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ΕΧΡΙ τοΰ 1830 έν
7τρ ωτευούση τοΰ Ελ
ληνικού Βασιλείου έ- 
γράφησαν μέν δύο ή 
τρία θεατρικά έργα, 
άλλά σκηνή πρός πα- 
ράστασιν είτε αύτών 
εΓτε άλλων τινών άλ- 
λαχοΰγραφέντων $ με- 
ταφρασθέντων ούδεμία 
έπήχθη. Άλλ ’ ούδ’ είς 
άλλην τινά πόλιν τίς 
έλευθέρας 'Ελλάδος μέ

χρι τού 1830 άνεπέτασσε τήν αυλαίαν αύτής 
ή έλληνικη σκηνή, έάν έξαιρέσωμεν τάς δύο 
έν 'Γήνφ γενομένας κατά το 1825 παραστά
σεις, τού Μάρκου Μπότσαρη και τοΟ Μεγα- 
κλέους καί δύο άλλας γενομένας έν Σαντορίνη 
κατά τό 1827.

Πλήν καί αΐ παραστάσεις αυται δέν δύναν
ται νά λογισθώσιν ώς άπαρχή τίς λειτουργίας 
τίς έν τη έλευθέργ Έλλάδι σκηνής, ήτις 
πράγματι ένεφανίσθη τό πρώτον εΐς άλλην τοδ 
Αιγαίου Πέλαγους νήσον, τήν Σΰρον. Δυστυ
χώς δεν γνωρίζομεν άκριβώς καί τήν έποχήν 
τής ένάρξεως τής λειτουργίας αύτής, καθ’ ίσον 
αί δύο μόνον ύπάρχουσαι σχετικά! πληροφορία ι 
είναι καθ’ ολοκληρίαν άντιφατικαί.

Ό Άγγλος Charles Mac-Farlanc έν τώ 
συγγράμματι αύτοδ τ$ έπιγραφομενω « ή 
Κωνσταντιν.ούπουλις καί ή Τουρκία κατά τδ 
1828 και 1829» άναφέρει τήν τραγωδίαν 
« Μάρκος Μπότσαρης » ώς παρασταθεΐσαν 
μετά μεγάλης επιτυχίας έν Συρφ, κατα τδ 
1827, έξ ου κατά φυσικόν λόγον δύναταί τις 
νά συμπεράνη, ότι ή ελληνική σκηνή είχεν 
ήδη άρχίσει νά" λειτουργά κατ’ αύτήν τήν 
έποχήν.

’Εν τούτοις, άλλος συγγραφεύς, Γάλλος αύ
τός, d Thomas Abbet Grasset, περιηγηθείς 
τήν ’Ελλάδα, άμέσως μετά τήν άπελευθέρω- 
σιν αύτής, άναφέρει οτι, έπ’ εύκαιρία τοδ δρά

ματος τοΰ Ζαμπελίου «ό Καραϊσκάκηςυ, άνη- 
γέρθη τό πρώτον έντή άναγεννηθείση Έλλάδι 
θέατρον έν Σύρφ τώ 1829. Προσθέτει μάλιστα 
οτι και ό συγγραφεύς Ζαμπέλιος, κατά τά άρ- 
χαΐα έθιμα, έπαιξε τόν πρώτον ρόλον τοΰ δρά
ματός του. Έκ τής προσθήκης αύτής δικαιού
μεθα νά πιστεύσωμεν, οτι αΐ πληροφορίαι τοΰ 
Γάλλου συγγραφέως δέν είνε δυνατόν νά είνε 
άκριβεϊς, καθόσον ό Ζαμπέλιος κατά τήν άνα- 
φερομένην έποχήν διετέλει άνώτερος δικαστής 
έν Κεφαλληνία καί επομένως θά τοΰ ήτο αδύ
νατον νά παραίτηση τήν δικαστικήν τήβενον 
έν Έπτανήσφ, διά νά ύποδυθή τδν κόθορνον 
έν Έρμουπόλει.

Έάν θέσωμεν κατά μέρος, ώς άλλως τε είνε 
όρθόν, τάς δύο άναφερθείσας ξενικάς πληροφο
ρίας, έχομεν τό έτος 1830 ώς βεβαίαν χρονο
λογίαν τής ένάρξεως τής Ελληνικής σκηνής, 
πιστοπΰίουμένην και άλλοθεν μέν, άλλά καί 
έκ τοδ κατωτέρω έν πανομοιοτύπφ δημοσιευό
μενου ιστορικού θεατρικού εγγράφου, έν φπρδς 
τοΐς άλλοις ώναφέρεται και ή λήξις τής πρώ
της θεατρικής περιόδου.

Ή ιστορία τής πρώτης αύτής έμφανίσεως 
τής ελληνικής σκηνής έπι τοΰ έλληνικοδ έδά
φους είνε περίεργον, ότι ομοιάζει καταπληκτι- 
κώς καί μέχρις αύτών άκόμη τών έλαχίστων 
λεπτομερειών, πρός τάς άπαρχάς όλων έν γέ- 
νει τών νεωτέρων θεάτρων, τών όποιων τήν 
ιστορίαν άναγινώσκων τις άγεται νά πιστεύση. 
ότι έχρησίμιυσεν ώς πρότυπον εΐς τδ νεώτερον 
ελληνικόν θέατρον.

Καί όμως, καθ’ ον χρόνον άσυνειδήτωςτρό
πον τινά καί κατ’άναπόδραστον ούτως είπεΐν, 
άνάγκην, άντεγράφετο αυτή ύπό τών νεωτέ
ρων Ελλήνων, τά θέατρα, ών αί άπαρχαί 
έθεωρήθησαν καλαί πρός άπομίμησιν ύπδ του 
ελληνικού θεάτρου, είχον φθάσει εΐς βαθμόν 
τελειότητος σχετικώς πάντοτε πρδς τήν τότε 
έποχήν, έξ ού φυσικώς γεννβται εΐς πάντα ή 
άπορία, διατί άντεγράφη ή νηπιώδης εκείνη 
περίοδος τών θεάτρων καί δέν έλαμβάνον’το ύπ’ 
δψει αί μετέπειτα πρόοδοι αύτών,

Ή άπάντησις δέν μοΰ φαίνεται δύσκολος. 
Ή καλλιτεχνική καί πάσα άλλη έν γενει μόρ- 
φωσις τών κατοίκων τοΰ άρτι συ^ταθέντρς τότε
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Βασιλείου τή; ’Ελλάδος, καθ’ δν χρόνον άπε- 
πειρώντο ν’ άνασυστήσουν τήν Ελληνικήν 
σκηνήν, ώμοίαζε καθ’ ολοκληρίαν μέ τήν τών 
άλλων έθνών, δτε συνίστων τά πρώτα αυτών 
θέατρα. Δύναταί τι; μάλιστα νά είπν), οτι οί 
'Ελληνες κατά τήν έποψήν έκείνην εύρίσκοντο 
εί; ήσσονα έκείνων μοίραν καί έν τούτοι; ήσ- 
θάνθησαν τήν άνάγκην τή; ύπάρξεως θεάτρου, 
ήτις δέν παρετηρήθη έπι πολλούς αιώνα; εί; 
τά άλλα έθνη. Καί τήν άνάγκην αύτήνέσπευ- 
σαν νά πληρώσουν ίδιώται, οΐΤινες και έν τοΐ; 
μετέτειτα χρόνοι; έσχον πάντοτε τήν πρωτο
βουλίαν έπι παρομοίων ζητημάτων. Έν Σύοφ, 
οπού τό πρώτον εμφανίζεται ή ελληνική σκηνή, 
είσηγηταί αύτής έγένοντο ό Γεώργιος Μαν- 
τζουράνης καί Γεώργιος Καλόγνωμος, οϊτινες 
και κατέβαλον τά πρώτα πρό; τοΰτο κεφάλαια.

Πρώτη φροντίς αυτών, μετά τόν καταρτισ
μόν τοΰ βιάσου των, έν φ προσήλθον, εκτός 
τοΰ Ίωάν. Κυριακοΰ, Θεμ. Έλευθεριάδου και 
Τηλεμ. Παίζη, και άλλοι νέοι «έξ ευυπολή
πτων οικογενειών», ήτο ή άνεύρεσις στέγης, 
ΰφ’ ήν νά στεγασθώσιν αί πρώται εύγενείς αυ
τών άπόπειραι.

Κτίριον θέατρον, κατά φυσικόν λόγον, δέν 
υπήρχε τότε έν Σύρφ, ούδέ ήτο δυνατόν ν’ 
άνεγεθθή τοιοΰτον έπίτηδε; κατά τήν πρώτην 
αυτήν άπόπειραν τή; άνιδρύσεως τή; ελληνι
κής σκηνής. Επόμενον άρα ήτο έκ τών ένόν- 
των νά οίκονομήσωσι τό πράγμα και έκ τοΰ 
προχείρου μετέβαλον είς θέατρον αίθουσάν τινα 
καταστήματος, βέν ω έδιδάσκοντο τά ήθικώ- 
τερα τών δραμάτων τής τότε έποχής».

Ό σκηνικό; διάκοσμο; τοΰ πρώτου αύτοΰ 
θεάτρου, άν δέν ώμοίαζε μέ τόν τή; έποχής 
τοΰ Σαίκσπηρ, οπότε τά πάντα άντικαθίστα 
πινακίς τις, έφ’ ής άνεγράφετο διά μιάς λέ- 

• ξεω; τό μέρος, τό όποιον έπρεπε νά φαντάζε
ται ό θεατής, δέν είχεν ούχ ήττον ούδέ τήν 
έλαχίστην σχέσιν καί μέ τά; άτελεί; αύτά; 
άκόμη σκηνογραφίας, άς έπαρουσίασε μετά τινα 
έτη αύτό τοΰτο τό ’Ελληνικόν θέατρον έπί 
"Οθωνος.

Οί ύποκριται πάντες ήσαν άροενες, ύποδυό- 
μενοι κατόπιν ήρωϊκοΰ ξυρίσματος γενείου τε 
καί μύστακος καί τούς γυναικείους ρόλους, ού; 
ούδεμία γυνή συγκατετίθετο ν’ άναλάβτ).

Τδ βεστιάριόν των ήτο πενιχρότατον, άπο- 
τελούμενον άπό μερικά ιδιόρρυθμα θεατρικά έν- 
δύματα, ντόμινα ώς έπί τό πλεΐστον, περι
κεφαλαίας τινάς έκ χρυσομένου ναστοχάρτου 
καί τρεις—τέσσαρα; περούκας κατεσκευασμένας 
άπό μαλλία προβάτων. Κατά τά διαλείμματα 
τών παραστάσεων όρχήστρα, έκ τριών συγκεί
μενη όργάνων, διεσκέδαζε τούς θεατά;, οϊτινες 
πάντοτε πολυπληθείς παρηκολούθουν τάς ποώ- 
τας αύτάς παραστάσεις.

Αί τιμαί τών θέσεων «τόσον διά τούς με

γάλου; όσον καί διάτα παιδία» ήσαν έλάχιστοί. 
Έποίκιλλον δέ άπό δύο μέχρι τριών γροσίων. 
Αί παραστάσεις, διδόμεναι κατά τάς Κυριακάς 
καί έορτάς μόνον, άνηγγέλλοντο εΐ; τούς «φι- 
λοκάλους φιλοθεάμονα;» προφορικός πάντοτε 
και κατά δύο τρόπους. Μετά το τέλος εκάστης 
παραστάσεως, εΐς έκ τών ύποκριτών, έξερχό- 
μενος έπί τής σκηνής και εύσεβάστως ύποκλι- 
νόμενος πρό τοΰ άκροατηρίου άνήγγελλε την 
έπομένην παράστασιν, ήτις, κατά τούς νο'μους 
τής προόδου και τήν πεποίθησιν τοΰ άναγγέλ- 
λοντος, ήτο πάντοτε καλλίτερα τής προ αυ
τής. Άλλ’ οποία τις θά ήτο ή μέλλουσα αυτή 
παράστασις ουδέποτε άνηγγέλλετο, καθ’ όσον 
ή περί αυτής άπόφασις έλαμβάνετο δύο—τρεις 
ήμερα; πρό αυτή; έν γενική συνεδριάσει τοΰ 
θιάσου.

Έκτος τής άπό σκηνής άναγγελίας, ή έκάσ- 
τοτε παράστασις άνηγγέλλετο τό άπόγευμα 
τή; ήμέρας, καθ’ ήν έμελλε νά δοθή, διά κή- 
ρυκος1, ή ευεργετική μεσολάβησες, τοΰ οποίου 
διά τά; θεατρικά- παραστάσεις διετηρήθη έν 
τω Έλληνικφ θεάτρω μέχρι; έσχάτων άκόμη. 
Ό κήρυξ δέν άπετέλει μέρος τοΰ θιάσου ώς 
έγίνετο είς τάς άρχάς τών λοιπών θεάτρων, 
άλλ’ ήτο κοινός καί διά τάς άλλας άνάγκας. 
τή; πόλεως. Άλλά καί ούδ’έτερος ιδιαίτερος 
ύπάλληλο; ύπήρχεν. Οδτω τόν ταμίαν ή τόν 
πωλητην τών εισιτηρίων άντικαθίστα εΐς ήθο- 
ποιός, μη βχων μέρος κατά τήν παράστασιν 
τής ήμέρας εκείνης. Τό αυτό συνέβαινε και διά 
τδν υποβολέα. Ό μηχανικός ήτο άγνωστος.

Ή άπαγγελία όλων έν γένει τών υποκριτών 
ήτο είς άκρον στομφώδης, κατά δέ τάς διη
γήσεις τοΰ Λουκά Ράλλη, δσον πλέον στομ.- 
φώδης έγένετο αύτη, τόσον περισσότερον προ- 
εκάλει τάς έπιδοκιμασίας τών «φιλοκάλων», 
οϊτινες διά τοΰ τρόπου των αύτοΰ προεκάλουν 
τήν άμιλλαν τών δυστυχών υποκριτών είς τό

. 1 Σημ. Ή διά κήρνκος αναγγελία τών θεατρικών 
παραστάσεων δέν εινε έφεύρεσις Έλληηκή. Πρό 
τής χρήσεως τών θεατρικών προγραμμάτων δ κήρυξ 
ύπήρςε τό μόνον μέσον τής αναγγελίας τών παραστά
σεων εΐς τά οποία, δλα σχεδόν τά νεώτερα θέατρα 
παρέλαβον τό έθιμον τούτο άπό τους αρχαίους Έλ
ληνας και Ρωμαίου; (διά τούς πρώτους δρα : Αίλιαν. 
Hist. anim. Lib. IV, χεφ. XI, III, διά τούς δευτέ
ρους : SuetOD. Claud. Cap. XXI—Herodian. Lib. 
III. cab. VIII). Έν Γαλλί? αί παραστάσεις ήγγέλ- 
λοντο άλλοτε μεν διά τυμπανοκρουσίας (Sorel «La 
maisou des jeux» τομ. I, σελ. 408), άλλοτε δέ διά 
του ’Αρλεκίνου, συνοδευομένου ύπό τοΰ τυμπανιστοΰ 
«La comedie des comddiens», poeme de nonvelle 
invection par Monsieur de Scudery, πρόλογος και 
πραξις I, σκηνή I χαί II). Έν Γερμάνιο:, δ ηθοποιός 
δ ύποδυόμενος τούς κωμικούς ρόλους περιήρχετο τάς 
όδούς έφιππος χαί ανήγγειλε τήν παράστασιν τής ε
σπέρας («Le theatre en Allemagne», Paris, σελ. 
166). Τ’ αυτά έγίνοντο καί έν ταις έπαρχίαις τής 
'Ισπανίας («Et viage errtretenidQ de Agustiu de 
Rojas»).

ξελαρυγκίζεσθαι. Τό δραματολογίου τοΰ θιά
σου άπετελεΐτο άπό τά μέχρι τής έποχής έ- 
κεί’·ης έκδοθέντα έργα τοΰ Ζαμπελίου, τοΰ 
Ρίζου Νερουλοΰ, καί άπό τάς μεταφράσεις τοΰ 
«Βρούτου», τοΰ Βολταίρου καί τοΰ «Φιλίπ
που» καί «Όρέστου» τοΰ Άλφιέρη. Έάν έ- 
παίχθησαν καί κωμωδίαι είναι άγνωστον, εΐς 
έμέ τούλάχιστον. Ούχ’ ήττον έν· τή τή; δεύ
τερα; θεατρικής περιόδου χε·ρογράφω άγγελία, 
άναφέρεται, δτι έκτο; τών τραγωδιών θά πα- 

' ’ *' παντομίμαι, χοροί
’ ■ - ούδα-

μοΰ κατώρθωσα νά άνεόρω έστω καί τόν τίτλον 
έξ οδ 

καί δι’ 
οί ύποκριται άφ’ 

τής άπαγγΐ- * ? . ?.

ριστάνονται καί κωμ<ρδιαι, ' ..........
καί είκονοπαραστήματα. Έν τούτοις, 

μιβς οίασδήποτε έκ τών κωμφδιών, 
συμπεραίνω, οτι τοιαΰται δεν έδόθησαν 
άλλους μέν λόγους καί διότι 
ενός μέν ώ; έκ τοΰ στομφώδους · 
λίας των δέν ήδύναντο νά φέρωσιν αύτάς είς 
πέρας, άφ’ ετέρου δέ διότι έθεώρουν κατώτε
ρον εαυτών τήν παράστασιν τή; κωμωδίας ! 
"Οσον άφορφ τούς χορούς, τάς παντομίμας και 
τά είκονοπαραστήματα, εϊνε βέβαιον, οτι τοι- 
αΰτα έδίδοντο πάντοτε μετά τό τέλος τοΰ δρά
ματος ή τής τραγφδίας.

Μέ τοιαΰτα καλλιτεχνικά έφόδια, ήθικά και 
υλικά, ό πρώτος ουτο; συστηματικός ελληνι
κός θίασος, ένθέρμως ύποστηριζόμενος, διεξή- 
γαγε τήν πρώτην αύτοΰ θεατρικήν περίοδον, 
ήτις έληξε τήν 13 Νοεμβρίου 1830.

Άμέσως μετ’ ολίγα; ήμερα; τήν 19 ίδιου 
μηνός, οί αύτοί διευθυνταί τοΰ θεάτρου, εν- 
θαρρυνθέντες έκ τής επιτυχίας τή; έπιχειρή- 
σεώ; των, έξεδωκαν έν χειρογράφφ προκήρυ- 
ξιν, έν ή έπεκαλοΰντο τήν συνδρομήν τοΰ κοι- 
νοΰ διά τήν δευτέραν θεατρικήν περίοδον.

Τό μόνον ενδιαφέρον καί γνωστόν τής 
τέρας αύτής θεατρικής περιόδου είναι οτι προ- 
σετέθη καί νέον έργον είς τό Ελληνικόν *··· 
ματολόγιον, ό «Αριστόδημος», και δτι 
νέοι ηθοποιοί διεκρίθησαν περισσότερον 
άλλων, ό Τηλέμαχος Πα'ίζης καί 
κλής Μ. Έλευθεριάδης.

Έν έτος κατόπιν, τό 1836, ή Σϋρος άπε- 
κτησεν οπωσδήποτε ευπρόσωπον θέατρον, 
περί τοΰ οποίου Γερμανό; περιηγητής, έπισκε- 
φθείς τήν Σΰρον, γράφει τά έξής :

Ένφ αί Άθήναι μόνον έν ξύλ'.νον παράπηγ
μα έχουσι πρός χρήσιν τών σχοινοβατών, ή 
Σϋρος έχει άληθή αίθουσαν θεάτρου μέ πλα
τείαν καί δύο σειράς θεωρείων, φωτιζόμενων 
ύπό πολυφώτων μέ ποικιλοχρώμου; ύέλους. Ή 
άλήθεια είναι οτι είναι μικρά καί πτωχή, άλλ’ 
οπωσδήποτε είναι πάντοτε μία άρχή. ’Ιμα
τιοφυλάκιο·? καί άλλα άντικείμενα πολυτελείας 
τοΰ είδους αύτοΰ δέν ύπάρχουν.

Μόνον ικία στενή δίοδο; εύρίσκεται όπισθεν 
τών παρασκηνίων του, ων άλλως τε μια άκρα 
μόλις φαίνεται παριστώσα έναλλάξ δάσος ή 

δευ-

δοκ- 
δύο 

τών 
ό Θεμιστο-

οικίαν, άναλόγως τοΰ μέρους, τό οποίον στρέ
φουν πρός τούς θεατά;. Ή φαντασία δέον ν’ 
άναπληροϊ τά έλλείποντα, δπως έπί τής έπο
χής τοΰ Σαίκσπηρ. Αί ένδυμασίαι ήσαν κατε- 
σκευασμέναι πολυειδώς καί πολυτρόπως.

Τό εργον, τό όποιον έπαιζον, ήτο ό «Βρού
τος». Ό πατήρ Βροΰτος, αρχηγό; τής Συγ
κλήτου, φέρων χιτώνα λουτροΰ καί μεγάλην 
μαλλίνην περροΰκαν, ώμοίαζε μέ τράγον, ένφ 
ό υιός του, περιβεβλημένος μέγα μαΰρον ντό
μινο μέ περικεφαλαίαν έξ άργυροχρόου χάρτου 
έπί τή; κεφαλής, έφαίνετο μδλλον κουρεύς έν 
χορώ μετημφιεσμένων παρά ρωμαίος ήρως.

Τήν θυγατέρα ύπεδύετο νεανίας τις μέ μαΰρα 
πονηρά μάτια. “Εφερε ξανθήν κόμωσιν, μετα- 
ξίνην έσθήτα μέ πλατυτάτας πρός τά άνω 
χειρίδα; έσφυγμένην εις τή/ μέσην μέ πλα
τείας κορδέλας, συνήθη γυναικεία ύποδήμάτα 
καί πλεκτά χειρόκτια, ούχι καθ’ ολοκληρίαν 
λευκά. Έν Έλλάδι δλα τά γυναικεία πρό
σωπα παίζονται άπό νεανίας, τό δέ κοινόν έν- 
διαφέρεται τόσον δι' αύτούς, οσον παρ’ ήμϊν 
ένδιαφέοονται δι’ εύνοόυμένην ηθοποιόν.

'Έτερο; περιηγητής, ό J. A. Bouchon, . 
έπισκεφθείς τήν Σΰρον κατά τό 1840, μάς 
δίδει συμπληρωματικά; πληροφορίας.

«Τάθεωρεΐα, γράφει, ήσαν πλήρη γυναικών, 
πολύ ώραϊα ένδεδυμένο>ν, κατά τόν γαλλικόν 
συρμόν, ένω είς τήν πλατείαν οί άνδρες έφο- 
ρουν τήν κομψήν λευκήν φουστανέλλαν, τδ 
κομψόν κοντογοΰνι, τό κόκκινο ζωνάρι καί το 
νεώτεοον φέσι μέ τήν κυανήν φούνταν....

Κατά τά διαλείμματα οί έν τοίς θξωρείοις 
έσερβίροντο παγωτά καί σερμπέτια. Έν συν- 
τόμφ άνευ τοΰ καπνοΰ τών σιγάρων και τών 
τσιμπουκίων τών θεατών, δστις ήτο διακεχυ- 
μένο; καθ’ ολην τήν αίθουσαν, ώς νοεμβριανή 
ομίχλη, θά ένόμιζέ τις, οτι εύρίσκεται είς μι- 
κράν τινα ιταλικήν πόλιν».

Έν τφ νέω αύτφ θεάτρφ παρέστησαν οί 
προαναφερθέντες ηθοποιοί συν τφ 1. Κυριακω 
μέχρι τοΰ 1840, οπότε μετέβησαν είς Αθή
νας, οπού καί κατά τάς τότε εφημερίδας άπέ- 
τυχον. Έκτοτε έπι πολλά έτη έν Σύρφ έπε- 
κράτησε τό ιταλικόν μελόδραμα.
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΜΙ ΜΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΜΥΤΟΥ

ΣΓΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 3?
Παρεστώτες. Φ. Πρίντεζης. Ίω. Παπαδά- 

κης. Ίω, Δημοκράτης. Μαρία Δημοκράτους. 
Άνέτα Μαυροπούλου. Βασ. Δημοκράτης. Θά
λεια Παπαδάκη. Έμμ. Δημοκράτης 'Υπηρεσία.

Δευτέρα 25 Μαρτίου.
Τήν 11 ώραν τιθέμεθα πέριξ της αυτής 

τραπέζης καϊ ίν τή αύτή πάντοτε θέσει.
Ή τράπεζα ώς πάντοτε μόλις θέοωμεν τδς 

χεΐρας ίπ' αύτής ζωηρώς κινείται καί Ανατινά
ζεται έως δτου διατάξωμεν να κινηθή ή στραφή 
δεξιά ή Αριστερά, άνω ή κάτω, δπερ άμέσως 
πράττει, ώς έμψυχόν τι ίν πλήρει φωτί.

Εννοείται, άτι, δταν τά φώτα είσϊν ίσβεσ- 
μένα, τα πνεύματα ίνεργοΰν καλείιερον, εύχε- 
ρέστερον καί Αμεσώτερον. Τοΰτο δμως δέν κω
λύει τοΰ νά διακρίνη τις έστω κάϊ ίν τφ σκότει 
τά διάφορα πρόσωπα καί Αντικείμενα, καθόσον 
Απόλυτον σκότος πολύ δ.υσκόλως ίν δωματίφ

*0 μεσάζων. Βκσίλ. Δημοκράτης. 
οικίας έπιτυγχάνεται, δπου ύπάρχουσι θύραι και 
θυρίδες συγκοινωνοΰσαι πρδς τά έξω και δΜα 
διαμερίσματα.

‘Ο κ. I. Δημοκράτης αύτήν τήν φορά·» κατα
ληφθείς ίνωρίτερον ύπδ ύπνου δέν μάς παρη- 
κολούθησε κακοδιαθετήσας, καί τφ ίπετρέψα- 
μεν ν’ Αποσυρθή.

Μόλις ίγένετο σκότος ή τράπεζα ήρξατο ζωη
ρως κινουμένη, διάφοροι δέ λάμψεις άνεφαίνοντο 
ίπί διαφόρων τής αιθούσης σημείων. Αίφνης 

εϊτα Sv πνεΰμα ίμφανίζεται βαδίζον μέ ύψωμέ- 
νας τάς χείρας κατά μήκος τής αιθούσης μας 
και πότε μεγαλυνόμενον και πότε σμικρυνόμε- 
νον πρδς τάς γωνίας καί πρδς τήν στέγην 
άκριβώς, ώς παρίσταται ίν τοΐς άποτυπώμασι, 
Suva δημοσιεύομεν καί ώς ίφιλοτέχνησεν αύτά 
τδ πνεΰμα διά τοΰ μεσάζοντος. Μετά μικρόν δέ 
άόρατος χείρ ήρξατο νά κτυπφ Ισχυρως τήν 
πρδ ήμων τράπεζαν καί νά μάς θίγη είς διά
φορα μέρη τοΰ σώματος. ’Αληθώς τότε έκπλη- 
ζ«ί καί φόβος μάς κατέλαβε και άν δέν μάς 
διεσκέδαζε μέ εύτράπελόν τι. θά άπεφεύγομεν 
τήν συνέχισιν τοιούτων ψυχρών επαφών. Καθ' 
ήν στιγμήν εσκεπτόμεθα νά ζητήσωμεν τήν δια
κοπήν τής συνεδριάσεως περίεργος κρότος συρο- 
μένης μικρδς αλύσσου μετά μεταλλίου επί, τής 
τραπέζης μάς προκαλεΐ την προσοχήν. 'Εκτείνω 

'τήν χεΐρα νά τήν συλλάβω καί ούδέν συλλαμβά
νω" τδ αύτδ δέ πράττουσι καί οί άλλοι καί ούδέν 
εύρίσκουσιν. Ή περιέργεια τότε μάς καταλαμ
βάνει και προσπαθοΰμεν πάντες, ίνφ δ κρότος 
ίξακολουθεΐ, νά τήν συλλάβωμεν καί δέν τδ 
κατορθοΰμεν, δτε ίκσπώμεν είς γέλωτας.

Τότε παρακαλώ τδ πνεΰμα νά μας παίξη τδ 
κλειδοκύμβαλου κανέν τεμάχιον καί δντως άμέ
σως άκούομεν ίκ τοΰ έναντι ήμών δωματίου 
τδ δργανον νά Ανακρούη ώραιότατον μουσικόν 
τεμάχιον. Ένφ δέ τοΰτο έπαιζε άνευ τής συμ
μετοχής ούδενδς ίξ ήμών, δύο πνεύματα ίχό- 
ρευον μέ Ανυψωμένος πάντοτε τάς χεΐρας.

Ή έκπληξίς μας καί εύχαρίστησις . έφθασαν 
είς τό κατακόρυφον" παρατηρών δμως, δτι πάν
τες μαρτυρικώς ίοιώπων καί Απόλυτος ήσυχία 
ίπεκράτει ίν τφ σκότει, παρεκάλεσα τδ πνεΰμα 
μετά τήν λήξιν τοΰ μουσικού τεμαχίου νά δια
κοπή ή ίξέλιξις τών φαινομένων πρδς ώρας καί 
νά κάμη φώς. Τδ ώροιότερον δέ, δτι ήδη πλέον 
δέν ίκλείομεν ήμείς ή άνοίγομεν τά ήλεκτρικά 
Αλλ’ αύτδ τδ πνεΰμα κατά τάς υποδείξεις μας.

Συνεζητήσαμεν τότε ίν ήουχίφ τήν ίξέλιξιν 
τών φαινομένων τούτων καϊ παρετήρησα, δτι 
πάντες διετέλουν έκπληκτοι καί συγκεχυμένοι. 
Δέν ίγνώριζον τίποτε περί τής φύσεως αύτών.

■—Έγώ αύτήν τήν φοράν δμολογώ, δτι ίφο- 
βήθην Αρκετά, μάς Χλεγεν ή Κυρία Δημοχρά- 
τους, πρδ πάντων δταν.μέ ήγγιζε τδ πνεΰμα.

— Καί ίγώ, προσέθηκεν ή Κυρία Θάλεια, 
δέν είδατε νά χορεύη τά πνεΰμα ;

Ο κ. Παπαδάκης διαρκώς ώμολόγει τδν 
θαυμασμόν διά τδ περίεργον πάντων τούτων.

Μετά παρέλευσιν 10 λεπτών τής ώρας, δτε 
πάντες Ανέλαβον νέον θάρρος και ίζωήρευσαν, 
ή δέ συνομιλία μας καθίστατο θορηβώδης και 
θαρραλέα, ίπανελάβωμεν τήν σύνεδ.ζίασιν

Παρακαλοΰμεν τοϋτε τδ πνεΰμα νά σβύση τά 
φώτα καί συνέχιση.

’Ο κ. Β· Δημοκράτης μεσάζων μας λέγει :
^Ακούσατε, Κύριοι. Τδ πνεΰμα, δηλαδή δ 

Φερονίδης μοΰ λέγει νά σάς εΐπω, δτι πρέπει 
νά τηρήτε ψυχραιμίαν καί ήσυχίαν, διά νά δύ
νασθε ν’ Αντιληφθήτε καλώς τών πνευματικών 
φαινομένων, διότι δ,τι γίνεται ένταΰθα κατά τάς 
έσπέρας ταύτας καί δ,τι θά Ιδήτε άκόμη δέν 
έγιναν έτι ούδαμού" είναι δέ εξαιρετικώς μονα
δικά είς τούς πνευματιοτικούς κύκλους καί νά 

Ο ΦΕΡΟΝΙΔΗΣ ΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗ ΗΜΙΝ 
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΦΟΡΑΝ

μήν θορυβήτε καϊ ίξίστασθε τόσον ώς κάμνετε 
συνήθως, οΰτε νά ύποβάλλετε τά πνεύματα είς 
Απογοήτευσιν και δυσαρέσκειαν, διότι και αύτα 
γνωρίζουν νά φέρωνται κατά τας περιστάσεις.

— Καλώς, εύχαριστοΰμεν, θά προσπαθή- 
σωμεν νά συμμορφωθώμεν.

— Παρακαθήσατε καινά ώφεληθήτε. Ιδού, 
θά κλείσουν τά ήλεκτρικά.

Έγένετο δέ άμέσως σκότος καί ή τράπεζα Ανυ- 

ψοϋτο ζωηρώς υπέρ τδ έδαφος καί δεξιά ή Αρι
στερά.

— Χαιρέτησαν τήν Κυρίαν Δημοκράτους.
Χαιρετά αύνήν..
— Χαιρέτησον τήν Κυρίαν Θάλειαν.

. Χαιρετά ώς καί δΜους ίπίσης.
— Κάμε στροφήν δεξιόθεν,
Στρέφεται τάχιστα, ώς νά ήτο μικρόντι άθυρμα.
— Παρακαλοΰμεν κάμετε φωσφορισμούς καί 

λάμψεις.
Τά ήλεκτρικά ίσβένυντο καί ήναπτον Ακα

ριαίων μέ μεγάλην λάμψιν καί άκτινοβόλως.
Μετά τοΰτο ίγένετο- ίμφάνησις τοΰ πνεύμα

τος τοΰ Φερονίδους πρδς τήν γωνίαν τής 
στέγης καί εϊτά κατήλθεν ούτος πρδς τδ Αντί
θετον μέρος, δτε άκούομεν κρότους καί κινήσεις 
τών ύπδ τούς καθρέπτας φύλλων τών τεχνητών 
άνθέων καϊ μετά τοΰτο ψαύσεις τής Αοράτου 
χειρδς ίπί τών χειρών, παρειών, τοΰ λα’μοΰ 
καί τοΰ προσώπου ήμών.

Τότε, ίπανήλθεν ό φόβος καϊ βαθμηδόν συν 
τή εξελίξει ίκορυφώθη τοσοΰτον, ώστε πάντες 
διά μιάς άνεφώνουν «.Αρκεί, Αρκεί, νά παύσην 
καί ίμυκτήριζον κάπως αύτό, άλλά το πνεΰμα 
δέν έπαυε καϊ Ανησυχία μάς κατελάμβανεν δλευς, 
ένφ έξηκολούθοΰν al ψηλαφήσεις κτλ.

Έπι τέλους ίπί τή γενική καί εντόνφ δια
μαρτυρία παρεκάλεσα το πνεΰμα νά διακόψω- 
μεν τήν συνεδρίαση’ καί μάς ίπαναφέρη το φώς 
δτε γενομένου διά μιάς τούτου άπλέτου πρδς 
μεγίστην έκπληξιν πάντων, άλλα και εύθυμίαν 
καϊ ίσως διά τοΰτο ώς καρδιογνώστης τδ πνεΰμα 
προέβη είς άτήκουστον Αστειότητα-

Μερικοί ίξ ήμών έφερον μελανός κηλίδας 
καϊ γραμμάς ίπί τοΰ προσώπου ή τών πα
ρειών χωρίς νά αώθανθώσιν ούδεμίαν άφήν ή 
ψηλάφισιν έπ’ αύτών, δηλαδή <5 κ. Παπαδακης, 
ή Δϊς Λήδα, δ κ. Β Δημοκράτης καί δ μικρός 
Έμμ. Δημοκράτης έφερον μελανότητας ίπί τών 
παρειών. Έξητάοθησαν άπδ περιέργειαν αΐ χεΐ- 
ρες πάντων, πλήν ούδείς ήμών έφερεν ίχνη 
τοιαΰτα In' αύτών. Τδ δέ χρώμα ήτο τοσοΰτον 
Ισχυρόν καί μέλαν, ώστε προσπαθήσαντος τοΰ 
κ. Παπαδάκη δέν ήδυνήθη ούδέ μετά σάπωνος 
εύκόλως νά τδ άφαιρέση·

—'Αφήσατε καλείτερον ώς έχει τδ χρώμα, 
καϊ θά Ιδήτε, δτι τδ πνεΰμα είς τδ πρώτον οκό - 
τος θά εξάλειψη τοΰτο, τοϊς είπον.

Καί δντως ζητήσας τήν ύκ νέου ίπαναφοράν 
τοΰ σκότους, ίξηλείφθησαν άνευ ούδεμιάς ίπα- 
φής, ΰδατος καί υφάσματος ίκ τών προσώπων 
αύτών αί μελανότητες πάσαι.

Μετά ταΰτα διακοπείσης τής συνεδριάσεως, 
ίνα επαναληφθή τήν ίπιοΰσαν, συνεζητήσαμεν 
μεταξύ μας μέχρι βαθείας τυκτδς τήν άκατα- 
νόητον καί περίεργον φάσιν τών φαινομένων 
τούτων. (Έπεται Συνέχεια)
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Ο ΤΠΝΟΣ

Τί άπαιτεΐται διά νά κοιμάται τίς καλώς 
ν.κί ώψιλίμως ', Είναι ύρθνν νά άμελ-ή τις τους 
άπαιτουμένους κανόνας ; Ύπάρχουσι τοιοΰτοι 
και ποιοι εϊναι ; Βεβαίως ύπάρχουσι καί μέχρι 
τοΰδε γνωστοί είσίν οί εξής.

Ιον "Οσον ύψηλότερον άνωθίν τοΰ έδάφους 
κοιμάται τις, τόσον εϊνε τδ καλείτερον, διότι ό 
άήρ εϊναι καθαρότερος, ελαφρότερος καί άραι^- 
τερος" συνεπώς δέ οί πνεύμονες άναπνέουν 
άκοπώτερον, ήσυχώτεφον και περισσότερον 
ή παρά την ξηράν, δπου Ιδία έν ταΐς πύλεσιν 
ό άήρ εϊναι βαρύς, άκάθαρτος, ύγρός πολλάκις, 
ένίοτε νοσηρός κτλ.

2ον ’Αποφεύγετε νά κοιμάσθέ έντός κήπων, 
πλησίον δένδρων η και ρυάκων, διότι ταχέως 
θά Υοσησητε η τούς βρόγχους ή τό δέρμα. 
Έν τοιαύτν) περιπτώσει ό καλείτερος ιατρός 
εϊναι ή έγκατάλειψις τοΰ μέρους.

3ον Κοιτών μακράν έπίσης θορύβων, φωνών 
καί τροχών αμαξών, χωρίς ζώα, κύνας, γαλάς 
ή πτηνά, ώς τινες ένασμενίζονται νά έχωσι, 
χωρίς άνθη καί πολλά έπιπλα, διότι καί 
ταΰτα άναδίδουσι βλαβερά αέρια καί μολύ- 
νουσι τόν άέρα, δν άναπνέομεν τόσον άνυπό- 
πτως καί τέλος χωρίς άντικϊίμενά υποκείμενα 
είς διάλυσιν καί σήψιν, εϊναι δ άπαιτούμενος 
διά την καλήν υγείαν τοΰ άνθρώπου.

4ον Κλίνη έλαφρώς επικλινής, άπό τής 
κεφαλής πρδς τούς πόδας μέ ούχί πολύ παχύ 
μάλλινον στρώμα καί μέ κάτωθι βαμβακερόν

ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

• Ή Κυρά μας ή Παρθένα 
Στά δρη ’κεΐ τά ξένα 
Χπήλαιον λκατοίκησεν, 
Μοναχογυ’όν ίγέννηοεν 
Και στήν πάχνην τδν έβαλεν, 
Ποΰ δ βοϋς τής τδν εγλυφεν, 
Τριών ’μερών ώμίλησεν 
Τεσσάρων έπερπάτησεν 
Τής Μάννας τον ίσύντυχεν : 
"Ω Μάνα μον, ώ Μάνα μον 
Πως κοιμάσαι μοναχή ; 
«"Οχι γυΐέ, μονάκριβέ μον

...Άκου τδ λέει τρεις φορές καϊ μόνον τήν ήμέραν, 
Πέφτει λαμπρόν δέν καύκεται, μέ ποταμός τδν πέρνει.
Ή δέσποινα μέ τδ κερί, Χριστός μέ τδ καντήλι
Κι’ δ Μιχαήλ Αρχάγγελος μέ τδ πετραχεΐλι,

Θά τδν φιλονν στά χείλη.
Π ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ(Κατά διήγησιν τής μάμμηςμον) 

τοιοΰτον καί μέ· σκέπασμα έλαφρόν, εϊναι ή 
καταλληλότατη.

δον Νά κατακλίνεσθε τουλάχιστον δύο 
ώρας μ.ετά τό δεΐπνον, δπερ άπαραιτήτως 
δέον νά ρ έλαφρόν καί εύπεπτον τό εσπέρας, 
ιδίως αν ΰπερέβητε τό 40ον έτος τής ηλικίας.

6ον Παρετηρηθη, δτι εΐς τούς φιλοσόφους, 
ποιητάς, εγγραμμάτους καί λογίούς έν γένει 
ή μελέτη μετά τό δεΐπνον ώφελεΐ τήν πέψιν 
καί τόν καλόν ύπνον.

7ον Νά κοιμά^θ® μόνοι, εΓτε νέοι, είτε έγ
γαμοι, εΓτε άγαμοι, εΓτε γέροντες, εΓτε ασθε
νείς. Θά σχημπτίσητε σώμα κραταιόν καί 
υγείαν άσφαλή. Τούναντίον, άν κοιμάσθε μετ’ 
άλλου. Καταστρέφουσι δέ τά παιδία, δσοι τά 
εχουσι μεθ’ εαυτών είς τήν κλίνην των. Ή 
άδηλος διαπνοή των τά καθιστά χολοειδή 
καί βλακοειδή προ'ίούσης τής ηλικίας.

8ον Συνειθίσατε νά κοιμβσθε μέ τό σώμα 
πότε ύπτιον, πότε έστραμένον δεξιά καί πότε 
άριστερά. Εϊνε ό καλείτερος ύπνος. Άπαφεύγε- 
τε δέ νά κοιμάσθε μέ εσταυρωμένους τούς πό
δας ή τάς χεΐρας, ώς καί εϊς πάσαν άλλην 
στάσιν διαρκή.

9ον Νά κοιμάσθ®» ει-δυνατόν, είς τήν τα
κτικήν πάντοτε ώραν.

ΙΟον Νά πλύνετε τάς χεΐρας ή τό πρόσωπον 
πριν κοιμηθήτε, ιδία τό θέρος. Τοΰτο εϊναι τό 
κορύφωμα τής καλής υγιεινής καί,δέν θά βλέ
πετε όνειρα. Τούναντίον, άν κοιμίίσθε έν άτα- 
ξία σωματική ή πνευματική.

ΡΟΓΧ

«Άέν κοιμούμαι μοναχή: 
«■'Έχω Παύλον. έχω Πέτρον 
«Έχω δώδεκα Αποστόλους, 
«Τδν σταυρόν οτήν κεφαλήν μονΐ, 
Τ' αγϊ,ον πνεΰμα στήν ψυχήν μον»···, 
.. . Τριάντα χρόνια πέρασαν, 
Κι' ύστερα τδν σταύρωσαν 
Άφοΰ μάς τδν καρφώοαν 
Με δυδ καρφιά στά χέρια, . 
Μέ δνδ καρφιά στά πόδια, 
Και μ' έναν οτδ καρδοΰλιν τον. 
Τδ γαΐμαν τής καργιούλας τον 
Τώδαν στραβοί κι’ δμπλέψαν, (είδαν) 
Κουτσοί κι ίπερπατήσαν, 
Καί γέροι έκατδν χρόνων 
Μπορήοαν κι’ ίβονρήσαν. ..

Η ΓΥΝΗ ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΣ

Ή γυνή πάν-

ήν εκατομμύρια άνθρώπων, διαρκώς έργάζον- 
ται, όπως κατα- 
στήσωσιν αυτήν 
και τοΰ άγγέλου 

τότε φιλάρεσκος είς ώραιοτεραν ; Ή 
δλας τάς έποχάς, 
λαμβάνει έκτακτον 
καί ώραίαν χαρα
κτηριστικήν στά
σιν, οσάκις πρόκει
ται νά έπιδειχθή 
είς στιγμάς, καθ’ 
άς κρίνεται ή ώ· 
ραιότης καί ή χά
ρις αύτής.

Είς τήν άρχαιό- 
ί τητα ή γυνή ήρέ- 

σκετο ομοίως νά 
έπιδεικνύεται, ή δέ 

παριστφ ή άνωθι εί-στάσις καί πμφίεσις, ήν 
κών καί μέ τό καλλιτεχνικόν καί ιστορικόν 
αύτό δοχεΐον, τόν άμφορέα έπ’ ώμου, είναι 
χαρακτηριστική τής έποχής έκείνης. Ή στά
σις της αύτη ενέχει πολλήν άπλό τητα, με
γάλην χάριν καί περισσήν κομψότητα.

Αί νεώτεραι θέλουσαι Γσως νά τάς άπομι- 
μηθώσι καί μή άρκούμεναι είς τήν φυσικήν 
χάριν καί κομψότητα είς τήν νεωτέραν άμφίε- 
σιν αύτών, άνέτρεξαν εΐς τήν άρχαιότητα καί 
προσέλαβον περίπου τήν αύτήν περιβολήν καί 
τά αυτά μέσα άλλ’ άπέχουσι τής όμοιότητος, 
διότι ή εποχή έκείνη δέν συνάδει πρός τήν 
νεωτέραν καί τάς βλέπομεν άπεικονιζομένας 
έδώ ή έκεϊ μέ κομμώσεις καί άμφιέσεις καί 
άμφορεΐς έπ’ ώμου ώς αί άρχαίαι.

Καλή θά ήτο ή άπομίμη- 
σις καί προσομοίωσίς των, Sv 
έλενπον τά νεώτερα μέσα, 
άλλ’.ευτυχώς άφθονοϋμεν ται- 
ούτων.

Ή γυνή άνέκαθεν όταν 
τρώγη, δταν κοιμάται, δταν 
βκδίζι?, 5ταν όμιλή καί Κταν 
έτι συναναστρέφεται κόσμον, 
έν αίθούσαις, θεάτροις, ναοΐς 
κτλ. προσπαθεί πάντοτε ή 
στάσις αύτής νά γ άνάλογος 
τής περιστάσεως, καί προσ
λαμβάνει θέσιν, δσφ δυνατόν 
στον, ώραίαν, γοητευτικήν και επαγωγόν, 
έννοοΰσα κάλλιστα, δτι άκριβώς τοΰτο εϊναι ε
κείνο, ζπερ συντελεί εΐς τήν άπό μέρους τοΰ 
άνδρός αγάπην και έκτίμησίν της. ’Αλλά καί 
μήπως ή φιλαρέσκεια τής γυναικός δέν συνε- 
τέλεσεν είς τήν πρόοδον τοΟ πολιτισμού καί 
τοΰτο δέν συντελεί εΐς τήν όσημέραι βελτιου- 
μ,ένην ώραίαν καί επαγωγόν άμφίεσίν της, δι’

ό την 
διάπλα-

καί δέν

δέ ώραιότης.αύτη 
δέν εϊναι έκείνη, 
ήτις συντελεί είς 
τήν ευγένειαν τής 
ψυχής καί 
ώραίαν δ;;
σιν τοΰ σώματος; 
Άλλά καί δέν 
παρασύρει τόν άν- 
δρα νά ·?) ευπρε
πέστερος, ήπιώ- 
τερος καί εύγε- 
νέστερος; "Οταν 
έξορα'ιζι 
νίζεται.

ι καί 
καί έξευγε-

ήπιώ-

/ ή γυνή κομψεύεται 
ό άνήρ έξημεροΰταιεται,

ΡΟΤΣ

ΟΠΩΣ
"Οπως τά μαύρα σύννεφα, 

τδν ουρανό καλύπτουν
Πότε εΐς θρόμβους καϊ βροχή, 

ή είς χιόνια πίπτουν.

"Οπως ό δυνατός βοργίάς 
τά δένδρα ξεριζώνει

Καϊ τδ δρνάκι τδ πτωχό 
ξηραίνεται παγώνει

"Οπως στερεύει ή πηγή, 
μέ τή χιοιίά μέ πάγη

Καϊ τά πουλάκια χώνονται 
’στά φύλλα πλάγι, πλάγι.

Κ’ ή κουκουβάγια έντρομη, 
κραυγάζει μακρυσμένη.

Κι' δ κούκος α’ έρημο κλαδί, 
βουβενεται σωπαίνει.

’Έτσι κ' ή έρμη μον ψυχή, 
τρεμουλιακτά λουφάζει, 
Άφοΰ ή χαρά έσιώπησε, 
Ινφ δ πόνος κράζει....

ΣΟΦΙΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ
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ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΠΟΙΗΤΡΙΑΝ ΜΕΣΑΖΟΥΣΑΝ

ΠΕΡΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Ζητείτε ευτυχίαν. ’Εννοείτε 8ί τήν έντελή 
; σημασίαν τής λέξεως ταύτης ; Δέν οίκτείρω 
ύμάς. ’Οφείλετε νά ύπόκεισθε εις τήν πλάνην 
τής ίλης». Ή σλέψις τής δυνατής αυτής άπο- 
λαύσεως ενθαρρύνει ύμ«ς έν τή πετρώδει όδω 
τοΟ βίου. Άναπτύσσων ύμίν την θεωρίαν ταύ
της, 6πως αυτή υπονοείται καί ύφίσταται, 
θέλω γίνν) Ακατάληπτος.

Διότι ,ή ύλη την ύλην μόνον Αντιλαμβάνεται 
και εννοεί ί . . . .

.... Ό καθείς διαφοροτρόπως αισθάνεται 
την ευτυχίαν του. ’Απαράλλακτα όπως ο κα
θείς έπι ενός ζητήματος έκφέρει άλλοίαν 
γνώμην. Αύτό δέ είναι Ακριβώς ή αίτια τών 
πλειοτέρων παρεννοήσεων καί τών μεγαλειτέ- 
ρων θλίψεων.

Ευρετέ σείς μόνοι την ευτυχίαν, την οποίαν 
ποθείτε, καί Αδιαφορείτε διά τάς περί ταύτην 
κρίσεις τών άλλων.

Προσπαθήσατε δέ, ΐνχ καί ύμείς αυτοί ευ
τυχείτε και τών άλλων τάς Απαιτήσεις έκ- 
πληροίτε. Ζώντες έν τή κοινωνίο; καί συγχρό
νως μακράν ταύτης. Άπολαμβάνοντες έν 
αυτί] και μυστικώς αύτής. Ου.τως ώστε νά έν- 
νοήται Αλλοία ή εύτυχία σας άπό δ,τι πράγ
ματι είναι. Ιδού τό μόνον μέσον νά ευδαιμο
νείτε, χωρίς νά φθονείσθε, καί Ακόμη χωρίς ό 
φθόνος τών Αλλων νά δύναται νά διαταράξη 
τήν γλυκεϊαν γαλήνην τών ευτυχών ημερών σας!

Αί καταδοομαι τΰς τνχης.
*Ινα τί έξανίστασθε εναντίον τών κατα

δρομών τής τύχης ; "Iva τί θλίβεσθε, ότι αί 
έλπίδες ύμών κατέρρευσαν ; Λέγετε ι Τίς 
δυστνχέστερος ήμών£ β ’Απαντώ όέ ύμίν «Τίς 
Ασθενέστερος έν τή κρίσει ύμώνJo—Έν τγΐ 
δυστυχία ή ψυχή έξυψο3ται. Ουδέποτε ή εύ
τυχία άνέδειζε τό άμίμητον έν τή έκφράσει. 
Ουδέποτε τά συναισθήματα έδραιώθησαν έν 
αυτί). "Ανευ δοκιμασιών ποίαν άςίαν δι’ ύμάς 
θά είχεν ό βίος Τί έν αύτφ διαβλέπετε άν 
δχι τήν βελτίωσιν ύμών ; Hod δέ αυτή, δν 
δχι έν ταίς θλίψεσι τοΟ έφημέρου τούτου βίου;

Σείς ! οϊτινες ματαίως ζητείτε την χαράν.
Σείς ! τών όποιων τά χείλη πικρόν στέφει 

μηδείαμα, μη χάσετε θάρρος ! Διότι αί θλίψεις 
ύμών σκοπόν έχουσι νά καταστήσωσιν υμάς 
άξιους πρός Αντίληψιν ύψηλών ιδεών καί ύπε- 
ρόχων αισθημάτων.
. Πιστεύετε άράγε δτι τό θεϊον δν, τό όποιον 
προδιαγράφει τόν βίον ενός έκαστου, πιστεύετε 
λέγω, δτι έσπειρεν έπι τής όδοθ σας τόσας

Ακάνθας άνευ σκοπού, άνευ προγενεστέρας 
σκεψεως ;

Πιστεύετε άραγε, ότι σάς παρείδε ;
- Ποτέ ! ποτέ! Έπικαλεσθείτε αυτό, προσ- 
τρέξατε εις αυτό. Είναι πέριξ ύμών. Εύρίσκε
ται πανταχοΟ. Έρωτήσατε έαυτούς, διατί 

υποφέρετε, ή ενδόμυχος δέ ύμών φωνή θέλν) 
σάς Αποκριθή. Άλλ’ ίνα τήν φωνήν ταύτην 
άκούσητε, δέον νά έννοήσητε οποίαν μυοτα- 
γωγείαν τελείτε! Έρχεσθε είς συνάφειαν 
μετά τού ύπερτάτου δντος.

Δέον νά έξυψωθήτε τήν στιγμήν ταύτην 
τής ύλης μέχρις αυτού, διότι κατέρχεται μέ- 
χρις ύμών,πλήν δέν Ανέρχεσθε μέχρις αύτοΟ!..

ΑΛΕ3ΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΔΝ ΧΛΡΙΚΛΝ

Αί περιστεραί όταν ίστανται έπί τής στέ
γης χορτοβολώνος μέ τόν πρόλοβον (γοΠσα) πρός 
άνατολάς, είναι σημεϊον, οτιθά βρέξγ τήν έπαύ- 
ριον, Αν δέν βρέξγ κατά τήν νύκτα. Έάν αργά 
έπιστρέφωσιν είς τόν περιστερών», έάν βό- 
σκωσι μακράν αύτοΟ είς τούς Αγρούς, σημεϊον 
καλού καιρού. Έάν τουναντίον δέν άπομακρύ- 
νωνται πολύ τής φώλεάς των και ένωρις έπι- 
στρέφωσιν είς αυτήν, έπίκειταιάφευκτος βροχή.

’Επίσης βέβαιά είσι τά έκ τών όρνίθων 
προγνωστικά- όταν κυλίωνται έν κονιορτφ καί 
τά πτερά αυτών όρθοϋνται, προμηνυεται προ
σεχής-καταιγίς. Όμοίως προμηνύεται καται- 
ίϊς καί όταν αί νήσσαι καταδύωσιν έν τω υ- 

ατι, τύπτωσι τάς πτέρυγάς των καί διώκω- 
σιν άλλήλας παίζουσαι είς -τά τενάγη. ’

Έάν καλοό δντος τΟΟ καιροδ ό χωρικός Γδγ 
•τήν δάμαλίν του λείχουσάν τούς τοίχους'τοΰ 
σταύλου, &ς σπεύσγ νά είσάγάγγ τό έν ύ- 
παίθρφ χόρτον καί τ’ Αλλα προϊόντα του, διότι 
τήν'έπαύριον θά βρέξτ). Οί τοίχοι έκ τής υγρα
σίας άπολύουσι νίτρον, οπερ λείχει ή δάμαλις.

Βροχή έπίσης έπίκειται καί όταν αί μέλισ- 
σαι έπιστρέφωσιν είς τάς κυψέλας των πολύ 
πρό τής δύσεως τοΟ ήλίου.

Τό αύτό προμηνύουσι καί οί κόρακες, δταν 
έξυπνώσι ένωρις καί κρώζουσν πλέον τού .συ
νήθους. Τούναντίον, όταν οί στρουθοι έξυπνώ- 
σιν ένωρις και είναι λαλίστατοι, σημεϊον, δτι 
θά είναι καλός καιρός τό δείλι.

"Οταν αί χελιδόνες ίπτανται έγγύτατα τοΟ 
έδάφους, έπίκειται καταιγίς· ύψούμεναι δ* είς 
τά νέφη, προμηνύουσι καλοκαιρίαν. Όμοίως 
καί δταν αί άηδόνες κελαδώσι καθ’ όλην τήν 
νύκτα, τήν έπαύριον ό καιρός θά είναι ωραίος. 
Τούναντίον οί βάτραχοι κοάζοντες άδιακόπως, 
αί γλαυκές κικιβίζουσαι καί αί σεισοπυγίδες 
πηδώσαι χάνδακας, προμηνύουσι κακοκαιρίαν.
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ΤΟ ΛΡ^ΙΟΝ τίηνοοχ

ΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΛ ΤΗ Ζ&Η

Τί να ιήτ κάμω τή ζωή, μέσα οε κήπο Ανΰιαμένο, θέλω ! τά αχάτη τής νυχτό . Α·α δνειρο παραδαρμένο. 
ΘΗ<ο σκοτάδια, nwgwitf, τά νέφη νά Απλωνοτν, 
ΘΆω βροντές καί όστραπτς χαί Ανεμοι να ζώνουν,Τό σκάφος μου το Ασδενές, ο» κεραυνοί νά τό διώκουν
Μαύρες σκιές χαί μαδρες φλάγτί χαί Ζνσα μένοι ίνιμοι, 
Νά τό καταόιύχονν, νά νοιύαω Ιπίραοα,Τόν χάαμον αύτόν

ΤΙ νά »ήν κ&μο> τη ζα>ή, ών 6,νθ>αμίνο Κήπο, Θέΐίο νά νοΐίό9ο> μέθα μον, τσ9 πόνον φτν J τόν χτΰπο. 
“Ολί{ όμοΰ της ονμφοραΐς μποράί νά της χρατήαοι. Μ' τό ποτάμι τί/ς νά είναι 9οΙα>μένο
Μ' Αρέσει η φουρτούνα καί δχι ή γαλήνη ΘΙλιο νά βλέπω όνειρο, Ιΐπό φωτχά βγαλμένο Καί &πό τό Αχόρταγο της συμφοράς καμίνι θέλω με δάκρυα νά περν^, ή άχαρις ζωή μου 
Κι’ Αντί Αγγέλου, κεραυνός νά πάρη την φυ,χή μου !Τήν ύατερη πνοή μου.

ΣΟΦΙΑ Κ. Ο/ΚΟΝΟΜΜΟχ ·

. Λ·®··.
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ΦΙλτατε κ. ΠρΙντεζη-
■■.Λ».

Σάς στέλλώ-^.ετά τής παρούσης μου καί 
μίαν φωτογραφία·)-. έπί τού «Άβέρωφ» λη- 
φθεΐσαν και σάς "γράφω όλίγα τινά περί τής 
εορτής τής Άναστάσεως έπί τής Ναυαρχίδος.

Ό ναύαρχος Κο.υντουριώτης είχε δώσει δια
ταγήν, ή ώράία τέλεγή £ής· Άναστάσεως τού 
Κυρίου ήμών; Ίή^^ζύ Χάρτου, άντί νά,γένη τήν 
συνήθη ώραν τοΦ μεσονυκτίου τού Σαββάτου, 
ν’ άναβληθί!· διά τήν ΙΟην πρωινήν ώραν τής 
Κυριακής.

Ή σκέψις' αίτήτ—τού ναυάρχου ήτο σοφω-” 
τάτη, 
λισμοι τού στόλοι πιθανόν νά έθετον είς φο
βέραν Ανησυχίαν τούς ,ούχί . μακράν τής Λή
μνου,έν Δαρδανελίοϊς εύρισκομένους, Τούρκους.

Ούτω λοιπόν, ύψούται το' σήμα έπί τής 
ναυαρχίδος, .τήν 10 π. μ. ώραν καί ευθύς ταο- 
τοχρόνως έφ’ δλων· τών σκαφών άρχεται ή 
ιερά λειτουργία. k · ν

Ήτο δέ άφ'αντάστως,,μεγαλοπρεπής ή στιγμή '· 
έκείνη, καθ’ ήν Αξιωματικοί καί πληρώματα, 
διά τού «Δεύτε 'λάβετε* τό, φ.ώς έκ τού Ανέ- 
σπέρου φωτός . έλαβον τό φώς παρά τών 
ιερέων τών θωρηκτών/ οϊτινες κατόπιν έξέρ- 
χονται έν μέσφ?τών έζαπτερύγων, τού'χορού 
τών ψαλτών καί"τού πλίθος, τών άνημμένων 
λαμπάδων, πέρ’ΐ5τοι·^^&νόι ίτ.ι υπό τών Αό- 
χηγών, κυβερνητών τών πλοίων καί τής λοι
πής χορείας τών χρυσοφορεμένων Αξιωματικών.

Είναι τό θέαμα έξαίσιον καί μεγαλοπρεπές, 
πλήρες δ’ ιερών συγκινήσεων, καθότι τά πλη
ρώματα' θά έώρταζον ήδη τήν κοσμοσωτήριον 
Άνάστασιν έπί τών δεδοξασμένων θωρηκτών 
καί θ’άπήγγελλον τό «Χριστός Άνέστη» έπί 
τών καταστρωμμάτων τών πλωτών εκείνων 
κολοσσών, τά όποια είς δύο ναυμαχίας έξε- 
ρεύγνυντο φλόγας,πύρ καταστρεπτικόν και όλε— 
θρου οβίδας κατά τού έχθροΰ.

τΗτο τι άνώτερον περιγραφής ή ώρα τής 
Άναστάσεως έπί τών πλωτών τούτων φρου
ρίων, πρδ παντός δ’έπί τής Ναυαρχίδος, οπού 
ό Ναύαρχος ίσταται προσηλωμένος, άφοσιω- 
μένος δλος είς τό μέγα μυστήριον τής Άνα
στάσεως καί τής έκ τοΰ τάφου ’Ανατολής τοΰ 
Ήλίου τής Δικαιοσύνης Χριστού, τής καταρ- 
γήσεως έτι τοΰ θανάτου. Πάντων δέ τά πρό-

σωπα έπι του θωρηκτοΰ «Άβέρωφ» φαίνονται 
λάριποντα έκ χαρ&ς και ένδομύχου άγοΑλιά- 
σεω; έπί τφ έορτασμώ τής. Μεγάλης ταύτης 
ήμέρας,’ μακράν μέν τής φίλης_ πατρίδας καί 
τών πρισφΛών αύτών-οικείων, έπί τού πλοίου 
όμως έκείνου, τό όπ<Λον έπι μήνας κρατεί είς 
χεΐρας του την τύχην τού ήμετέρου έθνους. 
"Οντως λαμπρός συνδυπδμός εορτασμοί!· τού 
Πάσχα έπί τής Ναυαρχίδος, κατόπιν δύο έν
δοξων Ναυμαχιών πρό τών · Δαρδανελλίων. 
“Ητοι Χριστοί! Άνάστασ.ίς, κατάργησις θανά
του, σωτηρίας αιτία, καί το κράτος τοΰ Θεού 
έπί τών άνθρ^πίνων. ψυχών. "Εΐΐ δέ νίκη έζ 
ετέρου καταπών τυράννων τού γένους, ελευθε
ρία είς πληθη ομοφύλων, πρ^τάρτησις πόλεων 

σταυρού κατά της ημισελήνου. ...
Οί ιερείς τού θωρηκτόΰ.«-'’Αβέρωφ», «Σπε

τσών» και «Ψαρρών», άρχοντα'?τού «Χριστός 
Άνεστη» όχορος καλώς κατηρτίσμένος έκ τού 
πληρώματος και έκ φνλομούσων , ναυτών έπα- 

Άχλαμβάνει αυτό, καί ιδού έν'μέσφ ύμνων, 
μούσιχηζ λαμπροί επί τού ’Αβέρωφ, σαλπίγγων 
και.παρατάξεως έζίχόυ?*άι μεγαλόπρεπούς,τά 
τηλεβόλα κροτούσι, άί σημαΐαΐ ύψόϋνται ταχέως 

-πρίς σημαιοστολισμόν έπίσημον'καί τά έν Μού- 
δρφ εμπορικά, τορπιλλικά 'και ά'ντιτορπιλλικά 
πληρούσι τους αιθέρας έκ συριγμάτων,ζητωκραυ
γών καί υμνωδίας θεσίτεσίου τού ^Χριστςς’Ανέ- 
στη». Τό θέαμα υπερβαίνει πάσαν πίστην πε- 

■ριγρνφήν. Είναι ΰπερόχον, άφαντάστου μεγα
λείου, προκαλούν δάκρυα χαράς καί ίεράς συγ- 
κινησεως. Οί τού Χριστού πιστοί φίλοι, καί 
τής πατρίδας ύπέρμαχοι, έώρταζον την στιγ
μήν εκείνην μακράν τών φιλτάτων την χαρ·. 
μ.όσυνον ήμέραν, ού μόνον ττίς Ίερ. Άναστά ν. _ 
σεως, άλλά καί Τ7,ς άναγεννησεως τού ολου 
ελληνικού γένους, τής άπολυτρώσεως έκ τ·?5ς 
ηθικές, σωματικής δουλείας καί τής Απαλλα
γής ολοκλήρων έκατομμυρίων ψυχών εκ τοΰ 
έφιάλτου εκείνου τής τυραννίας, δστις έπι τε
τρακόσια έτη καί πλέον έκράτει τάς καρδίας 
έν στεναγμώ καί πικρί^ δουλείας άφορήτου. 
Ό Θεός έσωσεν ουτω τήν ’Ελλάδα.

έτέοοι» κχτχτών τυράννων τ,ο,ύ γένους, έλευθε-
■ ' ■>. . ·. . _—.■· - /. J----- _.··.. ,

, καθότι οί έν καφρ νυκτός κανονιοίο- ^κ«1 ντοσων $ίς τ^.’Ελλάσα?7έπιχρατησις τοδ 
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Άναστά

Ε?ς αύτόσκης μάρτυς.

Μ ΗίρΜΝΜ
Ή λέξις εόρήνη είχε γίνη τοσοΰτον κοινή παρά τοϊς 
άδημονοϋσι πολεμισταις μας συνέπεια τών τόσων κα
κουχιών txai αγώνων έν Μπιζανίφ, ώστε συχνά ή- 

κούοντο τά ακόλουθα :
ΕΪς.Άχ, Ειρήνη μου, πότε-θ’ άρθης νά μας σώ- 

σης άπ’ αύτά τά βάσανά μας. ΆχΙ δέν ύποφέρονται 

πλέον...
"Ετερος· "Αν ελθης γλήγορα, Ειρήνη μου, νά μέ 

πάρης, εγώ σοΰ υπόσχομαι ποτέ να μη σ’ αφησω.
Άλλος· Άν ήμουν κορίτσι, θ’ άλλαζα τό όνομά 

μου δίχως άλλο νά λέγωμαι Ειρήνη, διότι είναι τό 

έπιθυμητότερον χαι τό άγαπητότιρον όνομα.
Άλλος· Πραγματικώς όσα κορίτσια γεννιώνται, 

Ειρήνη νά τά βγάζουνε πρεπει καί όλα θα παντρευ- 

θοΰνε στό καιρό τους.
"Ετερος· Τό Μπιζάνι θά φάη τήν Ειρήνη ή ή 

Ειρήνη τό Μπιζάνι;
Έγώ νομίζω πώς τό Μπιζάνι θά πέση· μπροστά 

στήν Ειρήνη.
Άλλος. Αύτό τό Μπιζάνι άφοΰ δέν πέφτει,πρεπει 

νά τό κλείσουμε μέ τήν Ειρήνη, μά δέν συμφέρει.
Καί ό Ε&ζωνος. Έγώ, μουρέ, θά πιάσω τό Ει

ρήνη καί θά τό καρφώσω στό Μπιζάνι καί άς μή 

πέση, αν θέλη πουτέ του.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ

Έπεσε τό Μπιζάνι, «πήραμε τά ’Ιωάννινα, ΰπ«· 
φράφη ή ειρήνη καί 4 στρατός μας εύρίσκεται πρό 
νέου πολέμου, πρό νέων κακουχιών καί αγώνων καί 
ακούονται τά εξής πανταχόθεν.

Εες.^Μά τί ’σαι σύ, Είρηνοΰλά μου, νά ειρήνη 
ποΰ σοΰ κάμαμε καί ακόμα αγριεμένη είσαι ;

"Ετερος. Τώρα ποΰ σ’ «πήρα στα χέρια μου, 
κυρά Ειρήνη, όσον θέλεις βρόντα, όσον θέλεις κτύπα, 
όσο θέλεις γδύνε με, εγώ απ’ εδώ δέν σοδ τό κουνάω.

Άλλος. Αφήσαμε τόν Άρη και έπιάσαμε τήν 
Σελήνη, μά καθώς φαίνεται πάλιν δ Άρης μας τραβά, 
γιατί δέν «Γμεθα γιά τα χαμηλά,, άλλά γιά πολύ υψη
λότερα άκόμη.

Άλλος. Τώρα δπου έγεινε Ειρήνη, δλα τά νεο
γέννητα κορίτσια τά βγάζουνε Ειρήνη. Μά ήμείς 
πρέπει τώρα δσα παιδιά κάνουμε νά τά βγάζουμε Ά
ρη ; Πώς αλλέως θά ζήσουνε καί αύτά αγαπημένα 
μεθαύριο;. "Ο Άρης καί ή Σελήνη δέν είναι σύμμαχοι 

τώρα;
"Ετερος. Ή^Είφήνη εφαγε τό Μπιζάνι μά καί δ 

Φρατέλλος θά μας φάη τό κεφάλι·
Άλλος. Αύτός δ Άρης άφοϋ δέν ησυχάζει, πρέ

πει νά τοΰ ρίξουμε όμοβροντίας μέ τόν Άβέρωφ και 

νά τόν άποκλείσωμε- _
Kai i> Ε&ζωνος. Μουρέ τι τά θες αυγά, άφοΰ δέν 

έρχεταε στά σωστά της ή Ειρήνη, νά πάμε ημείς μέ 
όλο τό ναυτικό μας νά τήν άποκλείσουμε καί αύτήνε.

ΚΡ.
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ΤΡΕΛΛΟΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Προ πολλοΰ είγαν περάσει τά μεσάνυχτα, 
όταν Αφησα [Λίαν πνευματιστικήν εσπερίδα, 
κατά τήν οποίαν τά πνεΰμα τοΰ Μάγου μ®; 

διασκεδάσει xai.fatSftivtc τόσον. Διερχό- 
μενος άπδ τήν οδόν Σταδίου εΐσήλθον είς ίνα 
μικρόν οινοπωλείου, διά νά πίω επί ποδος ενα 
φιλέρι, οτε, έκεϊ είς τδ βάθος τοΰ καταστή
ματος Αναγνώρισα ?ναν Αρχαΐον. γνώριμον τής 
φοιτητικής μα; ζωής, έναν Αλλόκοτον τύπον, 
κρδμα ποιητοΰ καί φιλοσόφου, μισάνθρωπου· 
και ενθουσιώδους, τδν όποιον δέν είχον έπ«· 
νίδει άπδ δεκαετίας·

Μέ άνεγνώρισεν Αμέσως και μοΰ έπρόσφε- 
ρεν ενα ποτήρι κρασί, τδ όποιον δεν ήδυνάμην 
ν’ άρνηθώ καί έκάθησκ απέναντι.εΐς τδ μαρ
μάρινου τραπεζάκι του. Ήτο ισχνός καί ώ 
χρδς, τδ δέ μαΰρον και όξυ γένειόν του έδιδε 
κάποιον πένθιμου τόνον εϊς τήν ώχρότητά του.

Άφοΰ άντηλλάξαμεν πολλάς ερωταποκρί
σεις περί τοΟ παρελθόντος, τδν ήρώτησα πως 
έπέρασε καί τί έκαμε κατά τήν δεκαετή Απου- 
σί«ν μας.

—"Ημουν νεκρός, μοΰ άπήντησε μέ σοβα
ρότατου δφος έκεΐνος.

Χωρίς νά θέλω, αύτομάτως, έσυρα τδ κά
θισμά μου πρδς τά όπίσω, άντιληφθείς Αμέ- 
σως πως εύρίσκόμην Απέναντι παράφρονος.

Έμάντευσε τδ κίνημά μου καί κατελήφθη 
άπδ ίνα γέλωτα τόσον φυσικόν, τόσον φρόνι
μον, ώστε Αμέσως ύπώπτευσα μήπως ήτο καμ- 
μία άπδ έκείνας τάς φάρσας ταυ, αί όποΐαι 
άφησαν έποχήν εί; τά φοιτητικά μας χρόνια.

— Πάντοτε, farceur, τξ» είπα, χαμόγελων 
βεβιασμένο»;.

— Μπόι! καί πώς ; νομίζεις τάχα, οτι δέν 
είμπόρεΐκανείς ν’Αποθάνη καί έπειτα ν’ άνα- 
στηθ^., δταν θέλγι, μοΰ είπε, καγχάζων σα
τανικές.

Τδν έκύτταξα προσεκτικές καί έφοβήθην 
μήπως ήτο ύπδ τήν επήρειαν τοΰ παλαιοΰ 
φιλεριού. Έμάντευσε πάλιν τήν σκέψιν μου 
καί μοΰ είπε σοβαρώτατα καί μέ κάποιον ύ
φος έμπιστευτικόν:

-— "Ακούσε, ’Ενθυμούμαι πώς σοδ άρεσαν 
αί φιλοσοφικοί μας έκεΐναι συζητήσεις τών 
είκοσιπέντε μας χρόνων καί δέν θά λησμο
νήσω τδν φλογερόν σου εκείνον ένθουσιασμδν 
και τήν έμφυτον έκείνην τάσιν σου πρδς τδν 
μυστικισμδν και τάς υπερκόσμιους καί τάς 
πνευματικά; θεωρίας. Έπίστευα, δπως καί σύ 
τότε, είς τήν φιλίαν, είς. τδν έρωτα, είςτήν 
πατρίδα καί πρδ πάντων είς τήν γυναικείαν 
πίστιν. Έβλέπαμε και οί δύο μας τδν κόσμον

μέ ρόδινα ματογυάλια· καί δλας μα; τάς σο
βαρά; έκείνας συζητήσεις τάς έτελειώναμεν 
μέ ένα τραγοΰδι. Άλλ ’ είς τδ βάθος τής πα
ραδόξου ψυχής μου έλούφαζεν ένα θηρίον, τδ 
όποιον μοΰ έροκάνιζε τά σπλάγχνα, μιά λά
μια, ποΰ μοΰ ήρπαζε και μοΰ συνέτριβε καί 
αύτήν τήν τελευταίαν σανίδά: ‘τήν ελπίδα 
είς την Ευτυχίαν. Αύτδ τό θηρίον, αύτή ή 
λάμια ήτο ή ’Αμφιβολία. Καί ένφ έφευγα ή 
άπδ ίνα κύκλον καλών φίλων ή άπό μίαν ευ
τυχή έρωτικήν συνέντευξιν μέ τόν γλαυκότερου 
ορίζόντα εμπρός είς τά μάτια μου, έκείνη, 

μέσα είς τδ βάθος τής φωλεάς της, δπως ή 
σουπιά κάτω εΐς τά βάθη τής θαλάσσης, δταν 
έμενα μόνος, έχυνε τήν μελάνην τη; καίΑμέ- 
σως μ’ έκάλυπτενή νύκτα, ό ζόφος τής Απαι
σιοδοξίας, τής Απελπισίας. Τότε.δι’ εμέ δέν 
έβασίλευε πλέον επάνω εί; τήν γήν παρά μό
νον ό υλισμός, ή κακία, ό'φθόνος, ή Ατιμία, 
ή άπάτη. Φιλία^=συμφέρον. Έρως;=ύποκρι- 
σία. Πατρίς;=έπιτηδειότης. Έπροχώρουν μά
λιστα μέχρι τοϋ σημείου νά πιστεύω, δτι ό 
άνθρωπος έν γένει είνε φύσει κακός καί εγωι
στής, καί δτι μόνον ή άνατροφή καί άί κοι
νωνικά! συνθήκαι τδν κάμνουν νά ύποκρίνεται 
τόν άγαθόν καί τον φίλαλλον.

Καί έλεγα πάντοτε: Ξΰσε τδν άνθρωπον, 
θά ευργς τδν πίθηκον. Τδν πίθηκον μέ τά; 
είδεχθεστέρας κακίας του. Και τήν δαρβινικην 
αύτήν θεωρίαν τήν ύπεστήριξα μ’ ενα μισαν- 
θρωπικώτατον Αξίωμα : «Ό άνθρωπος αισθά
νεται χαράν διά τήν λύπην σου καί λύπην 
διά τήν χαράν σου». Καί δλας αύτάς τάς 
θεωρίας, ποΰ ήμπορουσα ν’ Αναπτύξω είς ένα 
ολόκληρον φιλοσοφικόν σύστημα, ήρχετδ πά
λιν τό ίδιον θηρίον, ή ιδία λάμια καί μοΰ τά; 
άνέτρεπεν είς ένα χαμόγελον τής φίλης μου 
ή είς μίαν θερμήν χειραψίαν τοΰ φίλου μου...» 

Διέκοψεν δλίγον τήν νευρικήν·, τήν φλογέ
ράν ομιλίαν του καί τά μάτια του έφωσφό- 
ριζαν άπδ κάποιαν μυστηριώδη καί παράδο
ξον φλόγα, ή οποία έφώτιζε περισσότερον τό 
όλοέν χλωμότερου πρόσωπόν του. Μ’ έμαγνή- 
τιζε, μέ ήλέκτριζε τόσον, ώστ’ έκαρφώθην ο
λόκληρος είς τήν σατανικήν εύγλωττίαν.

— Πώς νά πεισθώ περί του έρωτός της J 
Ιδού τό. μέγα πρόβλημα, ποΰ έβασάνιζε τήν 
ψυχήν μου, όπως- καί τήν ψυχήν τοΰ Δανοΰ 
ήγεμονόπαιδος τδ ζήτημα τής ζωής. Τί θά 
έκαμνες αίφνης σύ μέ ήρώτησεν Αποτόμως.

Καί επειδή έσιώπων, έξηκολούθησε μετ’ 
δλίγον ;

— Ήξεύρω, θά παρεκάλεις κανένα φίλον 
σου νά τής ύποκριθ^ έρωτα διά νά τήν δοκι
μάσεις. Κοινόν, τετριμμένου τέχνασμα. ’Εγώ 
έσκέφθην κάτι εύφυέστερον, κάτι πρωτοτυπώ- 
τερον μέ κίνδυνον τής ζωής μου.

Έμειν’ Ακίνηνος Απέναντι του, ώς ίνα με- 
γάλον έρωτηματικόν.

— Δέν μαντεύεις ; μοΰ είπε. Κρίμα ποΰ 
γράφεις δράματα! Δέν σκέπτεσαι καμμίανσκη
νήν διά τήν περίπτωσιν αύτήν ; "Ας πιοΰμεν 
βνα φιλέρι Ακόμα, είπεγελών, ίσως σοΰ κατεβή 
καμμία φωτεινή ιδέα...

— "Ας είνε, βλέπω πώς δέν έχεις οίστρον 
άπόψε, είπεν, άφοΰ ήπιαμεν καί τό τρίτον πο
τήρι. "Ας σοΰ τδ είπω. Τό τέχνασμα λοιπόν 
είνε ν’άποθάνης καί ν’ άναστηθής τριήμερος, 
δεκαήμερος, τριακονθήμερος, δποτε θελει;. Καί 
κατά τδν θάνατόν σου αΰτδν θά δυνηθής νά 
κρίνγς άλανθάστωςάν είνε άληθής ό έρως έκεΐ
νος καί άγνή ή φιλία έκείνης.

— *0 δυστυχής, έσκέφθην, είνε τρελλός καί 
ή μόνη μου πλέον σκέψις ήτο, πώς νά διαφύγω 
εύσχήμως διά νά ύπάγω εί; τδ κρεββάτι μου.

— Αύτδ λοιπόν έκαμα κ’έγώ,έξηκολούθησε 
μέ 5φο; ήρεμον καί σοβαρόν. Άπέθανα, καί 
κατά τδν ολιγοήμερον θάνατόν μου είδα, Αν- 
τελήφθην, έπείσθην,ότι έκεΐνος ήτον ένα; κοι
νό; άνθρωπο;, ένας υποκριτής, κ’ έκείνη τήν 
οποίαν είχα ύποθεσει ώ; τήν μόνην γυναίκα, 
ή οποία μέ ήγάπησε, μ’ένόησε, μ’έξετίμησεν 
εΐς τήν κόσμον αύτόν, ήτο μία γυναίκα χωρίς 
καρδίαν, μία Αναίσθητο; μέ ψυχήν Μεσσαλί- 
νας, διότι, μόλις έμαθαν καί οί δύο τόν θά
νατόν μου, έκεΐνος ούτε ήλθε κάν νά μέ έδγ, 
ένφ έκείνη τήν ίδιαν εσπέραν τήν είδα, μά
λιστα τήν είδα μέ τά μάτια μου νά μ’ έμπαί- 
ζγ μέ τάς φίλας της καί νά χαριεντίζεται μ’ 
€να νέον, ό όποιος τήν συνώδευεν είς τδν πε
ρίπατον.

"Ημην πλέον βέβαιος, δτι εύρισκόμην Απέ
ναντι παράφρονος καί ήθέλησα νά τόν καλο- 
νυκτίσω καί νά φύγω.

— Κάθησε είπε, δένέτελείωσ’ Ακόμη. Μή
πως καί σύ μέ θεωρείς τρελλόν, όπως όλος ό 
κόσμος; κ’ έπρόφερε αύτάς τάς λέξεις μέ τέ
τοιον ειρωνικόν ύφος, μέ τέτοιαν εκφρασιν ήρε
μου έχεφροσύνης, ώστε τδν έκύτταξα πάλιν 
προσεκτικέ»;, άρχίζων ν’Αμφιβάλλω περί τής 
τρέλλα; του.

— Ναί, φίλε μου, είπε στενάζων θλιβερώς, 
ήτο τόμον τρομερά ή δοκιμασία έκείνη, ώστε 
παρ’ όλίγον νά μοΰ στοιχίση τήν ζωήν μου καί 
τδν νοΰν μου, Αλλ’ εύτυχώς καί τά δύο μοΰ 
τά έδωσαν οί γονείς μου τόσον εύρωστα καί 
Ακμαία, ώστε όλίγοι ήθελον άνΟέξει ώς έγώ 
είς τδν φοβερόν εκείνον κλονισμόν .Ν’άγαπήσης 
μίαν γυναίκα, νά τήν θεοποιής καί νά πλάσ
σεις τάροδινώτερα όνειρα εύτυχίας ύπδ τδ θάλ
πος τοΰ έρωτός σου, κ’έκείνη νά σέ Απατφ,νά 
σ’έμπαίζγ,νά σέ λησμονήσγ πριν Ακόμη σέ θά
ψουν, είπε μου, είνε φοβερωτέρα δυστυχία διά 
μίαν άγαπώσαν καρδίαν ;

— Άλλά, φίλε μου, τδν ήρώτησα Ανυπο

μονώ;, δν καί συνεκινήθην Απδ τδν τόνον, μέ 
τδν όποιον έπρόφερε τάς τελευταίας λέξεις, 
άλλά πώς είνε δυνατόν ν’άποθάνγ κανείς,οπω ς 
λέγεις καί νά βλέπγι ολ ’ αύτά τά πράγματα J

— Αί, φίλε μου, είπε, χαμόγελών πικρώς, 
υπάρχουν δυο ειδών θάνατοι, ό θάνατο; τοΰ 
σώματος καί ό θάνατος τοΰ πνεύματος.

Έγώ Απέθανα... πνευματικώς. Ύπεκρίθην 
τόν τρελλόν. Είναι πολύ εύκολώτερον νά σέ 
πιστεύση ώς τρελλόν ό έξυπνος κόσμος εί; μίαν 
στιγμήν, παρά νά σέ έκτιμήσγ ώ; φρόνιμόν, 
ύστερ’ άπδ είκοσιν έτη σοφή; εργασίας. Μόλις 
διεδο'θη ότι έδειξα σημεία τρέλλα;, ό μέν πι
στός φίλος μου μόλις μέ είδε, χωρίς νά συγκι- 
νηθή κάν, ήλλαξε δρόμον,κ’ έκείνη, ώ ! έκείνη 
έγελα κ’ έπερίπαιζε μέ τάς φίλας τη; τόν 
τρελλόν τήν ιδίαν ήμέραν, χωρίς νά δείξη τήν 
παραμικρήν θλΐψιν διά τόν θάνατον τοΰ άνθρώ
που, ποΰ τόσον τήν ήγάπησε κ’ έτρελλάθη έξ 
αιτίας τη;!...

Καί καγχάσας σατανικώς, εσηκωθη, καί μου 
έδωσε τδ χέρι, λέγων .·

— Κάμε αύτά ποΰ σου είπα ?να δράμα καί 
θά έχης μεγάλην έπιτυχίαν. Θά είνε ή κατ’ 
εξοχήν τραγφδία τοΰ πνεύματος...

Καί έξηφανίσθη μέσα είς τά σκότη τής 
νυκτός.

Ήσαν τρεις μετά τά μεσάνυκτα, όταν έπε
σα εί; τδ κρεββάτι μου καί ή πρωία μ’ ευρεν 
Ακόμη σκεπτόμενον, πόσην τάχα σοφίαν θά 
ήμποροΰσε κανείς ν’ άντλήση άπδ τήν τρέλ- 
λαν τοΰ μυστηριώδους εκείνου άνθρώπου...

Γί ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ

Τά σφάλματα είναι σκιαί, οίτινες μεγεθύνονται, 
μόλις ή εΰτυχία παρέλθη.

-—Ποΰ εύρίσκονται ot αληθώς εύτυχεΐς;
—ΕΙς τόν κόσμον, δν δέν έγνωρίσαμεν έτι.
— Εΐς τί χρησιμεύουσιν οΐ ώραΐοι οφθαλμοί;
— Είς τό νά τούς βλέπωσιν άλλοι.

—Λογική {«άρχει;
— Ναί- Διά τούς άμαθεΐς. Διά τούς σοφούς ή λο

γική δέν άνεκαλύφθη έτι.

Όταν άποτυγχάνη τις τί πράττει ;
—Ό “Αγγλος ύβρίζει-
— Ό Ιταλός κλαίει.
— Ο Γερμανός μελετά.
Ό Ρώσσος πίνει.
— Ό Αύστριακό; κτυπδται.
— Ό Τούρκος έκδικεΐται.
Ό Γάλλος διασκεδάζει.
— Ό Έλλην συζητεΐ·
— Τί καλείτερον τοΰ θανάτου.
— Έ ζωή.

»1 ip«G:a>«a ι
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Μανώλης δ μικρό; θέλων νώ κάμνη κάποτε τδν 
έξυπνον καί ε’ις τούς μεγάλους, έρωτά ήμέραν τινα 
την καλοτάτην θείαντου.

— Τί θά ’πή, καλέ θεία, «Βότρυας πεπείρους, 
ξεύρεις ;

— Πως; σπουδαίο πράγμα, θά πή "βούτυρο μέ 
πιπέρι»',..,

Ό Μανώλη: έσκασε στά γέλοια.
>*<

Τήν έπομένην ή θεία του θέλουσα ν’ άνταποδώση 
τά ϊσα, τφ λέγει :

— Ξέρεις, Μανωλάκη μου, πώς μαγειρεύουν τά 
γράμματα μέ τό μυαλό ;

— Σπουδαίο πράγμα, τή άπαντρ. κομπορρημονών 
ύ πονηρός Μανώλης. Βάζεις στή κατσαρόλα τό 
νερδ καί τά κρεμμύδια, τδ άλάτι καί τό μυαλό σου, 
δύο ®χ καί δύο ρό. τ’ Ανακατώνεις μέ τδ φτερό 
καί σ’δλίγα λεπτά τής ώρας έχεις έτοιμο τδ φαγητό.

—“Αμ χωρίς βούτυρο καί πιπέρι «βούτριας πιπέ- 
ρους» δπως τά λές Ελληνικά, γίνεται ποτέ φαγητό ; 
Ούτε γράμματα βλέπω μαθαίνεις, ούτε φαγητά νά 
μαγειρεϋης·

Ό Μανώλης έσκασε στά γέλοια.
>*<

Ή μήτηρ θέλουσα κάποτε ν’ άνταμείψχι αύτόν 
έπ’ άνδραγαθίφ ή κατορθώματί του τινί, τφ ύπε- 
σχέθη κάτι, τδ όποιον φυσικά μή έκτελέσασα, ή·. 
νάγκασε τδν μικρόν νά κλαίη.

—Μή κλαίς, τφ λέγει ή μήτηρ του, έννοια σου, 
καί οοΟ δίνω άλλην ύπόσχεσιν.

—Καί έγώ έτσι σοδ δίνω δέκα ύποσχεσεις. “Οχι 
μία, τή άπαντά Αμέσως δ πονηρός.
“Τότε δεν έκτελώ ούτέ αύτήν.
Καί δ Μανώλης έσκασε νά κλαίη.

Ή Αγαθή μήτηρ.
—Τώρα πήγαινε ώμορφα στδ κρεβατάκι σου νά 

κοιμηθής, παιδί μου καί δόσε πριν ένα φιλάκι στόν 
πατέρα σου.

Ό Μανώλης Απομακρύνεται δλίγον, Αλλά δέν 
πηγαίνει-

— Έλα, πήγαινε, σοδ λέγω, τφ έπιτάσσει ή 
καλή μήτηρ.

— Δέν πηγαίνφ, διότι προχθές τοΰ έδωσα ένα 
φιλί καί μοΰ ’δώσε μιά γροθιά.

'Η μήτηρ έσκασε στά γέλοια.

"Τπόδειγμα πιστοποιητικού, χορηγουμένου παρά 
τής κυρίας είς άπερχομένην έκ τού οίκου της υπη
ρέτρια :

•Πιστοποιώ δτι ή Μαριέττα Κ ... ύπηρέτησεν ε’ις 
τδν οϊκόν μου έπί εν έτος παρά ένδεκα μήνας, δτι 
κατά τδ διάστημα τούτο έμενεν Αδιαλείπτως-.-. είς 
τδ παρθυρον... δτι δέν είχε πολλά; Αξιώσεις.....
διά τήν εργασίαν τηί, δτι εφρόντιζε νά περιποιήται 
πολύ..·, τδν έαυτόν της, δτι ήτο πάντοτε πρόθυ

μος... νά δικαιολογείται καί νά προφασίζεται καί 
δτι ήτο άνεπιλήπτου τιμιότητος.... δταν τά συρ
τάρια καί τά ντουλάπια ήσαν κλειστά. “

>·<

Διάλογος μεταξύ πατρός καί οικογενειακοί φίλου.
— Καί δ Γιάγκος τί γίνεται ;
— Όυίός μου ;'Δχ! μή μοΰ τδν άναφέρης!... μα; 

έχει είς απελπισίαν. Άπερρίφθη εΐ; τάς Εξετάσεις 
του' τόν έβαλα εΐς ένα γραφείου κ.,ί τδν έβγαλαν 
κι’ άπό έκεϊ' ήθέλησε νά κόμη κάτι επιχειρήσεις 
καί έζημιώθη Αρκετά.

— Καί τότε τί θά γίνχι ;
- Ξέρω κι’ έγώ! .. . Λέγει πώς θά γείνη πολι

τευόμενος I
— Νά ήσαι βέβαιος, οτι θά διαπρέψη.

Ό Μανώλης πρός τινα καλλιτέχνην;
—Έγώ εΐμπορώ νά κάμω κάτι, τδ όποιον δέν 

είμπορεί νά κόμη κανείς.
—Αί. καί σάν τί;

_—”θ>τϊ γράψω, δέν είμπορεί νά τδ διαβάση κα
νείς σ?.λος άπδ μένα.

—Μπά καί έγώ εΐμπορώ νά ζωγραφήσω κάτι, 
ποΰ νά μην είμπορή κανείς νά τδ έννοήση.

—"Α, ξέρω, ξέρω, άπήντησεν δ πονηρός Μανώ
λης, σάν τήν εικόνα τοΰ πατέρα ποΰ έκάματε.

Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΗΣ9

Εξαιρετικόν ενδιαφέρον προΕκάλεσεν ή έμ- 
φάνισις τής Δραματικής σχολής τοΰ συλλόγου 
•η «Τέχνη». Οί αποτελοΰντε; αύτήν έρασι- 
τέχναι έπαιξαν τρία μονόπρακτα έργα, τδ 
δραμάτιον «Εαναγυρίζει ή ζωή» τοΰ Λοπέζ, 
τά «Δικαιώματα τής ψυχής» τοΰ Ζακόζα καί 
τήν «Αρκούδαν» τοΰ 'Γσέχωφ. Εις τδ πρώτον 
διεκρίθησανή δεσποινίς Παπαχρήστου καί ο' κ. 
Μηλιάδης διά τήν φυσικότητα. Είς τδ δεύτε
ρον ή δεσποινίς ’Ιουλία Κωνσταντινίδου απέ
δειξε θαυμάσιου δραματικόν τάλαντον· απέ
δειξε χαρίσματα τέχνης, τά οποία θά έζήλευον 
καί αύταί αί πρωταγωνίστρια!. Ό κ. Χίλια-, 
δάκης άριστος, ώς καί ό κ. Καρζή;. Είς τήν 
κωμωδίαν αμίμητος ό κ. Σπυρίδη; και πολύ 
χαριτωμένη ή δεσποινίς Μαύρου. Έπίσης κα
λοί ή δ. Άρμάου καί ό κ. Πκπαζαχαρίου ώς 
ύπηρέται. Πάντες οί μετασχόντε; έδιδάχθη- 
σαν είς τήν σχολήν τής «Τέχνης» ΰπο τοΰ 
παρεπιδημούντο; Έλληνογάλλου ήθοποιου κ. 
Μαδρά,

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

'Ομοίως ήρζατο τών θερινών παραστάσεων του καί 
δ θίασος τής Δος Κοτοπούλη είς τδ θέατρον τής Ν. 
Σκηνής μέ ώραία καί ενδιαφέροντα έργα καί προσω
πικόν πολύ καλόν.

Ή Δίς Κοτοπούλη παίζει μέ πολλήν επίσης χά· 
ριν καί τέχνην καί δμολογουμένως απέσπασε την 
γενικήν συμπάθειαν καί έκτίμησιν’ συνετέλεσε δέ πο

ΠΡ02 TOYS ZKWTAS TO WOSEOHIOH ΤΑΚ
Παρακαλοΰνται δσοι άποστέλλουσιν ήμΐν τάς φω

τογραφίας των, δπως δυνάμει τής φυσιογνωμικής 
Αποκαλύψωμεν αύτοίί τά διατρέξαντα κατά τό πα
ρελθόν αύτών, τά συμβαίνοντα ήδη ώς καί τά μέλ
λοντα να τοίς συμβώσιν, ύπό «ποψιν ύγειας, έργα
σίας. ταξειδίων, κανονικής άποκαταστάσεως κτλ. ώς 
καί ύπό έποψιν κέρδους καί Απωλειών, φυσικού 
χαρακτηρος, Ιδιοτήτων, ελαττωμάτων, προτερημά
των, προόδου ή ζημιών κτλ. παρακαλοδνται έπανα- 
λαμβάνομεν, δπω; σύν τή Αποστολή τής φωτογρα
φία; των, ήτις δέον νά μή είναι παλαιοτέρα τών 
δύο έτών, μδς άποστέλλωσι καί σημείωσιν, ιδιό
χειρον άπαραιτήτως, εν ή νά σημειώται ή ηλικία 
αύτών, τό μέρος τή; γεννήσεώ; των, τό Επάγγελμα 
καί Αν διατελώσιν έγγαμοι ή ού. Ταΰτα χρησι- 
μεύουσιν ήμΐν πρδς άντικατάστασιν τών Εντυπώ
σεων, ών στερούμεθα, συνεπείφ τής απουσίας αύ
τών, μή δυνάμενοι νά κρίνωμεν Ασφαλώς μόνον έκ 
τοΰ Αψύχου χάρτου. Ώστε μετά τής φωτογραφίας 
στέλλετε άπαραιτήτως καί τήν σημείωσιν ταύτην. 

Ή Πυθία τίΐς «Φύάεως·

λύ και αΰτη ε’ις τήν άνύψωσιν του γοήτρου καί τής 
τέχνης τής Έλλην. σκηνής. Όμολογουμένως δέον να 
θαυμάση τις τάς δύο μας πρωταγωνίστριας καί θια- 
σάρχας Κυρίαν Κυψέλην καί Δδα Κοτοπούλη, αιτινες 
κατόρθωσαν 8,τι δέν κατώρθωσαν μέχρι τουδε οί αν- 
δρες πρωταγωνιστεί καί θιασάρχαι καί μετά τοσου- 
τους κόπους καί θυσίας καί πολυετείς αγώνας. 'Ηδη 
λοιπόν εχομεν τά καλείτερα και ισο&ώτερα ούτως 
είπεϊν θέατρα, έπιτυχώς διευθονόμενα απο Κυρίας, 
καί πολύ δρθώς δύνατ>ί της νά εΐπη, δτι ή χειραφέ- 
τησις τής γυναικός ήρζατο παρ’ ήμΐν εκ τοΰ θέατρου.

Τό θέατρον τής Δος Κοτοπούλη ήρζατο δρών μέ 
τά εξής έργα.

Ή « Ιδέα τής Φραγκίσκας » τοΰ Cavaull, οπερ 
εχει αρκετήν πρωτοτυπίαν καί ώραϊον διάλογον- Τό 
έργον είναι κοινωνικόν καί διδακτικόν χαΐήρεσε πολύ.

Ή "Καρδία κυβερνά» τρίπρακτος κωμφδια, ητις 
έπαίχθη άπό τήν Δδα Κοτοπούλη μέ πολλην επιτυ
χίαν καί χάριν. *

Αί αμφιέσεις της ώραϊαι καί πολυτελείς ηρισαν 
έν γένει πολύ. , , ,

«Τό άπολλωλός πρόβατον». Δράμα εζν^μενον εκ 
του γνωστού μυθιστορήματος τοΰ Βαλζάκ «Le cure 
du village» καί σκηνοποιηθέν ύπό τοΰ Γραριε.

Ή « Έκπόρθησις τοΰ φρουρίου » τετράπρακτος 
νεωτάτη κωμωδία τοΰ Sacha Guitliry λεπτή, ευφυής 
και μέ κομψόν διάλογον. Μία σύζυγος χωρίς νά τό 
θέλη πίπτει είς τάς άγκάλας ενός αστυνόμου, οστις 
κατ’ άρχάς εμφανίζεται ώς εραστής καί την νυμφευε- 
τα·, ένω δ σύζυγος ύποχρεοΰται να συλλρφθή ως 
απιστών μέ τήν σύζυγον ενός φίλου του, χαριν του 
διαζυγίου. ,

Ό χ. Μυράτ καί δ κ. Γονίδης έπαιζαν επίσης πολύ 
ώραία καί έπιτυχώς. u

Προετοιμάζονται πολλά νέα καί ώραία εργ®, 
λίαν προσεχώς τά νέα «Παναθήναια»

ΡΩΜΟΥΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
’Αναχωρήσει; έκ Πειραιώς δι’ Αλεξάν

δρειαν.
"Εκαστον Σάββατον ώραν 3 1/2 [*· F·· 

’Αναχωρήσει; έκ Πειραιώς
διά Κων)πολιν καί Κωνοτάντοαν. 

Έκάστην Κυριακήν ώραν 1 1/2 F' Η” 
"Ενεκα τών νέων καθάρσεων τά άτμόπλοια 

θ’ άναχωροΰν διά Κωνσταντινούπολή έκάστην 
Τρίτην αντί Σαββάτου.

Ή'υπηρεσία έκτελεϊται ύπό τών ταχύτα
των άτμοπλοίων Αΰτοκράτορος Τρωΐανοΰ, 
Δακίας, Ρουμανίας καί Βααιλέως Καρύλου.

Ταχύτη; 19 μιλίων καθ’ ώραν.
*Εν Πεχόαχεϊ.V

Πλατεία Θεμιοτοκλέους. Τηλέφωνον 74.
Γ. χ. Μύλλερ Σα.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΚ. Λ. Μασσαλίαν. Τόμοι καί Πανόραμα έστάλησαν. 

Χρήματα έλήφθησαν.—<ΙΤ. Δ. Λοιραε,Συνδρομή έλή
φθη. Εύχαριστοΰμεν.—I. Κ, Πειραιά. 'Γποχρέωσιν 
εχετε, άλλά βέλησιν δέν εγετε, επομένως, σχεφθήτε 
τι «άς υπολείπεται.—Δ. Τ.. Σμύρνην. ’Επιστολή και 
χρήματα έλήφθησαν. “Εχει καλώς.—/■ Κ. Ν. Ρο- ζιόρι. Δελτάριον έλήφθη. Άναμένομεν. Έγράψαμεν. Άλ. Α. Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή μετά περιεχομένων 
έλήφθησαν. Έχει καλώς. — Ε. Σ. Σουίζ. Γραφή σας 
και φωτογραφία έλήφθησαν. Προσεχώς σας στέλλομεν 
ώροσκόπιον. —Β. X. Λαμίαν. Δελτάριον και επιταγή 
έλήφθησαν. Ευχαριστούμε·; Γρχφομεν,—X. Μ. 'Αλεξάνδρειαν. Δελτάοιον έλήφθη. Συμμορφούμεθα πρδς 
επιθυμίαν σας χαι ήσύ^ειτε.—A. H. Τ. Λαμίαν. Ε
πιστολή καί συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστουμεν — Α. Μ. καί A. Ζ. Σουχούμ. ’Ελήφθησαν φωτογραφία! 
σας, άλλ* ανευ σημειώσεων. Άναμένομεν αύτάς.— Κ. A. Taganrog, ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθη
σαν. Παραγγελία σας άποστέλλεται προσεχώς. Ή· 
συχεΐτε.— Κ. Κ. Πάτρας. Συνδρομή έλήφθη.

ϊΓαθαναςιΓ
Χριστιανισμός και πνευματισμός.— Ό προο 

ριόμός το® άνθρώπου· —Ή Έπιότήμη· — ' Υπό τόν άνωτέρω τίτλο»· Ιξεδόθη ςν Καίρφ ίπό τοϋ Πνευματισεικοΰ Σννδίομου βιβλίον πολύ περίεργον και ίνδιαφίρον, περιέχον άνακοινώσεις σπουδαίας πνευμάτων ίπϊ ζητημάτων Ιπιστημονικών, θεολογικών καί κοινωνικών. Συνιστώμεν δ' αύτο ϋερμώι τοΐς πνευματισταΐς καί παντί καταγινομίνφ είς τά μεταφυσικά καί ψυχολογικά ζητήματα, ύς διαφωτίζον πολύ τό ζήτημα τής μετά θάνατον ζωής.Τιμάται δρ. 8.50 καί άποστελλετα ελεύθερον ταχυδρ. τελών παπί άποστελλοντι ήμΐν τό δνω τίμημα.Ευρίσκεται καί παρά τοΐς ίκόάταιςεν Καΐρφ ·Πνευμα- τιατικύν Σύνδεσμον» ’Οδός Φαγάλας, Καιρόν. ίριθ 64.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΠΗΑΙΟΥ EH 80ΑΟ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΖΑΓΟΡΑΝ

Λάμπρον υπο πολλάς επόψεις Σανατόριον καί έπί 
έκτάκτως λαμπρδς τοποθεσίας άνήγείρεν i ρέκτης 
αξιότιμος ίατοδς κ. Γεώρ. Κ. Καραμάνης, όπεο ύπό 
αίσιους οιωνούς λειτουργεί άπό τετραετίας ήδη. με
τά αρκετών ασθενών ύπό τήν έπιμεμελημένην - καί 
άγρυπνου έπιτήρησίν αύτοΰ.

Τάς «ύεργετικάς ιδιότητας του Πηλίου πάντες 
άναγνωρίζομεν, έπί τή εύκαιρίφ δέ τής ίδρύσεως τοιού- 
του λαμπροί φθισιατρείου, έν τοιαύτη περιδλεπτψ 
τοηοθεάίμ άς σπεύσωσι νά ώφεληθώσιν ήδη οί παρ’ 
ήμΐν πάσχοντες.

ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΣΑΣ;
’Ααοστέλλοντες τήν φωτογραφίαν σας ή 

καί τδ άτομόν σας προσωπικως,μδ Ιδιόχει 
ρον σημείωσιν τοΰ δνόματός σας, τής ήλι- 
κίας σας καί τοΰ ίηαγγέλματός σας. ϋχετε 
μετ’ δλίγον άηάντησιν άηοκαλυητικήν τοΰ 
τε ηαρελβ-όντος τοΰ παρόντος teal σχετικως 
τοΰ μέλλοντός σας. Διά τής έξετάσεως δηλό- 
νετε τής φυσιογνωμίας καί τ&ν χαρακτηρι
στικήν οίασδήποτε μορφής άποδείκνυται ή 
πορεία τοΰ βίου παντδς άνΰρώπου. Πασα 
αϊτησις δέον νά συνοδεύεται μδ μικράν 
αμοιβήν, έστω καί 3 — 5 δρ.ήτις χρησιμεύει 
δι’ άγάδοεργδν σκοπόν-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοΐς ή[κετέροις γραφείοις εύρίσκονται 

δλίγα έίτι σώματα τού «ΙΊανοράματος» χρυσό
δετου,-έν & περιέχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
τών Βασιλέων καί Πριγκίπων, υπουργών καί 
επισήμων άνδρών τής Ελλάδος, ώς και πλεί- 
στων πόλεων και ωραίων τοπείων.

ΓΝΠΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΟΙ έηιβυμονντες έν Ρωσοία νά ίγγραφώσι 

συνδρομηταΐ τής «Φύσεως» δύνανται ν’ άπο- 
ταιΰώσι πρδς τδν ίν Όδησσώ κ· Π. Ζερβά- 
την Πεοάκην, βιβλιοπώλην, Πλατεία Μητρ'ιπό- 
λεως (Σομπορνάγια Πλούτσαδ) δρι&. 1, οΙκία 
Παπούδωφ

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοϋνται οί καθυότεροΰντες δτι όυν- 

δρομάς της «ΦύΟεως» δπως εύαρεότούμενοι, 
άποοτελωόιν Λμϊν ταύτας Ουντόμως, καθόύον 
θέλομεν δτακό^ει έν έναντίμ περιπτώόει τλν 
περαιτέρω άποβτολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν, ούτοι άναλογιζόμενοι τδ δίκαιον καϊ τάς 
δαπάνας Αμών, δτι θέλουόι Οπεύΰει, χωρίς ν* 
άναμείνωάι καϊ ιδιαιτέραν είδοποίηδίν μας.
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