωπαϊκοί πολέμου. Ό νέος στρατηγός κατάγεται άπό οικογένειαν καθα- 
ρώς στρατιωτικήν καί έχει έπιδείξη έως τώρα θαύματα, ΰπερααπίζων μέ 
γενναιότητα, τό Ιστορικόν καταστάν, Γαλλικόν φρούριον.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΙΑΣ ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΕΩΣ

Είς τό Λονδϊνον έωρτάσθη πανηγυρικώτατα ή επέτειος τής τορπιλλί- 
σεως τοΰ μεγάλου ΆγγλικοΟ ύπερωκεανείου «Λουζιτάνια» δπό τών Γερμα
νών. Είς τήν έορτήν έλαβον μέρος πολλοί τών ναυαγών καί τών διασωθέν- 
των άνδρών τοΰ πληρώματος τοΰ πλωτοΰ κολοσσού, καί πλήθος άπειρον

λαοΰ. Πλεϊστοι Τσέχοι καί κάτοικοι τής 'Αλσατίας καί Δωρραίνης, διαμέ- 
νοντες είς τήν Αγγλικήν πρωτεύουσαν, έλαβον μέρος εις τήν έορτήν έπίσης 
καί παρήλασαν διά τών δδών τής κοσμοβριθούς ’Αγγλικής μεγαλουπόλεως, 
κρατούντες εις τάς χείρας έντός δαλίνης θήκης, βμοίωμα τοΰ βυθισθέντος 
δπερωκεανείου. Τής συνοδείας προηγείτο δμάς Άγγλοπαίδων προσκόπων.

ΤΑΞΕΪΔΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

* Πέντε μέλη άπό τήν χορείαν τών Γάλλων άθανάτων, ποΰ αποτελούν τήν 
Γαλλικήν ’Ακαδημίαν, έταςείδευσαν τόν παρελθόντα μήνα εις τήν ’Ισπα
νίαν, έχοντα ειδικήν άποστολήν, τής όποιας αί λεπτομέρειαι δέν κατέστη 
κατωρθωτόν νά γνωσθοΰν. Οί Γάλλοι ’Ακαδημαϊκοί έγένοντο δεκτοί ενώ
πιον τοΰ Ίσπανοΰ Βασιλέως μέ έξαιρετικάς τιμάς.

Η ΣΑΡΡΑ

’Επί κεφαλής λόχου, μεταξύ τών άνδρών τοΰ όποιου περιλαμβάνονται 
καλλιτέχναι τοΰ Γαλλικού θεάτρου όνομαοτοί, δπως ή Άουστέν Μπρεδάλ, 
δ κ. Ντουμενύ ή κ. Δουσάν καί δ κ. Φουρού, ή μεγάλη Γαλλίς τραγωδός, 
ή Σάρρα Μπερνάρ, έδωσεν είς τούς Γάλλους πολεμιστάς άκόμη ένα δείγμα 
τοΰ άπαραμίλλου ταλάντου της. Έρωτηθεϊσα κατά τήν έπάνοδόν της είς 
τό Παρίσι είς κύκλον γνωστών της περί τών έντυπώσεών της, είπεν, δτι 
αύται ήσαν άρισται. Οί Γάλλοι στρατιώται κρατούν δλην τήν εύθυμίαν των.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Είς τήν Ρώμην όργανώθη δπό τής πριγκηπίσσης καί τοΰ πρίγκηπος Δέ 
Μπρογκλί έκθεσις ζωγραφικών έργων Γάλλων καλλιτεχνών, εδρισκομένων 
είς τό μέτωπον. 'Γήν έκθεσιν, άποτελοΰσαν άκόμη μίαν ένδειξιν τής άδελφό- 
τητος τών ’Ιταλών και τών Γάλλων, έπεσκέφθησαν δλαι αί προσωπικότητες 
τής Ρωμαϊκής άριστοκρατίας, τοΰ διπλωματικοΰ κόσμου, τοΰ πολιτικού, 
τού φιλολογικού καί τοΰ καλλιτεχνικού. Ή έκθεσις έφιλοξενήθη εις τό 
μέγαρον τού πρίγκηπος Κολόννα Δέ Πραγκλιάνι.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ
Καληνύχτα, βουνά, ποΰ τό πλάνο φεγγάρι 

πίσω πάει άπό σας καί γέλα μυστικά. 

Καληνύχτα καί σείς, γιασεμιά μου λευκά, 

λουλουδάκια ξανθά κί άστρουλάκια /ιέ χάρη, 

τδνειρό μου άπό σας ποιες χλωμάδες θά πάρη; 

Καληνύχτα.

Καληνύχτα, γλυκείες μυρωδιές στον αγέρα, 

πού μεθάτε απαλά τό κρυμμένο πουλί. 

Παραθύρια μικρά, ποιο χεράκι σας κλεϊ; 

καληνύχτα, σκοπέ, ποΰ σέ στέλνει άπό πέρα, 

κονεμένου βοσκού καλαμένια φλογέρα.

Καληνύχτα. 

Καληνύχτα, χρυσά π άγρυπνατε άγγελάκια. 

σάν κοιμάται απαλά μιά κορούλα χρυσή. 

Καληνύχτα, ματιών στοχασμοί περισσοί. 

Καληνύχτα καί σείς, ζαχαρένια χειλάκια, 

ποΰ σκορπάτε γλυκά μέσ στόν ύπνο φιλάκια.

Καληνύχτα.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΠΕΡΑΝΤΣΑΣ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

— Ό βασιλεύς τοΰ λευκοσιδήρου έν 'Αμερική Νεκεχέν, Γερμανός τήν 
καταγωγήν, έδώρησεν εις τό πλήρωμα τοΰ πρώτου έμπορικοΰ δποβρυχίου 
«Ντόϋτσλαντ» 10,000 δολλαρίων.

— Ό ιατρός τής ’Ιαπωνικής Αύλής Τέίζ Ίδάϊ, έν συγγράμματί του Ισχυ
ρίζεται, δτι δ σακχαρώδης διαβήτης έν Ίαπωνίφ είναι πάντοτε ήπιωτέρας 
μορφής ή έν Εύρώπη, καθόσον ή ’Ιαπωνική φυλή φαίνεται έχουσα μείζονα 
άφομοιωτικήν δύναμιν τού σακχάρου. Σημειωτέον, δτι ή συνηθεστέρα έκεϊ 
τροφή είναι ή δρυζα, δ σίτος καί ή πατάτα, ήτοι δλαι πλειότερον πάσης 
άλλης εΰνοοΰσαι τήν έμφάνισιν καί τήν άνάπτυξιν τού διαβήτου.

— Τό Μουσεϊον τοΰ Βερολίνου έπλουτίσθη εσχάτως μέ πολύτιμον 
άγαλμα Ελληνικής θεάς, χρονολογούμενου άπό τοΰ 600 π. X., έκ πεντε- 
λησίου μαρμάρου. Τό έργον είχεν έκτεθή έν Παρισίοις πρός πώλησιν καί 
είχε διεγείρη τόν ένθουσιασμόν τών Γάλλων άρχαιολόγων. ’Αλλ’ ιδού, δτι 
κατώρθωσε νά τό άποκτήση ή Γερμανία.

— ’Αμερικανός φυσιολόγος, ισχυρίζεται, δτι κάποιο ψάρι τών Βορείων 
θαλασσών, όνομαζόμενον «μπανακαουτάρος» συνθλιβόμενον καί μεταβαλ- 
λόμενον είς δγρόν βΓ ενέσεων, είκοσαπλασιάζει τήν μυϊκήν δύναμιν τοΰ 
άνθρώπου. Νεανίας φέρων μετά κόπου έπ’ ώμων βάρος 5 οκάδων, έπειτα 
άπό 20 ένέσεις έσήκωσε μοσχάρι 85 οκάδων, χωρίς νά δείξη σημεία ύπερ
βολικής προσπάθειας.

— Είς μίαν πόλιν τής πολιτείας ’Ινδιάνας άπεβίωσεν έσχάτως είς ήλι- 
κίαν 106 έτών δ Βολβάγκ Μπώσνερ, άποκτήσας 14 τέκνα, 174 έγγόνους 
καί 456 δισεγγόνους' παρηκολούθησαν τήν κηδείαν του 518 απόγονοι, έν οί ς 
δ μόνος υιός του, 67 έτών, κρατών έκ τής χειρός τετραετή υιόν δισεγγόνου.

— Έν Γερμανίφ, διά νά προμηθευθή τις ένα γιλέκο, ή 
ύποκάμισον, πρέπει νά έχη «δελτίον ένδυμασίας». Άλλως 
δ έμπορος άρνεϊται κατηγορηματικώς τήν πώλησιν. 05τω, 
έκαστος κάτοικος τής Γερμανίας έφ’ έξής θά κάμνη προ
μήθειαν φορεμάτων κατά 80 °/0 όλιγωτέραν ή άλλοτε.

— Ό Βάσιγκτων Μπόργκ έδραματοποίησεν έσχάτως 
ένα διήγημα τοΰ Ροβέρτου Μπράκκο, τήν «Πριγκήπισ- 
σαν», ή δποία καί έδιδάχθη είς τό θέατρον «Κουρίνο» 
τής Ρώμης μέ θριαμβευτικήν έπιτυχίαν.

— Έν Κλέβελανδ έπερατώθησαν αί έργασίαι διά τήν 
κατασκευήν τοΰ μεγίστου τηλεσκοπίου τοΰ κόσμου, τό 
δποϊον προορίζεται διά τό Άστεροοκοπεϊον τής Βικτω
ρίας. Τό βάρος τοΰ νέου τηλεσκοπίου είνε 55,000 χιλιογρ., 
τό δέ διαθλαστικόν του κάτοπρον είναι 1,80 μέτρα. Ό 
χειρισμός αύτοΰ γίνεται δΓ ήλεκτρικών κινητήρων.

Έν ΆΌηναις, ΤυπογραψεΙον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη—11031.


