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I. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

'Υπουργός τών Έϊωτεριχών
EWI. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

'Υπουργός τοϋ’ΕμπορΙου καί. τής Βιομηχανίας.
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'Υπουργός τής Δικαιοσύνης.

Jx-fEiPA άτέρμων συνωμοσιών καί στά- 
σεων ύπήρξεν ή τριακονταετής βα

σιλεία τοΰ "Οθωνος, ~ 
οποίου επέτειος είναι ή 10 ’ Οκτωβρίου. 
’Εκ τούτων καμμία δέν είχε καθόλου 
τδν άντιδυναοτικόν χαρακτήρα, ήσαν δέ 
μαλλ.ον Ιριδες φατριών προς κατάληψιν 
τής εξουσίας, τάς όποιας ύπεδαύλιζε καί 
ή ξένη διπλωματία διά νά σχηματίζη 
ιδίαν, ώς λέγουν. σφαίραν επιρροής.

Κυρίως ή μετάξι· 
θρόνου καί Λαού πά
λη ήοχισεν άπδ τοΰ 
1839, δτε άνεμίχθη- 
σαν είς τήν πολιτικήν οί 
έπίφοβος, μέστμ το»· οποίων ο "Οθων, 
ποφάσιστος, παλιμβουλος, βραδέως ενεργώ»·, 
έδιδε τήν εικόνα τής στασιμότητος. Οί νέοι, 
άπειροι, μέ θερμάς κεφαλάς, έξαπτομένας άπδ 
του Γαριβάλδη τά κατορθώματα, έκαμαν λυσ
σώδη έ.πιθεσιν καχα τοΰ θρόνου, βαθμηδόν 
δέ προσηταιρίσθησαν καί τους αξιωματικούς, 

άποτέλεσμα δέ τής τοιαύτης ένεργείας ήτο ή αίματηρά στάσις 
του λαυπ.λίου. Ι.ν τιρ μεταςύ αί κυβερνήσεις καί ίδια ή κυβέο-

Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
άρχηγος τής συνωμοσίας 

κατά τού “ΟΟωνος.

νησις Μιαούλη ίξετρέποντο είς ορ
γιά καί είς καταδιώξεις αντιθέτων 
καί είς συλλήψεις καί προγραφάς 
καί είς εξορίας. ΙΙαραπέμπονται, 
κατόπιν ανακρίσεων ενεργηθεισών 
νπδ τοΰ Μουτζουρίδου καί Σπε- 
τσεροπούλου ώς άρχηγοί συνωμο

τογ

coax

ΕΙΣ Τ’ ΑΝΑΘΕΜΑ

ΘαΡΡΗΣΑΤΕ EAAHNES! Μία ελπίς σωτηρίας Ανέθορεν.'Π έπανάστασις, ή εύελπι τό όμμα συσσώμου τοΰ Ελληνισμού έλκύ- 
σασα πρός στιγμήν, όργανωθείσα ύπό τών πολλών καί φιλότιμων, περιέπεσεν εις χείρας ολίγων καί απετράπη τού σκοπού της.

Στρατός, Λαός, ’Έθνος, Ελληνισμός διεβουκολήθησαν. Ή δυσφορία έξηπλώθη, θά έξηγείρετο δ’ ’ίσως σύσσωμος ό Λαός 
νά πατάξη τήν Ασυνειδησίαν καί νά ανακόψη τήν καταστροφήν, τήν καταστροφήν, τήν οποίαν Απειργάζετο ή δήθεν πλέον 
Έπανάστασις καί ή ξιφοπαγής αδελφή της Κυβέρνησις.

Όλοι πλέον έσπευδον πρός τό τέρμα καί ηΰχοντο νά έξέλθωμεν έκ τού Αδιεξόδου. Άλλ’ αίφνης ιδού νέος κίνδυνος. Τά 
κόμματα επωφελούμενα τής γενικής κατά τής έπαναστάσεως δυσφορίας, καί συσσωματωθέντα ώς μία Λερναία “Υδρα, ήπλωσαν 
τούς οφιοειδείς λαιμούς των διά νά Αγκαλιάσουν καί πάλιν Στέμμα, Λαόν, ’Έθνος, Κοινωνίαν, Οικογένειαν, ήνοιξαν δέ τά 
δηλητηριώδη στόματά των καί έδηλητηρίασαν τά πάντα.

Άλλ’ έχει μεγάλον Θεόν ό Ελληνισμός, ή δ’ Άντίληψίς Του μάς έσωσε καί τήν φοράν ταύτην. Είς τόν στίβον, τόν 
όποιον έσπευδεν ή Λερναία “Υδρα νά καταλάβη, ώς αερόλιθος έ'πεσεν είς ανήρ. Δέν ήτο γυμνός ώς ό Ηρακλής, ούτε έφόρει 
δοράν λέοντος, ούτε ρόπαλον έκράτει, ούτε μυώνες χαλύβδινοι ηύλάκουν τά μέλη του. Έφόρει μιραμπω πίλον, γυαλιά καί ρεν- 
τεγκότα. Άλλ’ είχε γλώσσαν ειλικρίνειας, είχεν έντιμότητα, είχε θέλησιν καί πρό παντός άντίληψιν καθηκόντων. Τού άνετέθη ό 
σχηματισμός Υπουργείου καί όταν άντελήφθη ότι τά κόμματα τά προσωπικά, τά κόμματα τής συναλλαγής, τοΰ ρουσφετιοΰ, 
τής ανομίας καί Ανηθικότητος συνησπίσθησαν διά νά πνίξουν τό άρτιπαγές του κόμμα τών Φιλελευθέρων, κόμμα αρχών υγειών, 
κόμμα άπρόσωπον, έτοιχοκόλλησε τό Διάταγμα τής δι.αλύσεως τής Διπλής Βουλής.

Θαρρείτε “Ελληνες! Ό Λαός, ό άλλοτε μή δίδων λεπτόν διά τά εθνικά ζητήματα, ό ύπνώττων καί φρονών ότι άλλο 
Κράτος καί άλλο ατομικόν συμφέρον, ό έξυπνων μόνον είς τάς παραμονάς εκλογών, ό Λαός πού έβλεπε να Αντιποιούνται τα 
δικαιώματα του, καί νά οργανώνουν διαδηλώσεις, διά νά Ανατρέψουν μίαν κυβέρνησιν, οί αργόμισθοι τής Λιμενικής Επιτρο
πής Πειραιώς καί τοΰ Εθνικού Τυπογραφείου καί τών Καπνοκοπτηρίων, ό ραγιάς Λαός τής χθές, έξύπνησε, ανέλαβε δέ τόν 
άνορθωτικόν αγώνα, μία κυβέρνησις λαοπρόβλητος ύπό άνδρας νέους, υγιείς, σθένους, μορφώσεως, ηθικούς, ασπίλους. ‘Η κυβέρ- 
νησις Βενιζέλου τόν διευθύνει καί έπί κεφαλής τοΰ πανελληνίου τούτου πόθου έτέθη ή Α. Μ. ό Βασιλεύς.

Εις τ’ Ανάθεμα τό παρελθόν! Τό μέλλον διά τήν Πατρίδα μας!

σίας κατά τοΰ 
’Όθοινος οί Κ. 
Κορωναΐος, X. 
Ζυμβρακάκης, 
(-). Βότοαρης, 
-1. Βούλγαρης, 
Ζήκος, Σκαλ- 
τσογιάννης, II. 
Κολοκοτρώνης, 

Κλεομένης 
καί τινες άλλοι, 
έν τίλιο 26. Γί

νεται άναίρεσις τοΰ βουλεύματος 
τών έτ/.ετών καί απαλλάσσονται οί 
Βότοαρης καί Ζυμβρακάκης.’ Επι 
τέλους γίνεται ή δίκη καί κηρύσ
σονται αθώοι έκτος τιόν Κορω- 
ναίου, Κολοκοτριόνη καί πέντε 
άζέ.αιι· πολιτών.

Μικρόν προ αυτού

X ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ 
έκ τών έπανασΓατών.

ΚΑΛ. ΠΑΠΛΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ή έν Ναυπλίω 

γνωστή έπαναοχάιις.

οί άξιοϊμα- 
τικοί 11. Μωραϊ- 
τίνης, Τ. Βάσ- 
σος, Ι.Σέκερης, 
II. Κολοκοτρώ- 
νης καί Γ. καί 
Κ. Μαυρομιχά- 
λης ειχον έξορι- 
σθεΐ είς διάφορα 
μέρη τον Κρά
τους, ένώ οί X. 
Ζυμβρακάκης, 
I. Βότοαρης, Ν.

Μακρής, Α. Κλίμακας εστενον είς 
το Παλαμήδι. "Ολα αυτά έξήγει-
ραν την συνείδηση· τον ’’Εθνους.

ΑΜΑΛΙΑ

νέοι, τάξις ακμαία καί 
-■'""· λ -no..... , άνα.

0 ΝΑΥΑΡΧΟΣ 
ΑΧΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

0 ΔΟΣΙΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΑΜΑΛΙΑΝ

Λέος τις ένθουσιώδης καί ευέξαπτος, ό 
Αόσιος, νομίζων ίίτι έκλειπούσης τής 
Δυναστείας θά άπηλλάσσετο καί ό τόπος 
τοιν δεινά»·, ενεδρεύει και πυροβολεί 
κατά τής Βασιλίσσης, ήτις εβαινεν έφιπ
πος είς περίπατον.

«
Μόνος ό Βασιλεύς ήπατήθη ώς προς 

τήν σοβαρότητα τής καταστάσεως.’ Αλλ’ 
αί'/ νης,ένώ ίη άνη άντιλητ/>θείς τΐ/ν κατα
φοράν τοΰ λαού κατιί 
τοΰ' Υπουργείου Μια- 
ούλη καί έκάλεσε τδν 
Κανάρην διιί ι·ά σχη-

ματίση ' Υπουργεϊον, έπειδή δέ ουτος έ'θεσεν 
ορούς απαράδεκτους, διετηρήθη τδ υπουργεϊον 
Μιαούλη, έκρήγνυται ή στάσις τοΰ Χαυπλίου. 
Φρουρά καί πολίται, άνέφερεν ή επίσημος 
αναγγελία, ζητοικ.ραυγάζοντες ΰφωσαν τήν ση
μαίαν τής έπαναστάσειος καί άποκηρΰττουσι 
τδ υπάρχου σύστημα, ζητοΰντες διάλυση· τής 
Βουλής, σύγκληση· Έθνοσυνελεύσεως, σύστα
ση· έ,θνοί) υλακής καί νέαν συνταγματικήν κυβέρνηση·. ΊΙ προ- 
κήρυξις άπδ 2 Φεβρουάριου 1862 τιόν έπαναστατο»· εφερε τάς 

υπογραφάς επιτροπής έκ τών Μ. 
’Ιατρού, Γ. .1. 1 Ιετμεζα, Π. Ζαφει- 
ροποϋλου. Β. Κόκκινου, ΓίΙατρού, 
Κ. ’Αντωνοπούλου, Γ. Δημητριά- 
δου, Κ. ΙΙετσάλη, I. Παπαζατρειρο- 
πούλου, II. Μαυρομιχάλη καί Γ. 
Ιίοσειδώνος, γραμματέως. Κανο
νιοβολισμοί τής 
φρουράς έχαι- 
ρέτισαν τήν προ
κήρυξη·, πολίτι
κα) δέ και. στρα
τιωτικά! άρχαΐ 
έγκατεστάθησαν 
υπδ τών έπανα- 
στατών.Ή Κυ- 
βέρνησις θορυ- 
βηθεισα έλαβε 
μέτρα συντονιό-
τατα. ’ Εκάιλεσε πριοτοι· τάς Που
λάς καί λαβοΰσα μετ’ εμπιστοσύνης 
Απεριόριστοι· έλευθερίαν ένεργείας 
προς κατάπνιξιν τού άπονενοη- 
μένον κινήματος, έσρατολόγησε 
πολίτας καί διέταξε τάς στραταο- 
τικάς δυνάμεις νά συγκεντρωθούν 
είς Κόρινθον.'θ Γενναίος, δ Πλα- 
πούτας, ό Α. 
Μαυρομιχάλης 
έστάλησαν έναν- 
τίον τιον έπα- 
ναστατών, στρα
τοπεδάρχης δέ. 
διωρίσθη όΧιιν. 
Ά</’ ετέρου εγ
κύκλιος τοΰ - 
πουργείου τών 
’Εσωτερικών συ-
νίστα άποχήν άπδ τοΰ κινήματος, 
καθ’ ου γενική ήτο ή αποδοκιμα

σία καί άγανάκτησις . Συλλήφεις 
ώσαύτως ίνηργήθησαν νέαι. Ό

ΧΑΝ
αρχηγός τοΰ Β.Στρατού.

ΓΕΝ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
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Καλλιφρονας, ό Έπαμ. Δεληγεώργης, ό I. Διαμαντόπουλος, ό 
Γ. Παράσχος, ό Κ. Πετσάλης καί άλλοι εκατόν έρρίφθησαν είς 
τάς φυλακής, Χειμαριώται δέ καί άλλοι φερέοικοι έστρατολο- 
γήθησαν ώς μισθωτοί φρουροί τού θρόνου καί τής τάξεως, 

διεκόπησαν τά γυμνασιακά καί πανεπιστημιακά 
μαθήματα, έπαύθησαν δέ καί τινες εφημερίδες.

Τήν 4 Φεβρουάριον ό Βασιλεύς εύρίσκεται 
είς Κόρινθον έπιθεωρών τόν στρατόν, όν προσ
φωνεί καταδικάζω)· τούς στασιαστείς ώς κη- 
λιδιόσάντας τήν στρατιωτικήν τιμήν ■'Ο Βασι
λεύς μετά τούτο έπανήλθεν είς’Αθήνας, ό δέ 
στρατός κατηυθύνθη πρός τίι’Άργος, πυροβο- 
ληθείς ύπό προσκόπων επαναστατών κατά τόν 
"Αγιον Σιόστην τών Δερβενίων, όπου εφθασαν 
τήν β Φεβουαρίου. Έν τώ μεταξύ όμως καί 
ή Τρίπολις έτάχθη υπέρ τού κινήματος, φρουρά 

συνέλαβον τόν μοίραρχον καί τόν νομάρχην, 
καί τούς ώδήγουν είς τό Παλαμήδι. 

τώ μεταξύ έσκέφθη >·« άναγκάση τούς ί: 
νά κλεισθοϋν εντός τοΰ φρουρίου, καί διατάσσει 

Αρεία ώχυρωμένο»· προφυ- 
Καταλαμβάινων την θέσιν

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ
άπό τα θύματα τής 

Κύθνου.

δέ καί πολΐται 
έναντιουμένους,

'Ο Χάν έν
τας
κατά τών έξιοτερικοιν έν ’. 
λακών τών έπαναστατών. 
αύτήν θά διέκοπτε καί τό ΰδωρ τής πόλεως τού Ναυ
πλίου. Άλλ’ ήτο τοιαύτη ή άμυνα, λυσσώδης καί πει
σματώδης, ώστε ό Χάν, φοβούμενος δεκατισμόν τής 
ύπ’ αυτόν δυνάμεως ύπό τών πλωτών κανονιοστοιχιών, 
διέταζε παύσιν πυρός. Άλλ’ άπό τής στιγμής ταύτι/ς ή 
άδελφ οκτονία εξάπτει περισσότερον καί τούς έπαναστά- 
τας και τόν βασιλικόν στρατόν, ή δέ άνευ αίματος συν
διαλλαγή κατέστη Αδύνατος. Είς τόν περιορισμένου 
χώρον τής Εικονογραφημένης δέν είναι δυνατόν έν 
λεπτομερείι/. νιί περιγράφουν αί συμπλοκαί, αί έπιθέ- 
σεις, αί συλλήψεις, αί μυήσεις, αί περιπολίαι, οί αιφ νιδιασμοί, 
ποϋ έλαβαν χώραν κατά τήν φονικήν αύτήν σύρραξη· τών δύο 
δμοφύλων στρατών.

Έν τώ μετάξι· έν τή Γερουσία σφοδροί επιθέσεις έγένοντο 
κατά τού υπουργείου Μιαούλη, ανεμίχβη δέ και αύτή ή 'Ιερά 
Σύνοδος, ήτις έ.ξέδωκεν έγκύκλιον άπό 8 Φεβρουάριου καπα
ρωμένη τούς άφρονας καί αισχρούς προδότας τής Πατρίδας*.

Μετά τόν πρώτον εμφύλιον σπαραγμόν τής Αρείας ό Βασι
λεύς έξέδωκε Διάταγμα άμνηστείας, τήν οποίαν περιφρονητικώς 
άπέ.κρουσαν οί έπαναστάται. Τότε ή κυβέρνησις άπεφάσισε τήν 
πάση θυσίμ καταστολήν τής έπαναστάσεως καί τά βασιλικά 
στρατεύματα συμποσούμενα είς (ί χιλ. άνδρών επιπίπτουν κατα 
τής ’Αρείας τήν πρωίαν τής 1 Μαρτίου καί διι'ι τής λόγχης 
καταλαμβάνουν τά οχυρώματα.

Άλλ’ έν τώ μεταξύ ή .
αί Καλάμαι έκδηλονσι συμπάθειας υπέρ τοΰ 
φρουρά τής Σύρου ύπό τόν άνδρεϊον τής

ίπαναπτά- 
έπίθεσι ν

Αεωτσακον στασιάζει καί ό 
ΰπ αϊτόν II. Μωραϊτίνης, 
αξιωματικός τοϋ πυροβολι
κού, οίτινες και απέρχονται 
είς Τήνον διά τίνος έμπορι- 
κον άτμοπλοίου,μέ τόν σκο
πόν νά φέρουν αντιπερισπα
σμόν είς τήν κυβέρνηση·, 
άφ οϋ δέ παρέλαβον έκεϊθεν 
τούς εξόριστους Καλλιφρο- 
νάν. Ιεληγεώργην, Ιιαμαν- 
τόπουλον, Σωνιέρον κ.λ. π. 
κατευθύνονται είς Κύθνον. 
Πριν όμως άπ.οβιβασθοΰν 
έφ'άνη τό πρός καταδίωξή· 
των σταλέν πολεμικόν ’Αμα
λία μετά 200 άνδρών ύπό
τούς λοχαγούς Τσίρον καί Χρυσοβέργην.Ό Τσίρος τούς έκάλεσε 
νά παραδοθοϋν. άλλ’ εκείνοι άποβιβασθέντες κατέλαβαν επικαί
ρους

Κ. ΛΕΒΙΑΗΣ
Λ συντάκτης τής «Έλπίδος» ήτις δριμέως 

έπβτίθετο κατα τού ’ΌΦωνος.

ΛΕ&ΤΣΑΚΟΣ
άπό τά θύματα τής 

Κύθνου.

Σύρος, ή Χαλκίς, ή ί-)ήρα, ή Νάξος, 
κινήματος. 'Η 

(Θεσσαλίας ήρωα

θέσεις. Άπεβιβάσθη τότε καί ό βασιλικός στρατός καί 
συνήψε μάχην, καθ’ ήν έφονεύθη ό Αεωτσάκος, ο 
Μωραϊτίνης καί ό Σκαρβέλης, χωρίς νά ταφ σΰν μέ 
τάς οικείας τιμάς.

Ό θάνατος τούτων έβύθισεν είς πένθος τήν κοινω
νίαν, νέα δέ δυσφορία έ.ξεδηλώθη, έξ οί· καί νέαι συλ
λήψεις ένηργήθησαν καί νέαι έπερωτήσεις έγένοντο έν 
τή Γερουσία, και επιθέσεις κατά τής κυβερνήσεως. Έν 
τώ μεταξύ προυτάθη είς τόν Χάν έν πολεμική) σύμ
βουλό;) ό βομβαρδισμός τοΰ Ναυπλίου, όν εκείνος άπέ- 
κρουσε. /Ιαρετείνετο ουτω ή πολιορκία, έως ότου τίμ· 
(ίΆπριλίου συνελθόντες οί έπαναστάται απεφάσισαν νά 
έγκαταλείψουν τό πατρώου έδαφος καί ύπέγραψαν 

προκήρυξη· δι ής έδικαιολόγουν τό κίνημά το»', έπιβιβασθέντες 
δέ νύκτωρ Γάλλικοϋ τίνος άτμοπλοίου κατηυθύνθησαν πρώτον 
είςΈ πτιίνησον, όπου ή ’Αγγλική διοίκησις δέν έπέτρεφ’ε ν άποβι- 
βασθοΰν καί ειτα είς Σμύρνην, όπου έγένοντο 
ένθουσαοδώς δεκτοί.

«
^Ο’Όθων καί πάλιν ήπατήθη είς τάς εκτι

μήσεις τον. Τήν καταστολήν τοΰ Ναυπλιακοί· 
κινήματος δέν άπέδωκεν είς τήν κακήν όργά- 
νωσιν αύτοϋ ή τουλάχιστον είς τά σύντονα 
μέτρα τής κυβερνήσεοίς του, άλλ’ εις τήν ιδίαν 
αύτοϋ δύναμιν. Καί αντί νά υίοθετήση τάς 
αξιώσεις τοΰ λαού καί νά συνταυτισθή εί 
δυνατόν, μετ’ αύτοϋ, η τουναντίον έπιοτρελού- 
μενος τοΰ

ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ
άπό τά θύματα τής 

Κύθνου.

Η Μ Ε ΓΑΛ

Τ' ι/ΜΐϊΡ.μ ύφιίστης διά τι/υΈλλάδα σημασίας, ημέρα 
μεγάλη, μεγαλητέρα άκόμη καί άπό αυτήν τήν 2.)’ir 
Μαρτίου, διέλαθε τήν προσοχήν τ<ω· αρμοδίων καί δια- 

' Ζανίλίνεί άκόμ»; καί κυλιέται μαζύ μέ τάς άλλας ημέρας 
καί χρονολογίας, άσημος καί αφανής.

Εορτάζομε)· τήν 25'1'' Μαρτίου ώς έθνικήν εορτήν, καθό 
έπέτειον τής ημέρας, καθ’ >)ν ό Γερμανός Παλακόν Πατρών εν 
τή Μονή τής .ίαϋρας, περιστοιχιζόμενος ύπό τιον οπλαρχηγών 
τού Μωρηά ύψοισε τήν Σημαίαν τής 'Ελευθερίας καί ήγέρθη 
σύσσωμος ό’Ελληνισμός διά νά άποσείση τόν ζυγόν τής μακοαίω- 
νος δουλείας, δέν εορτάζομε)· δέ τήν S ' Οκτωβρίου, καθ’ ήν οί 
στύλοι τιον Προστατίδων Δυνάμεων κατέστρεψαν έν τφ λιμένι 
τής ΙΙύλον τόν στόλον τοϋ Αιγυπτίου Ίμπραΐμ καί ουτω έθε
σαν τέρμα είς τήν πολυετή έκείνην Ιίγαντομαχίαν, ής όμως θά 
ήτο άδηλος ι/ έκβασις, όν έξηκολούθει άκόμη έπί τινα χρόνον 
καί πρό πάντων άν δέν κατεστρέφ ετο ι> στόλος τοϋ Ίμπραΐμ.

Βέβαια ή πάλη έκ μέρους το>ν ήμετέρο»· ήτο λυσσαλέα, 
βέβαια ήγωνίσθησαν σάν τιτάνες, βέβαια μέ ποταμούς αίματος 
έ.ξηγοράσαμεν τήν ελευθερίαν μας, αλλά πρέπει νά όμολογηθή 
ότι όλα αύτιί δέν θά είχον κανέν άποτέλεσμα, άν δέν παρενέ- 
βαινον έπί τέλους αί Μ. Δυνάμεις.

Διά τούς λόγους αύτούς ή 8 Όκτοιβρίου είναι ημέρα έχουσα 
μεγάλην σημασίαν διι'ι τήν ιστορίαν τής Φυλής μας, επρεπε δέ 
να εορτάζεται ή έπέτειος αύτής καί νά διαδηλοΰνται κατά τήν 
ημέραν αύτήν τά αισθήματα τού Ελληνικού Ααοΰ πρός τούς 
αντιπροσιόπους το»· Μ. Ιυνάιιεων.

«

Δέν είχε σχεδόν άκόμη ο νικητής τής Άραχώβης, ό Καραϊ- 
σκάκης, έκπνεΰσει καί ό Άγγλος στρατηγός Κόχραν προσκαλέ- 
σας τούς αρχηγούς τού έν Φαλήρτο στρατοπεδεύμενού καί 
προσπαθουντος νά λύσΐ] τήν ύπό τοΰ Κιουταχή πολιορκίαν τών 
’Αθηνών, έλληνικοϋ στρατού, άνεκήρυξε διάδοχον τού Καραϊ- 
σκάκη τόν γενναίου Κΐτζον Ίζαβέλλαν καί διέταξε γενικήν 
έπίθεσιν. Μάτην 
παρετήρησαν οί 
^β'/.Ίϊ"1 '*τι ήτυ 
άσκοπος ή έπίθε- 
σις, άφοΰ διά τής 
πείνης θά ήναγ- 
κάζετο ό Κιου- 
ταχής νά λύση 
τήν πολιορκίαν. 
' Ο Άγγλος στρα
τηγός ήπείλ.ησεν 
ότι θά άνεχο'>- 
ρει καί ουτω τήν 
24 ’Απριλίου τοΰ 
1827 έγένετο ή 
έπίθεσις, υπήρξε 
δέ δλεθριωτάτη, 
παρά τήν γενναι
ότητα τών Σου
λιωτών καί Κρη- 
τών. Χίλιοι πεν
τακόσιοι "Ελλη
νες έπεσαν κατά 
τήν ήμέραν εκεί
νην. ’Εννοείται 
ότι μετά τινας 
ημέρας συντε
τριμμένος ό έλ-

Η ΗΜΕΡΑ

ληνυκός στρατός έγκατέλιπε τό Φαληρικόν πεδών, ή δέ φ ρουρά 
τής Ακροπόλεως, παρεμβάσει τοϋ Αεμπλάν, κυβερνήτου τής 
γαλλικής φρεγάτας Ιρις , κατώρθωσε νά έξέλθη μέ τά όπλα 
της, έ.γκαταλείψασα τήν ’Ακρόπολη· είς χεϊρας τοϋ έχθροϋ.

Καί τοιουτοτρόπιος έπειτα άπό τόσους ύπερανθριόπους αγώ
νας, τόσας θυσίας, τόσον αίμα, τό παν έχάνετο. ΊΙ Στερεά 
περιήρχετο πάλιν είς χεϊρας τών Τούρκων, <> δέ Κιουταχής έπα- 
νέκαμπτε θριαμβευτικώς εΐς’Ιωάννινα, ένώ άφ’ ετέρου ή Πελο
πόννησος, χάρις είς τάς άπαραιτήτους διχονοίας τιον Έλά.ήνο»·, 
ύπέκυπτεν είς τόν ’Ιμπραΐμ.

'Π στιγμή ήτο κρίσιμος. Ή Ελληνική Φυλή έσβυνε άλλην 
μίαν φοράν. Εύτυχώς άπό τής πτώσεως τών ’Αθηνών είχον 
άρχίσει συνεννοήσεις περί κοινής ένεργείας έν Έλλάδι μεταξύ 
Ρωσσίας, Γαλλίας καί'Αγγλίας, αϊτινες συνεννοήσεις κατέληξαν 
είς συμφωνίαν.

Άιιέσως τότε - άττό τά μέσα Αύγουστου - άγγλικός στόλος 
νπό τόν φιλέλληνα Κόδριγκτων διετάχθη νά διαπλέη έν δια- 
δροιιαϊς /ιεταξ'υ "Υδρας καί. Κύθνου, Γαλλικός δέ στόλος ύπό 
τόν άείμνηστον Ντερινύ παρά τήν Μήλον, μέ. διαταγάς νά έμπο- 
δίσουν τόν έν Πύλη) συγκεντρωθέντα τουρκοαιγυπτιακόν στό
λον έξ εκατόν είκοσι ε$ σκαφών, νά προσβάλη, ώς έσκόπει., τήν 
" Υδραν καί τό Ναύπλιο)·.

Είναι έξηκριβωμένον ότι τή 7 Σεπτεμβρίου ό Κόδριγκτων 
πρώτον, είτα δέ καί ό Ντερινύ τήν 10 ίδιου μηνάς, έκαμαν δια
βήματα παρά τφ ’Ιμπραΐμ πασσά περί άνακωχής καί έδήλο)- 
σαν μάλιστα αύτώ ότι, αί αποφάσεις τιον τριών Δυνάιιεων θά 
έκτελεσθοϋν μέχρι κεραίας καί δι όλο»· τιον μέσων. Άλλ’ ό 
Αιγύπτιος στόλαρχος, όστις έπέσπευδε τό τέλος, δέν έδωκε προσο
χήν είς τούς λόγους τιον ναυάρχων, μή φ ανταζό/ιενος ίσιος ότι 
θά ^πραγματοποιούν τάς άπειλάς, ή ύπερτι ιιών Ισως τάς Ιδίας 
αύτοϋ δυνάμεις.

Έν τώ /ιεταξύ, έννοεΐται, οί "Ελληνες έζηκολοΰθουν. καίτοι 
είχον δηλ<!>σει ότι Αποδέχονται τάς Αποφάσεις το»· Δυνάμεων, 

τάς έγθροπρα- 
ζίας. ' Ο μέγας 
φιλέλλην” Αστιγξ 
μέ τήν «Καρτε
ρίαν) καί τό μό
λις καταπλεΰσαν 
τρίτον πολεμικόν 
σκάφος μας ό 
«Σωτηρ» καί 2 
κανονιοφόρους 
έπέπεσε κατά 
τουρκικής μοί
ρας — 18 Σε
πτεμβρίου— ήτις 
έναυλόχει είς τόν 
λιμένα τής ’ Αμ- 
φίσσης καί τήν 
μέν ναυαρχίδα 
άνετίναξεν είς 
τόν αέρα, έκ τών 
!) δ’ άλλων σκα
φών κατέστρεψε 
τά 8, έκυρίευσε 3 
αύστριακάς φορ
τηγίδας καί έκα- 
θάρισε τόν Κο
ρινθιακόν κόλπον 
τοιουτοτρόπως.

τρόμον, όν ή κυβέρνησις είχεν 
όν ήδύνατο, 

άπετόλμησεν. Ουτω έπαυσε τό ' Υπουργείου Μιαούλη, κατήρτισε 
δέ κύβέρνησιν ύπό τόν Γ. Κολο- 
κοτρώνην, πρώην σταυλάρχην του. 
’Ενώ λοιπόν κατηγορέΐτο ή δυνα
στεία έπί άπολυταρχισμώ, παραδί- 
δει τιμ1 έξουσίαι· είς ' Υπουργέϊον 
τής καμαρίλλας. Μετά τούτο έκά
λεσε τάς Βου/.άς διά τήν έπιιμήφι- 
σιν τού ζητούμενου γενικοις νόμου 
περί’Εθνοφυλακής καί διά νιι δώση 
άλλην κατεύθυνση· είς τήν προσο
χήν τοΰ "Εθνους, άφήκε νά ύπο- 
νοηθή ότι θά έπεχειρέΐτο έν ’Ανα
τολή έγχείρημα εθνικόν, προέβη δέ 
πράγματι καί είς συνεννοήσεις μετά 
τών έν’Ιταλία Φιλελευθέρων (Γαρι- 
βάλδη κ.λ.) και τών ήγεμόνων τής 
Σερβίας καί Μαυροβούνιου.

Ι'Έχεται συνβχνια|.

« « «

I ' ’ ύ. Γ >
έμπνεύσει τά έπιβάλη την βίαν, ούδέν έκ τούτων

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

' ΆληΟης .r/.οντος τής Ζ<·)ής elve ή άγά,τη, 
πραγματική δΐ ,·ττ(»χεία ό εγωΐαμός.

Ηίλΐΐς νά γείνης ευτν/ης διά μίαν 
ητιγμήνι ΕκδικήοΟν. Θελεις να είσαι παν- 
τοτε εί’ΐΐ'χής ; Συγχώρησην.

• 7/ τιμή είνε νήσος με άκτάς άποκρή- 
μνους' μόλις απομάκρυνσή τις άδΰνατον 
νά προσορμιοΗή πάλ.ιν. Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ ΟΠΟΥ ΕΓΕΙΝΕΝ Η ΦΟΒΕΡΑ ΝΑΥΜΑΧΙΑ
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'Ο'Ιμπραΐμ είιρε-ν άη ορμήν. Στέλλει τόν περίφημο»· διά τήν 
ώμότητά. τον Κεχαγιαν, δστις έξετράπη είς βιαιοπραγίας καί 
παρέδώχεν είς πύρ καί είς σίδηρον χωρία ολόκληρα. Κατά τι'ις 
ημέρας εκείνας κατέπλευσεν είς τι'ι έλληνικά ΐδατα καί ό ρωσ- 
σικδς στόλος υπό τόν ναύαρχον Έϋδεκ. Τότε οΐ τρεις ναύαρχοι 
ι'ιπέστειλαν διακοίνωσιν πρός τόν ’ Ιμπραΐμ παραγγέλλοντες αντίο 
νά παύση τάς εχθροπραξίας άμέσως, άλλ' ούτος, διά νά κερ
δίση μερικός ήμέρας, προβλέπω»’ τό τοιοΰτον άπό κοινού διά
δημα τιόν ναυάρχων, εϊχεν άπέλθει είς Πύργον, άφήσας τό 
στρατόπεδό)’ τον έν ΙΙύλω.

Κατόπιν τούτον οΐ ναύαρχοι διαακεφίίέντες άπεφάσισαν νά 
έπέμβωσιν. r Ηνώθησαν λοιπόν οΐ στόλοι νπό άρχιναύαρχον τόν 
Κόδριγκτων καί τή * 'Οκτωβρίου είσέ.τλενσαν είς τόν λιμένα 
τής Πύλου διά ν' απαιτήσουν παρά τον αρχηγού τον στόλον νά 
έγκαταλείφη τά ελληνικά νδατα. Πριν δμως άγκυροβολήση ό 
συμμαχικός στόλος, τι'ι τονρκοαιγνπττακά. άτινα άμα τή εμφα
νίσει του είχον παρασκενασθεΐ πρός μάχην, ήρχισαν νι'ι τόν 
πυροβολούν. ’Εφονεύθη μάλιστα έκ των πυροβολισμών τούτων 
εις άγγλος αξιωματικός, ναύται τινες καί είς ποωρεύς έκ Μήλου 
Μικέλης όνόματι. Τά συμμαχικά σκάφη ήσαν ασθενέστερα. 
Μόλις είκοσιεπτά τόν άριθμόν έν δλω.’ΊΙρχισαν δμως καί αυτά 
πύο σφοδρόν κατιϊ τών τουρκοαιγυπτιακών.

'Επι τέσσσαρας ολοκλήρους ώρας ή μάχη ήτο λυσσαλέα. 'Επί

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΝ καϊρφ ειχομεν αναγγείλει τήν ύπό τοϋ Ωδείου 'Αθηνών προκήρυξη· 
δραματικού διαγωνισμού, μέ δισχιλιόδραχμον γέρας έκ τοϋ Άβερω- 

φείου κληροδοτήματος. Ό διαγωνισμός έγινε κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
θέρους καί τά ύποβληθέντα ύπό τήν κρίσιν τής Ελλανοδίκου έπιτροπής 
έργα έπαίχθησαν άπό τής σκηνής τών διαφόρων υπαιθρίων θεάτρων 
τής πρωτευούσης.

"Ηδη ή ελλανόδικος έπιτροπή έξέδωκε τήν άπόφασίν της μέ κρίσεις 
έφ’ δλων τών ύποβληθέντων έργων. Τήν άπόφασίν ταύτην άναμένουσα 
ή Εικονογραφημένη άπέφυγε νά δημοσίευση θεατρικός κρίσεις τοΰ 
ειδικού συνεργάτου της. Ίδέτε τώρα έν περιλήψει κρινόμενα τά έφέτος 
διδαχθέντα καί λαβόντα μέρος εϊς τόν διαγωνισμόν τοϋ 'Ωδείου 'Αθηνών.

Ό έΆν&ρωπός μας- τοϋ κ. Παντελή Χόρν, μολονότι εύφήμως όμιλεΐ 
ή έπιτροπή περί αύτοΰ καί τών προγενεστέρων έργων του. κρίνεται ώς 
προϊόν σπουδής. ’Αδυναμία ή σπουδή πρός άποπεράτωσιν τοΰ έργου, 
έρωτα ή έπιτροπή, πρέπει νά τοΰ καταλογισθή ; Καί συμπεραίνει: Έάν 
λάβωμεν ύπ’ δψιν τί ή ιδιοφυία τοΰ συγγραφέως έπηγγέλθη άπό τής 
πρώτης έμφανίσεώς του, πρέπει νά παραδεχθώμεν τό δεύτερον.

-Ενα Μαρία κτλ. Ή « Φιλάρεσκος». Τά δύω αύτά έργα τοΰ 
κ. Μιλτ."Ιωσήφ, δστις — κατά τόν εισηγητήν τοΰ διαγωνισμού κ. Δ. Κα- 
κλαμάνον — ήτο ένα είδος συνδρομητοΰ τοϋ Λασσανείου διαγωνισμού, 
καθ’ δν έπανειλημμένως έβραβεύετο, ανήκουν εϊς έποχάς πολύ άπεχού- 
σας άλλήλων. Καί έρωτρ ό εισηγητής : Φιλολογικής άπειρίας άπτήνος 
νεοσσού — ποΰ έλεγαν άλλοτε — τό πρώτον, μελέτης, παρατηρήσεως, 
έπιμονής, τεχνικότητος, ώριμωτέρας ιδιοφυίας τό δεύτερον;

Ό -Βασιληας Ανήλιαγος· τοΰ κ. Πολεμη έχει δλας τάς άρετάς τοΰ 
λυρικοΰ δράματος, τύ όποιον έγραψε εμπνευσμένος ποιητής καί σμιλευ
τής δυνατών καί κομψών στίχων, καί τό κοινόν εΐς πάντα σχεδόν τά 
λυρικά δράματα, τά όποια μάλιστα βασίζονται έπί ένός θρύλου ελάττωμα.

Ή τεχνική τής στιχουργίας του άπέβη άληθώς πλούσια 
καί σοφή, καϊ είμαι βέβαιος, δτι τό λυρικόν αύτό δραμά
των, άναγινωσκόμενον θά άποτελέση τήν χαράν τών άγα- 
πώντων τούς ώραίους στίχους, δλων τών εύαισθήτων πρός 
τήν μουσικήν αύτών, λίκνισμα περιπαθές τών ονείρων 

| τής ζωής, άνάτασις έναρμόνιος πρός τό ιδεώδες.
Ή -Λολίτα·.—Ή «Λολίτα» τοΰ κ. Βασ. Κολοκοτρώνη 

καί ή -Τζένη με τό γέλιο της· τής δεσποινίδος Εύγενίας 
Ζωγράφου, τά δύο μονόπρακτα έργα, τά όποια εδωκεν η 

Ν. Σκηνή, δέν είνε έπιδεκτικά εύ
ρείας άναλύσεως, λέγει ό εισηγητής. 
Είνε χαρακτηρισμοί δραματικοί, ή 
παράστασις τών οποίων μάς άφήκε 
τήν έντύπωσιν, δτι εύρισκόμεθα ενώ
πιον συγγραφέων, δυναμένων νά γρά
ψουν διά τήν σκηνήν έργα άνώτερα. 

Οί -Σκλάβου . —Οϊ «Σκλάβοι». 
Είνε τό άποτέλεσμα 
αύτοΰ περιβάλλον

τος καί τής άναχωρήσεως έκ μιας 
καί τής αύτής αρχής; 'Οπωσδήποτε 

δύο τούλάχιστον τών χαρακτήρων τοΰ δράματος Τζακόζα. «"Οπως 
πίπτουν τά φύλλα-, άνευρίσκονται εΐς τούς Σκλάβους» τοϋ κ. Σπόρου 
Νικολοπούλου. Άλλ’ ή άνέλιξις τοΰ μύθου είνε εντελώς διάφορος καί 
ή παρατήρησις τοΰ συγγραφέως έχει τόν ιδιότυπου χαρακτήρα, τον 
όποιον δίδει είς αύτόν ή έθνικότης του.

• Ζΐιά τό χρήμα·. — Τό «Διά τό χρήμα τοϋ κ. Δεληκατερίνη, δρών 
άρθρον κατά τής μεταναστεύσεως, δέν στερείται άξίας. ώς μέσον κατα- 

τέλους ήρχισαν νιι κατισχύουν οί συμμαχικοί καί έντός τών τεσ
σάρων ώρών αυτών είχον καταστρέφει τό μεγιιλείτερον μέρος 
τού τουρκοαιγυπτιακοΰ. 'Εν τούτοις ή ναυμαχία διήρκεσε μέχρι 
τής 7 έσπερινής ώρας, δτε πλέον έκ τού πανσθενούς εκείνον 
μέ τήν ημισέληνον στόλον μόλις είκοσι εννέα σκάφη διεσιό- 
ζοντο καί αυτά είς ιϊθλίαν κατάστασιν. Οί σύμμαχοι δεν ύπέστη- 
σαν καμμίαν ζημίαν, ούτε είχον άπωλείας είς άνδρας. Ένώ οί 
Τούρκοι καί οί Αιγύπτιοι είχον σημαντικός τοιαύτας. Υπολογί
ζουν δτι πέντε έτος έξ χιλιάδες Μουσουλμάνοι έφονεύθησαν.

Τό εσπέρας έπανήλθεν ό 'Ιμπραΐμ εΐς τύ στρατόπεδό»· του, 
δπου έμαθε τήν καταστροφήν τού στόλον του. Υπάρχει καί ή 
υπόνοια δτι, φευδώς είπον είς τούς ναυάρχους έκ τού στρατοπέ
δου, δτι ό’ Ιμπραΐμ εϊχεν άπέλθει είς Πύργον. Τουναντίον ισχυ
ρίζονται δτι ούτος ήτο έν Πύλιρ κατά τήν ήμέραν τής ναυμα
χίας καί παρηκολονθησε τήν καταναυμάχησιν καί. καταστρο
φήν τού στόλου του νπό τών στόλων τών τριών Ιυνάμεων.

"Οπως καί ίίν συνέβη, τήν έπομένην ό 'Ιμπραΐμ ΰφωσεν άπό 
τού στρατοπέδου του λευκήν σημαίαν. Φαντάζεται πας τις πώς 
ήκονσαν τό άγγελμα οί έν Ναυπλίω. Δοξολογίαι έτελέσθησαν 
και ευχαριστία! άνεπέμφθησαν είς τόν "Υφιστον, 
διασκεδάσεις έπηκολούθησαν, είς άνάμνησιν δέ καί εί 
νης ένδειξιν μία τών προ τού 'Οπλοστασίου πλατειών ώνομάσθη 
Πλατεία τών Τριών Ναυάρχων .

ευωχιαι και 
νγνωμοσύ-

πολεμήσεως τής κατιϊ τήν τελευταίαν δεκαετίαν τόσον ένταθείσης ροπής 
πρός εκπατρισμόν. Άλλ’ ό συγγραφεύς έπέστησε κυρίως τήν προσοχήν 
του εϊς τόν ήθικόν σκοπόν τοΰ έργου, ή καλλιτεχνική δέ ύπόστασίς του 
ύπέστη ζημίαν έκ τούτου. *

-Τό Ξερρίξωμα·.— Εΐς τό «Ξερρίξωμα ή κυρία Ειρήνη Δημητρα- 
κοπούλου, τής όποιας άναγινώσκομεν συχνά εύμορφα άρθρα, άλλά καί 
πολύ αύστηράς θεατρικάς κριτικός, εΐς τάς όποιας ύπό τό στιλπνόν χει
ροκτίου διακρίνει τις πολλάκις αιχμηρούς όνυχας, μάς έδωκε μέ δαψί- 
λειαν τήν κοινωνικήν φιλοσοφίαν της, πολλάκις μάλιστα είς ΰφος πολύ 
άνώτερον τοΰ περιβάλλοντος, έντός τοϋ οποίου τά πρόσωπα τοΰ έργου 
της κινούνται, άλλ’ ήμέλησε — καί εϊμεθα ήναγκασμένοι νά έπαναλαμ- 
βάνωμεν τοΰτο πολλάκις, διότι θέλομεν νά έννοηθή δλη ή άλήθεια τής 
άρχής — τήν πραγματικήν παρατήρηση·.

'« Αμαρτίαι Γονέων·.— Ό κ. Τ. Σταθόπουλος εΐς τύ έργον του ύπό τόν 
τίτλον «Άμαρτίαι Γονέων άνέμιξε τιήν πραγματικήν παρατήρηση· τής 
ζωής πρός τό μελόδραμα. Ή παρατήρησις μάς συνεκίνησε. διότι ήτο ή 
άλήθεια. Τό μελόδραμα μάς άφήκε ψυχρούς, διότι ήτο σκηνική έφεύρεσις.

«Οί Απόκληροι· τοΰ κ. Μακρή. Είνε δυνατόν νά λεχθή κάτι ανά
λογου πρός τά άνωτέρω. Άρχίζομεν μέ μίαν πράξιν πραγματικότητας, 
περιγράφουσαν τιήν ζωήν τοϋ γραφείου μιας μεγάλης εταιρικής έπιχει- 
ρήσεως καί εϊσερχόμεθα άμέσως κατόπι ν εΐς τό μελόδραμα ...

«Ύπεράνω τον Κόσμου τούτον·. — Ό κ. Γερ. Βώκος τούλάχιστον 
δέν ήθέλησε νά μάς δώση τήν εικόνα ύπαρκτοΰ κόσμου, άλλά τό εύαγ- 
γέλιον μιας μελλοντικής άντιλήψεως τοΰ κόσμου, ή άντίθεσις τής όποιας 
πρός τάς σημερινός προλήψεις καί τούς Ισχύοντας άκόμη δεσμούς γεννά 
μοιραίως τό τραγικόν. . ,

«Ό Ξένος· Εΐς τόν διαγωνισμόν μία υπεβλήθη κωμφδία, ό. -Ξένος» 
τοΰ κ. Ποριιότου, φάρσα μάλλον ή εργον χαρακτηρισμού, άλλ' ή όποια 
δέν έδικαίωσε τήν κοινήν προσδοκίαν.

‘H Πενταγιώτισσα . — Ή Πενταγιώτισσα τών κ. κ. Κυριάκού καί 
Σταθοπούλου καί ή Άγγέλω τοΰ κ; ΝΙαρσέλλου έπέχουν είς τιήν δρα
ματικήν φιλολογίαν τήν θέση· τήν όποιαν τά όνομασθέντα «αναγνώ
σματα» εϊς τάς εφημερίδας. Τό πρώτον τών έργων τούτων έτυχεν επανει
λημμένων παραστάσεων είς ένα έκ τών λαϊκωτέρων θεάτρων τής πρωτευ
ούσης. Άρκεϊνά εϊπω ότι είς τήν Πενταγιώτισσαν "Αγγλος περιηγητής 
μεταμορφώνεται είς ληστήν καί έξ έρωτος πρός τήν ήρωΐδα παίρνει 
μαζή της τά βουνά, οπού δέν αποβάλλει ούτε τήν έξιν τής τέίποσίας.

Καί άπεφάσισεν ή ’Επιτροπή, άφοΰ έσκέφθη νι'ι μή βραβεύση κανέν 
καί ν’ άναβάλη τόν διαγωνισμόν διά ιό έπιόν έτος, νά κατανείμη τό 
γέρας εϊς τέσσαρα ίσα μέρη καί εδωκεν τινά 500 δρ. εΐς τόν Βασιληάν 
Άνήλιαγον» τοϋ κ. Πολέμη, μέ επιπροσθέτους 500 δρ. διά νά έκτυπωθη 
εϊς βιβλίον, είς τιήν «Φιλάρεσκου» τοΰ κ. Μιλ. Ιωσήφ, εϊς τούς «Σκλά
βους τοΰ κ. Σπ. Νικολοπούλου, καί είς τάς «Αμαρτίας Γονέων» τοΰ 
κ. Τ. Σταθοπούλου.

« « «

Η ΑΓΑΠΗ ΙΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
.Είιν τόν άιρρό τής ΙΙάλαοοιις, πού τήν στιγμή ποΰ γίνη

’ς τοΰ κύματος τήν κορυφέ], βορηας όταν φνοά, 
άμέσως πάλιν χάνεται όλότελα καί σϋΰνει, 
χωρίς κίίν ίχνος νά Ί’ΐινή 'ς εκείνη τήν μεριά, 
καί ή άγάπ' είς γυναικός τά οτιβίη άν βλασιι'ισ>ι, 
οσο κι’ άν είνε δυνατή, ρίζα δεν κάνει μιά, 
καί 'ς τήν στιγμή ξηραίνεται, χωρίς καν >·« άφτρηι 
ίχΐ’ος μικρό ’ς τήν άοταιη. 'σαν ΙΙάλ.αοσα καρδιά.

Έν Μυτιλήνη 1910 MANTIDE
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟ ΚΑΛΑΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ

Θ α σάς ομιλήσω τώρα περί τών μικρών έκείνων πτυχών τοΰ δέρματος, 
των ρυτίδων δηλαδή, αϊτινες ότέ μέν προέρχονται έξ ατονίας τής 

έπιδερμίδος, ήτις χάνει τρόπον τινά τήν έλαστικότ’ητά της.’άλλοτε δέ έκ 
τής έξαφανίσεως τοΰ λιπώδους ιστού.

Αί ρυτίδες διαιρούνται είς δύω κατηγορίας, αϊτινες σημαντικώς δια
φέρουν άλλήλων. Διακρίνονται είς ρυτίδας πραγματικός καί είς μυϊκός 
ρυτίδας. Αί πρώται είναι αί γνωσταί καί αχώριστοι σύντροφοι τής ηλι
κίας. Τό δέρμα χάνει πλέον τήν έλαστικότητά του καί οί ΰπ’ αύτό ιστοί 
στερούνται τής ζωτικότητάς των·.

Είναι ούτως είπεΐν άποτέλεσμα ένός τοπικού θανάτου. ’Ενίοτε έμφα- 
νίζονται προώρως είς κυρίας νευρικός, πασχούσας έξ ημικρανίας καί 
νευραλγιών τού προσώπου. Έπίσης εύσωμοι γυναίκες, αί όποΐαι έπεζή- 
τησαν άπίσχνανσιν έντός βραχέως χρονικού διαστήματος, είτα άπισχνάν
θησαν λόγφ βαρείας άσθενείας, άποκτώσι τάχιστα ρυτίδας τοιαύτας.

Πως σχηματίζονται αί ρυτίδες αύταί εξηγείται εύκόλως. Τό κρέας 
μας άποτελείται άπό κύτταρα, τά όποια τρέφονται δΓ αϊματος. “Οντως 
τό αίμα είναι ό φιορευς τής τροφής των, κυκλοφορεί δέ διά τών αιμο
φόρων άγγείων, ών ή λειτουργία ρυθμίζεται ύπό τών τελευταίων δια
κλαδώσεων τού νευρικοΰ συστήματος, αϊτινες κανονίζουσι τιήν ποσότητα 
τής τροφής τών κυττάρων, ήτοι τήν ποσότητα αύτοΰ τοΰ αϊματος. Άλλ’ 
έφ’όσον προβαίνει ή ηλικία, ή τοιαύτη ενέργεια τών νευρικών διακλα
δώσεων έπί τών αιμοφόρων άγγείων έξασθενεΐ καί συνεπώς έλαττοΰται 
ή ποσότης τοΰ αϊματος, δπερ προσφέρεται είς τά κύτταρα τοΰ δέρματος. 
Τότε τά κύτταρα άτονοΰν, γηράσκουν καί τό ύπέρ αύτά δέρμα χάνει 
τήν έλαστικότητά του καί νεκροϋται.

Υπάρχουν άκόμη καί αί μυϊκαί ρυτίδες, αϊτινες δέν εϊναι τίποτε 
άλλο παρά άποτέλεσμα έξεως. Οίίτω εϊς τούς συνοφρυουμένους, έκ τής 
συχνής καί παρατεταμένης συστολής τών υποκειμένων μυών, πτυχούται 
τό δέρμα. Τό αύτό συμβαίνει καί είς τάς κυρίας αϊτινες καμμύουν τούς 
οφθαλμούς λόγφ μυωπίας, ή έχουν τήν έξιν νά γελούν. Είς τάς πρώτος 
σχηματίζονται ρυτίδες έκατέρωθεν τών δφθαλμών. είς τάς άλλος έκατέ
ρωθεν τοΰ στόματος.

Κατά τών ρυτίδων τούτων τών μυϊκών ούδέν τεχνικόν μέσον έχομεν. 
Μόνον τήν έξιν πρέπει νά άποβάλη τις. Κατά τών πραγματικών ρυτί
δων ισχύει ό ήλεκτρισμός. Πράγματι ύπάρχει οργανον όμοιάζον πρός 
τό κοινόν σάϊερο τών άσπρορρούχων, δπερ έφαπτόμενον τού δέρματος 
παράγει αλλεπαλλήλους σπινθήρας. Οί σπινθήρες ούτοι κραδαίνουσι τό 
δέρμα καί τούς ύπ’ αύτό ιστούς καί τά αιμοφόρα άγγεία καί τά νεΰρα 
καί τά άναγκάζουν νά ξεναρκωθοΰν. Οΰτω άρχίζουν αύτά σιγά σιγά 
νά φέρουν αϊμα, είς τά κύτταρα, τά αναζωογονούν, τό δέρμα άνακτφ 
τήν έλαστικότητά του καί ή ρυτίς εξαφανίζεται.

Μακράν άπό τά διαφημιζόμενα είς τάς έφημερίδος φάρμακα. Ώς 
βάσιν έχουν τήν τανίνην καί τήν στυπτηρίαν, στυπτικάς ούσίας, αϊτινες 
οχι μόνον δέν ώφελοΰν, άλλ’ άποφράσσουν τούς πόρους τοΰ δέρματος 
και παραβλάπτουν τ»|ν λειτουργίαν τών άδένων.

Μεθοδικόν μασσάζ εϊναι αποτελεσματικόν κατά τών μικρών ρυτίδων. 
Οΰτω διιί τάς γύρω τοΰ οφθαλμού πραγματικός ρυτίδας λαμβάνομεν 
ένα μαλακώτατον σπόγγον, τόν άλείφομεν μέ κολκρέμ καί κάμνομεν 
περιστροφικός έντριβάς έπί τοΰ έρρυτιδωμένου μέρους άρκετάς ήμέρας, 
τακτικώς. Διά μεγάλος ρυτίδας, μετώπου, χειλέων κλ. ένεργούμεν διά 
του άκρου τών δακτύλων, άφοΰ έπαλείψωμεν τό έρρυτιδιομένον μέρος 
δΓ ολίγης γλυκερίνης η κολκρέμ. Στηρίζομεν τό άκρον τών δακτύλων 
έπί τί|ς πτυχής καί δΓ άμφοτέρων τών χειρών διατείνομεν τό δέρμα 
κατ' άντίθετον πρός τήν τών ρυτίδων διεύθυνση·. Χρειάζεται δμως έν 
τέταρτον τούλάχιστον καθ’ έκάστην ή εργασία αΰτη. Άλλ’ είναι διά τάς 
προώρους ρυτίδας άποτελεσματική.

’Ιδού τώρα καί μία συνταγή τονωτικοΰ τοΰ δέρματος πρός καταπολέ
μηση· καί πρόληψη· προώρων ρυτίδων. Είναι συνταγή τοΰ James, δστις 
βέβαιοί δτι καί τό δέρμα άνακτφ διά τοΰ μίγματός του τήν άπολε- 
σθεϊσαν έλαστικότητά του.

Αποστάγματος ρόδων.......................................100 gr.
Γάλακτος άμυγδάλων........................................ 25
Θειϊκοΰ άργιλλίου........................................ 2 »

Πρέπει νά διαλυθούν καλά καί_κατόπιν νά διηθηθούν. Χρήσις: Καθ’ 
έκάστην εσπέραν πρό τοΰ ΰπνου έπαλείφετε διά μικρού σπόγγου.

’Ιδού καί τού Monin, τού περιφήμου, άλλη συνταγή : 
Γλυκερίνης καθαρός.............................................. 20 gr.
Λανολίνης................................................................15 »
Ιχθυόκολλας................................................... 5 »
Έκχειλίσματος Ρατανίας.........................................4 >
Περουβιανού Βαλσάμου...................... .2

Αμύλου ές ορύζης ΰοον άρκεϊ διά νά γίνη φύραμα στερεόν. Επιτίθε
ται καθ’ έκάστην έσπέραν έπί τών ρυτίδων, τό δέ πρωί πρέπει νά 
αφαιρήται διά χλιαρού ΰδατος.

Καί άλλη :
Goinnle ailragantlie pulv........................................ 5.0
Ajoutez. pen a peu en tritnrant: Ean distillee de roses SO.O 
Glycerine pure..................
Oxyde de Zing..................

Επαλείφετε καθ’ έκάστην έσπέραν 
τάς ρυτίδας καί τό πρωί τό άφαιρεΐτε 
μέ χλιαρόν ΰδωρ.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

« « «

νησίδα, διά νά

τό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Ε1Σ,τ” Παρίσι ό Σηκουάνας, καθώς 
τό διασχίζει, κάνει καί μίαν ιδιο

τροπίαν. ’Ολίγα βήματα άπό τόν ναόν 
τής Παναγίας (Νότρ Ντάμ) διχάζεται 
η κοίτη του είς δύω καί άποτελεϊ μίαν τ.,,.'.Ζ.., Ζ.λ .Ζ. 
ένωθούτ· παρακάτω αί δύω κοιται. Ή νησίς αύτή είναι ή 
καρδιά τής Μητροπόλεως, εϊναι τό κυρίως Άστυ, 
παλαιόν Παρίσι.

‘Επάνω είς τό νησάκι αύτό σώζονται άκόμη τά περίεργα 
έκεϊνα σπήτια καί τά στενά σοκάκια πού χαρακτηρίζουν 
τό Βιέ Παρί. "Ενας έμπορος οίνων λοιπόν, ο κ. Πώλ Αίκάρ, κερδήσας 
αρκετά χρήματα έκ τοϋ εμπορίου του, ήγόρασεν άπό τούς κληρονόμους 
τής Zjl6“€ Μαρί Τρουέν μίαν τοιαύτην οίκίαν τού παλαιού Παρισιού, 
επί τής„νησίδος, διά νά διέλθη πλέον ήρέμα τάς ήμέρας τοΰ γήρατος. 
"Οταν δμως ήθέλησε νά κρημνίση μέρος αύτής διά να τήν έπισκευάση, 
οί γείτονες έξηγέρθησαν καί διαμαρτυρόμενοι διά τήν ιεροσυλίαν 
κατώρθωσαν νά χαρακτηρισθή αυτί] ώς ιστορικόν ιη·ημεϊον.

Τότε καί αύτός περιορισθείς εϊς τά υπόγεια, άτινα μετέβαλεν ώς 
κατοικίαν του, άπεφάσισε νά έκμεταλλευθή τά άλλα διαμερίσματα, ώς 
κειμήλιο, όρίσας πεντηκοντάλεπτον είσοδον διά τόν επισκέπτην.

Οίίτως εϊχον τά πράγματα δτε μίαν ήμέραν ήθέλησε νά άνοιξή τήν 
θύραν ένός υπογείου, ήτις ήτο κλειστή, τις οίδεν άπό πότε, διά νά βάλη 
μίαν βαρέλαν. ’ΙΙτον άραχνιασμένη ή πόρτα καί σχεδόν κτισμένη με 
πέτρες. Έπί τέλους ήνοιξαν. Μία μούχλα άπό μέσα! Μία' χλιαρά 
άτμοσφαϊρα!

Αύτός δμως μέ τόν υιόν του έπροχώρησαν ύπό τό τρέμον φώς ένός 
κηρίου, μέσα είς τό θολωπόν υπόγειον. Κάτω ένα στρώμα παχύ άπό 
?Λπτοτάτην σκόνην. Είκοσι εκατοστών πάχος. Είς τό βάθος μία στάμνα 
σπασμένη,λείψανα ένός τραπεζιού καί μία καρέκλα εντελώς άποσυντε- 
θειμένη. Άλλ’ αίφνης παρέκει είς τήν γωνίαν διέκριναν ένα κρανίον 
ανθρώπου καί γύρω του κόκκαλα σκελετού, σκονισμένα καί αύτά.

Ό δυστυχής Αίκάρ είδοποίησεν άμέσως τήν Αστυνομίαν, ήτις έξακρι- 
βώσασα δτι έπρόκειτο ούχί περί προσφάτου γεγονότος, έκάλεσεν άμέσως 
τόν μεσαιωνοδίφην κ. Πουαντροσύ καί τόν άνθρωπολόγον κ. Μιράλ. 
Άφοΰ ήρεύνησαν ουτοι λεπτομερώς τό υπόγειον, άνεκάλυψαν έν έγχει- 
ρίδιον φαγωμένου έκ τής σκωρίας, άνήκον δέ εΐς τούς χρόνους τής 
Αναγεννήσεως, μίαν στολήν, υποδήματα καί πίλον άνδρικόν τού 17' 
αίώνος. Τέλος εύρήκαν καϊ μίαν επιστολήν μέ χρονολογίαν Παρασκευής 
20 Αύγούστου έχουσαν οΰτω :

Πολύ αγαπημένε έξάδελφε.

Σας έπεριμέναμεν χθες δλην τήν ήμέραν εΐς τήν Πόρτ Σαίη Άποί'άν. Ή 
Ερριέτη δέν θέλει πλέον να σάς ίδή. "Οταν δμως λάιβετε τό γράμμα μον, σάς 

παρακαλ.ώ νά σπείσειε άμέσως. Μή αμφιβάλλετε δτι τό πείσμα θά μείνιι διά 
τα μικρά παιδιά.

Ή έξαδέλφη οας ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ

Εννοείται δτι ή γραφή μόλις διεκρίνετο καί ήναγκάσθησαν νά μετα- 
χειρισθούν^ χημικά μέσα, διά νά έμφανισθοΰν αί λέξεις εύκρινέστερον. 
Άπό δλα αύτά οί δύω κληθέντες επιστήμονες συνεπέρανον δτι τό δράμα— 
διότι προφανώς περί τοιούτου πρόκειται—συνετελέσθη κατά τό 1572 καί 
δέν είναι άπίθανον νά πρόκηται περί θύματος τής περιφήμου έκείνης 
νυκτός τοΰ Αγίου Βαρθολομαίου, καθ’ ήν δοθέντος συνθήματος έκ 
των καθολικών Ανακτόρων Καρόλου τού Θ', έσφάγησαν έν όνόματι τσΰ 
Σωτήρος, ώς αιρετικοί, οί Ούγενότοι Διαμαρτυρόμενοι-

Συμπεραίνουν άκόμη οτι ό άγνωστος έτραυματίσθη διά τοΰ άνευρε- 
θέντος εγχειριδίου, άλλά δέν άπέθανεν έκ τοϋ τραύματος αύτοΰ, διότι 
άν τούτο σιινέβαινεν θά εύρίσκετο εϊς τό μέσον τής αιθούσης ύπτιος, ό 
δέ σκελετός του Οά παρουσίαζε τήν κανονικήν θέσιν του. Φαίνεται δμως 
δτι μετά τό τραύμα τό έκ τοϋ έγχειριδίου απλώς ύποτιθέμενον — ό 

έπέζησε, τις οϊδε πόσος ήμέρας ή έστω καί ώρας, ήγωνίσθη 
νά έξέλθη, εύρήκεν ερμητικώς κλεισμένην τήν θύραν καί άπελπισθείς, 
εκάθησε είς μίαν γωνίαν, στηρίζων τά νώτα έπί τών τοίχων. Εΐς τήν 
θέσιν αύτήν κατελήφθη ύπό τού θανάτου. Αί σάρκες τόν έγκατέλειπον 
μετά τινα χρόνον, καί δταν έπήλθεν ό καιρός τής παντελούς άποσυνθέ- 
σεως, ή βαρύνουσα κεφαλή άπεσπάσθη τής σπονδυλικής στήλης καί 
κατέπεσε |ΐέσφ τών σκελών, αί χείρες κατέπεσαν άπό τών ώμων, καί ή 
σπονδυλική στήλη έσωριάσθη κατόπιν, είς τρόπον ώστε ό σκελετός 
εύρέθη κουβαριασμένος.

’Εμφανές δμως εϊνε οτι έκεΐνος, δστις είσήγαγε τόν άνθρωπον αύτόν 
εϊς τό ύπόγειον, έφρόντισε νά κτίση τήν θύραν του έξωθεν. “Ηθελε νά 
τόν κρύψη άπό τούς σφαγείς, οΐτινες θά έφθανον βεβαίως μέχρι τής 
οικίας έκείνης; Πάντως δμως δ κτίσας τήν θύραν δέν έπανήλθε. ’Ενδέ
χεται νά έπεσε καί αύτός θύμα τής σφαγής ήτις έκύλιεν είς τό αϊμα 
τους Παρισίους.
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[Συνέχεια άπο το «ροηγούμβνον τεύχος καί τέλος)

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ

Ο παράσημον Απενέμετο, τή προτάοει τοΰ Αρχηγού 
τοΰ Τάγματος ή Αντιπροσοιπου, ύπό τοΰ Βασιλέως, 
προστάτου των ήμετέρων νήσων.' Ο καγκελάριος ειδο
ποιεί τήν ημέραν, καθ’ ήν έπρόκειτο νά γίνη ή απο

νομή τοΰ Μεγαλόσταυρον ή τοΰ τιόν Ταξιαρχών. ΙΙερι τών 
απλών ιπποτών ό καγκελάριος έστελλε τώ παρασημορ ορημένω 
τό παράσημου κα'ι τά σχετικά, η ειδοποιεί τόν παρασημοη ορη- 
μένον νά τά παραλάβη. Κατι'ι την προσδιορισθεΐσαν ημέραν τής 
απονομής τον Μεγαλόσταυρου και τοΰ τών Ταξιαρχών, άπαντες 
οί παρασημοφορώ τοΰ Τάγματος, έν έπισήμτο περιβολή, παρευ- 
ρίσκοντο είς τά ανάκτορα, έν τή αιθούση τοΰ Αγίου Γεωργίου. 
Εντόπιον τοΰ Grand Matt-re, Αρχηγού τοΰ Τάγματος, παρου- 
σιάζετο ό μέλλων νά λάθη τήν μεγάλην ταύτην τιμήν, έν τώ 
μέσοι τών δύο νεωτέρων Μεγαλόσταυρων. Προηγείτο ό Rot 
d’Armes φέρων έπί βελούδινοι· προσκεφάλου τό παράσημον, 
ό δ’ ιεράρχης τόν ωρκιζεν. "Ιδού ό όρκος :

«Ύπεράνω πάντων θά τιμώ τόν (θεόν, θά είμαι σταθερός καί 
πιστός είς τήν πίστιν τοΰ Χρίστου, θά Αγαπώ τόν Βασιλέα τής 
Μεγάλης Βρεττανίας και "Ιρλανδίας, τόν προστάτην τών ηνω
μένο»· κρατών τών "Ιονίων Νήσων καί βασιλέα τής Μελίτης, 
θά υπεράσπιζα» τά δικαιώματα Αύτοΰ δλαις δυνάμεσι*  .

* Mr τήν λύξιν Λιάοηιιον εννοεί ό νόμος οντος τό μετάλλιον.

Μετά τόν όρκον ό Grand Mattre, δ άρχηγος τοΰ Τάγμα
τος, τώ ένεχείριζε τό παράσημον προσφωνώ»· τάδε: Λάβε τό 
παράσημον τοΰτο, τόν...... τοΰ τά μάλιστα διακεκριμένου 
Τάγματος τοΰ Άγ. Μιχαήλ καί ' Αγ. Γεωργίου. "Ας σάς χρη
σιμεύσω τούτο, ώς δείγμα τής μεγίστης άξίας σας, άρετής καί 
χρηστότητος και τής υποδοχής σας είς τό Τάγμα τοΰτο, τό 
Αφιερώμενον είς τήν Αρετήν καί χρηστότητα. Τιμάτε, τόν (θεόν 
καί Υπηρετείτε τήν .1. Μ. τόν Βασιλέα τής Μεγάλης Βρεττανίας 
καί "Ιρλανδίας, τόν ένδοξον προστάτην τώνΊΙνωμένων Κρατών 
τών "Ιονίων Νήσων καί Βασιλέα τής Μελίτης καί υπερασπί
ζετε Αυτόν».

"Ακολούθως ό πρωτοκολλητής ή άλλος τών αξιωματικών τοΰ 
Τάγματος, τοΰ έδιδε τό βιβλίον, τό περιέχω· τά βασιλικά δια
τάγματα καί άλλα σχετικά τοΰ Τάγματος, φέρον τήν σφραγίδα 
τοΰ Τιιγματος καί τήν ιδιόχειρον ύπογραη ήν τοΰ καγκελαρίου 
καί τό όνομα τοΰ νέου λαβόντος τόν Μεγαλόσταυρον ή τό τοΰ’ 
Ταξιάρχου. Τό βιβλίον έφερε τόν τίτλον: The Statutes of the 
Most distinguished order of Saint Michael and Saint 
George. <)ύτως ή έπιβάλλουσα τελετή έτελείωνεν.

Τήν 23 "Απριλίου έορτήν τοΰ Αγίου Γεωργίου, συνηθροίζοντο 
οί Μεγαλόσταυροι, οί Ταξιάρχαι και ίππόται πρός εορτασμόν 
τής επετείου τοΰ’ Τιιγματος, είς μέρος προσδιοριζόμενοι· υπό 
τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Τάγματος. Πάντες έν έπισήμω περιβολή. ”-1)' 
// ή/'έρα τής έορτής τοΰ 'Αγίου τούτου συνέπιπτε Κυριακήν, τότε 
ό έορτασμός Ανεβάλλετο διά τήν έπομένην, τήν Δευτέραν.

Άν ό έχων Μεγαλόσταυρον ή τό παράσημον 
τοΰ Ταξιάρχου ή τοΰ ιππότου, έγένετο ένοχος 
προδοσίας, άνανδρείας, κακουργήματος, ή συμ
περιφοράς Απαδούσης είς παρασημοφόρον, τότε 
έτιμωρειτο διά τής καθαιρέσεως τοΰ βαθμοί· τοΰ’ 
Τάγματος, δί άποφάσεως διαταγής, η ερούσης τήν 
υπογραφήν τοΰ Βασιλέως καί τήν σφραγίδα τοΰ 
Τιιγματος καί συνεπώς διεγράφετο έκ τοΰ κατα
λόγου τών παρασημοφορουμένο»·, τό δε παρά
σημον έπεστρέι/ετο.

* Λ7ς τ·· διάταγμα τοΐ· /<S'/<S ό ορκος nfoielyt και την Εξής 
.ιροηΟήκιιν *Ζς  ro r/Λος. f)ti iwoafhihjo τάς ικιρΟάνυνς, 
τάς χήρας, τά άρα ανά διά τά δικαιιάμαιά τιον κα ’ι ϋα ιμ.το- 

δίςα» ττάηαι· προς αντάς γηνομενην film' .

Τή 13 "Ιουλίου τοΰ 1813 είχεν άποθάνει ό "Αρχιερεύς Κερκύ- 
ρας 'Ιερόθεος Κιγάλας. Προσωρινώς διωρίσθη, τή 15 Μαρτίου 
τοΰ 1818, ό Μακάριος, πριόην Ρωγών "Επίσκοπος, ίίστις τώ 
1824 διωρίσθη Μητροπολίτης Κερκύρας καί Έξαρχος τοΰ 
'Επτανησιακού Κράτους, δυνάμει τοΰ Συντάγματος τοΰ 1817 
καί τών νέων έκκλησιαστικών μας νόμων. Ό ιεράρχης ουτος 
συνεπώς ήτο καί ό πρώτος 'ιεράρχης τοΰ ’Επτανησιακού ίππο- 
τικοΰ Τάγματος καί ώς τοιούτος διωρίσθη τή 17 Νοεμβρίου 
τοΰ 1818 έτους. Τή ιδία ημέρα έγένετο άρχηγος τοΰ τάγματος 
καί ό Μαίτλανδ, λαβών τόν Μεγαλόσταυρον άπό τάς χείρας 
τοΰ στρατηγού Φρειδερίκου "Άδαμ, τοΰ όποιου τό στήθος έστό- 
λιζον παράσημα διαφόρων ταγμάτων. Προτάσει τοΰ Προέδρου 
τής Γερουσίας, τοΰ βαριόνου "Εμμανουήλ (θεοτόκη, ό δοθείς 
τώ Μαίτλανδ Μεγαλόσταυρος ήδαμαντοκολλήθη, ώς δείγμα 
ευγνωμοσύνης πρός τόν έργασθέντα πρός στερεοποίησα· τοΰ 
"Ιονικοΰ Κράτους. "Εν τή περιστάσει τούτη ό σοφός άμα δέ καί 
φιλόπατρις "Εμμανουήλ Θεοτόκης προσφωνώ»· έλεγεν : ιΔιά 
τοΰ τεκμηρίου τούτου θά έκδηλ.ώσωμεν μεγάλως τήν ευγνω
μοσύνην ήμών τών 'Ελλήνων, ών ή πατρίς τιάρα ευνομούμενη 
προάγεται είς δόξαν, δύναμιν καί πολιτισμόν. "Ήδη ό "Ιόνιος 
Λαός, οστις έπί πολλούς αιώνας, καίτοι ελληνικός, έδείχθη αχά
ριστος είς τάς ευεργεσίας τής φύσεως τής χώρας του, κωφός 
είς τάς φο>νάς τών προγόνων του καί έγκαπαλελειμμένος είς 
αυθαίρετον σύστημα νόμων εύμεταβόλοιν καί φθοροποιών, Απο
λαμβάνει όλα τά μέχρι τοΰδε καθυστερούμενα Αγαθά».

Ή προσφώνησις δέν ήρεσε τώ Μαίτλανδ, μάλιστα τήν έθειό- 
ρησεν ώς άξιοπεριφρόνητον (The most contemptible thing 
on earth !).

Τή 17 Νοεμβρίου διωρίσθη έπίσης γραμματείς τοΰ Τάγμα
τος <5 συνταγματιιρ-χης Φρειδερίκος Hankey, Roi d'Armes ό 
Γεώργιος Nayler καί πρωτοκολλητής ό Ριχι'ιλδος Pepper 
Arden, λοχαγός. Κατά τάς διατάξεις τοΰ 1818 δέν είχε τό 
τάγμα καγκελλάριον, αί διατάξεις όμως τοΰ 1832 ειχον προσ
θέσει τήν θέσιν ταύτην καί διωρίσθη ό Νικόλαος Harris.

Ή πρώτη παρασημοφορία Ύών ' Επτανησίων έγένετο τή 
επομένη ήμέρμ, δηλαδή τή 18 τοΰ έτους 1818 καί Απενεμήθη 
ό Μεγαλόσταυρος είς τόν Πρόεδρον τής Γερουσίας βαρώνον 
"Εμμανουήλ Θεοτόκην ίίστις έλαβε καί ιδιαιτέρως μετάλλιον 
άπό τόν "Αντιβασιλέα είς τόν Γερουσιαστήν Κερκύρας Στάμον 
Χαλικιόπουλον, καί είς τόν ποιόην Πρόεδρον τής Γεοουσίας καί 

•εμόνα τής'Επταη’ήσου έπί τής'Επτανήσου Πολιτείας "Αντοί- 
νιον Κομοΰτον, έκ Ζακύνθου. Τή ίδίι/. ημέρα έλαβον τό παρά
σημον τών Ταξιαρχών ό Κεφαλλ'ην Βίκτωρ Καρύρης, ό Κερ- 
κυράΐος κόμης "Αντιόνιος Θεοτόκης, ό Ζακύνθιος Διονύσιος 
Βοΰλτσος. 'II πρώτη Απονομή τών παρασήμων τών Ιπποτών 
έγένετο τή 26 Φεβρουάριου 1820. Τότε έγένοντο ίππόται ό 

σοφός "Ανδρέας Μουστοξύδης καί ό καλλιτέχνης 
Παύλος Προσαλέντης καί οί δύο Κερκυραιοι."Επί
σης συγχρόνως έλαβον τών ίπποτών τό παρά
σημον ό Κερκυραΐος Παύλος Καπάδοκας, οί 
Ζακύνθιοι "Ιούλιος Δομενεγίνης καί "Ιωάν. Μελισ- 
σηνός, ό Λευκάδιος Πέτρος Πετριτσόπουλος καί 
ό Κεφαλλήν Δημήτριος Βαλσαμάκης. Συν τώ 

‘χρόνοι έλαβον τήν τιμήν ταύτην καί Αλλοι πολλοί 
'Επτανήσιοι καί ξένοι. Ούτως έλαβε τόν Μεγαλόσταυ
ρον, τή 26 "Οκτωβρίου τοΰ 1819, ό ευεργέτης τών 
'Ελληνικών γραμμάτων Αόρδ Γύλδφορδ. Τή 11 Μαρ
τίου τού 1821 έγινε Ταξιάρχης ό Ίάκ. Χαλικιόπουλος 
Μάντζαρος, πατήρ τοΰ μεγάλου μουσουργού. Μεταξύ 
τών μ ή ' Επτανησίοιν, οί όποιοι έλαβον τό επτανησια
κόν παράσημου, συγκαταλέγονται ό Πλάτων Πετρίδης, 

συγγραφέας καί μετά τόν θάνατον εύεργετήσας μεγάλως τήν 
Κέρκυραν διά τοΰ μεγάλου κληροδοτήματος του, ό Κιονσταν- 
τΐνος Άσώπιος καί ό Νεόφυτος Βόμβας, οιτινες διά τής διδα
σκαλίας ώφέλησαν σπουδαίως τήν Επτάνησον. Ό μέν ήτο 
Ταξιάρχης, οί δέ 'Ιππόται. J(d τούς ύι'ο τούτους τελευταίους έγέ
νετο σκέφις νά προαχθοΰν, αλλ" άνεχιόρησαν Από τήν Επτάνησον.

«

άικαάος τό παράσημου τούτο έδίδετο εις τούς Άγγλους, οιτινες 
έν ταίς Νήσοις μας είργάζοντο, ώς δικαίως έπίσης έστόλισε τά 
στήθη ανωτέρων Αξιωματικών τού Αγγλικού Ναυτικού τής 
Μεσογείου. Μεταξύ τούτων συνηριθμεΐτο ό έτ’δοξος "Αντιναύαρ
χος Κόδριγκτων, δστις τή 23 "Απριλίου τοΰ· 1827 έλαβε 
τόν Μεγαλόσταυρον μας καί έπειτα Από έξ μήνας τόν 
έτίμησε ώς αρχηγός τοΰ ερωμένου Αιγγλο - γαλλο - ρωσ- 
σικοΰ στόλου, καταστρέιρας τόν τουρκο - αιγυπτιακόν στό
λον είς Ναυαρΐνον.

’.ΊζΑά μάταιος ό μέγας θόρυβος τοΰ Μαίτλανδ, ίίστις 
ώς διοικητής τής Μάλτας, ήθέλησε νά συμπεριληφθοΰ·ν καί 
οί Μαλτέζοι, διά νά τούς κολακεύση. Τό ΐπποτικόν τάγμα 
ήτο έπτανησιακόν, έχον τήν έδραν έν Κερκύρα. Άν δέν 
ήτο ό Μαίτλανδ θά ώνομάζετο τοΰ Άγ. Σπυρίδωνος, 
.ίέγομεν μάταιος ό θόρυβος διότι ή Μάλτα δέν είχε καί 
μεγάλας προσωπικότητας νά βραβεύση. Άμα τή ιδρύσει 
τοΰ· Τιιγματος Απενεμήθη ό Μεγαλόσταυρος μόνον είς δύο 
δικαστάς τοΰ Άνωτάτου Συμβουλίου τής δικαιοσύνης, τόν 
’ Ολιβιέρην καί τόν Ξέρην, τό παράσημον τοΰ Ταξιάρχου 
είς τόν Αντιπρόεδρον τοΰ έφετείου Ξάμιτ.

Είς τά 1820 οΰδείς Μαλτέζος έγένετο ίππότης. "Έπειτα 
Από τοΰ· 1819 Ιως τοΰ 1845, ένώ απενεμήθη ό Μεγαλ.ό- 
σταυρος είς τόν κόμητα Νικόλαον Άννινον, τόν Μαρίνον 
Βάγιαν, τόν "Ιω. Καππάδοκαν, τόν Άγγελον Κόνδαρην, 
τόν Δ'πυριΛοο'α Βούλγαρην, τόν Φραγκίσκον Μουτζάν, 
τόν Πέτρον Χοϊδάν, τόν Άντιόνιον Θεοτόκην, είς τήν 
Μάλταν τόν έλαβον μόνον ό Δεβόνος καί ό Βιίνδον. "Ενώ 
έν Έπτανήστο Από τοΰ 1819-1845 έλαβον τό παράση
μον τών Ταξιαρχών Αρκετοί Επτανήσιοι καί Από τοΰ 
1820 έως τά 1845 Αρκετοί 'Επτανήσιοι έγένοντο ίππόται, 
ΔΙαλπέζοι έλαβον τό παράσημον τού Ταξιάρχου μόνον 
τέσσαρες καί τό τιον ιπποτών μόνον έννέα. ' Π διαφορά 
α'ύτη έξηκολούθει. Αίτιον τής υπεροχής είναι ότι ή 'Επτά
νησος είχε τότε Ανθρώπους μεγαλητέρας δράσεως. Έπειτα 
ή Μάλτα δέν είχε Ανθρώπους δυναμένους νά παραβλη
θούν μέ τόν Μουστοξύδην, Προσαλέντην, Θεοτόκην καί 
άλλους. Οί κατώτεροι τής έποχής έκείνης Επτανήσιοι, 
ήσαν ανώτεροι λόγω διανοίας καί δράσεως τών τότε 
δρο'»·των Μελιταίων. "Αλλ" ό θόρυβος τοΰ Μαίτλανδ έκ 
τών υστέρα»· ώφέλησε, διότι τήν σήμερον καταφαίνεται ή 
υπεροχή τής τότε Έπτανήσου.

Δυστυχώς καί τότε υπήρχε ποιά τις Αδικία είς τήν 
Απονομήν τών παρασήμων. Βεβαίως οί παρασημοφορη- 
θέντες 'Επτανήσιοι ήσαν άπαντες άξιοι τοιαύτης μεγά
λης τιμής, Αλλά μετάξι· τών παρασημοφορουμένο»· μέ 
τό επτανησιακόν παράσημον τού "Αρχαγγέλου Μιχαήλ, καί 
τοΰ Άγιου Γεωργίου έπρεπε νά είναι καί ό Κυβερνή
της Καποδίστριας καί ό μουσουργός Μάντζαρος καί ό 
ποιητής Σολωμός, οί όποιοι συγκαταλέγονται μεταξύ τών 
μάΜ.ον φωτοβόλων αστέρα»·, καί οιτινες έφώτισαν τήν
έμφάνισιν τής νεωτέρας Ελλάδος καί έτίμησαν έξόχως τήν 
'Επτάνησον.

«
Ένώ <5 λόγος περί έπτανησιακοΰ· παρασήμου νομίζομεν 

καλόν νά δημοσιεύσιομεν, έν τέλει τοΰ σημειώματος τούτου, 
τόν περί ξένο»· παρασήμων νόμον, ψηφισθέντα ύπό τής ’ Ιονίου 
Βουλής τή 27 Φεβρουάριου τοΰ 1839 έτους:

Άρθρον .Τ. Οΰδείς υπάλληλος "Ιόνιος δύναται νά λάβη ή 
νά φέρη ΐπποτικόν τι Τάγμα, ούτε παράσημον τι ή διάσημου * 
αξίας, Ανήκαν είς οίανδήποτε ξένην Δύναμιν, άνευ τής προη
γούμενης ειδικής Αδειας τής Γερουσίας έκτος ίιν ό βηθείς 
"Ιόνιος ήθελεν Αποκτήσει τό είς τοΰτο δικαίωμα πριν ή είσέλθη 
είς τήν υπηρεσίαν.

"'Αρθρον Β'. Οΰδείς "Ιόνιος δύναται νά φέρη Τάγματα, παρά- 

σήμα ή διάσημα ώς άνωθεν, έντός τών "Ιονίων Κρατών, άνευ 
τής προμνησθείσης άδειας.

·* Αρθρον Γ". Ή άδεια αύτη θέλει έπιατέργεσθαι έν εΐδει 
θεσπίσματος, υπογεγραμμένου παρά τής Αυτού ' Υφηλότητος 
τοΰ Προέδρου τής Γερουσίας καί προσγεγραμμένου παρά τού 
έπί τοΰ Γΐνικοΰ ίιαμερίσματος έξ "Απορρήτων. Περί αδτοΰ 
θέλει δίδοσθαι περιπλέον επίσημος εΰδησις έν τή" Ιονίω"Εφημερίδι.

7Αρθρον Δ'. Οΰδείς "Ιόνιος δύναται ν" άναδεχθή όποιονδή- 
ποτε βαθμόν ή υπεροχήν είς τά ' Ιόνια Κράτη, ένεκα ξένοι· 
τινός ίπποτικοΰ τάγματος ή παρασήμου, ή διασήμοι· ιίξίας 
ξένης Δυνάμεως.

Άρθρου Ε’. Άπαντες οί’Ιόνιοι, οιτινες έλαβσι· ήδη, ή τού 

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ Η ΨΑΡΡΟΠΟΤΑΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

εξής ήθελον λάβει ίπποτικά τάγματα, παράσημα ή διάσημα 
άξίας, Από ξένας δυνάμεις οφείλουν, έντός περιόδου μηνών εξ 
άπό τής ήριερομιμ’ίας τής παρούσης, νά καθυποβάλωσιν είς 
τήν Γερουσίαν τά Αναφορικά διπλώματα, όπως παρά τών 
άρθρα»· A’, Β' καί Γ, είς έλλειιριν τοΰ όποιου θέλουν ΰπό- 
κεισθαι είς τήν απαγόρευσιν τών άρθρων Α' καί Β'. Διαμέ- 
νοντος παντός δ,τι ήδη έπραγματοποιήθη, δτι ήτο Συνταγματι- 
κώς έν ίσχύϊ ή Απόφασις τής Γερουσίας έν ημερομηνία τών 14 
Μαΐου 1838 Ε. Ν. .

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

ΜΙΚΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
~ί>.' τό γλυκό χεράκι σου, τό κάτασπρο, 
πύ; λάμπει τής ννχτιεςμε τά σκοτάδια! 
Είναι οά μιά καρδούλα ά,ταλιότατη 
π" αναζητεί τά ερωτικά τά χάΛια.

”ί2.' Τό γλυκό χεράκι, τ άλαβάστρινο, 

πδις μοιάζει με μιά κάτασπρη η·νχοϋ/.ιι 
Νά τό ιριλήσοι άπαλά ίπάΟησα 

μιά καλοκαιρινή ζεστή αυγοίΐκι.

ΣΠΤΡΟΙ Κ. ΤΡΙΚΟΫΠΗΣ
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TO ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΝ "MESSIDOR,, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ

ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

ΝΙΣ.ΧΎΟΜΕΗΑ καί παρασκευαζόμεθα διαρκώς. I Ιλήν τοΰ νέου 
Χι θωρηκτόΰ μας Άβέρωφ», δπερ θά καταπλεύση είς τά 
ελληνικά υδατα τον Δεκέμβριον, ή ναυτική μας δυναμις ένι- 
(Γ/ϋεται ήδη καί δΓ ενός υποβρυχίου. Πράγματι ή Ελληνική 
Κυβέρνησις παρήγγειλεν εις τά έν Γαλλίφ μεγάλα εργοστάσια 
Creuzot εν σκάφος τοΰ τύπου τών «Καταδυομένων καταδρο
μικών δμοιον μέ τρία ά'λλα τοΰ αύτοϋ τύπου, ά’τινα κατα
σκευάζει τό έν λόγιο εργοστάσιου διι'ι τόν Γαλλικόν στόλον. 

Ίδέτε τήν εικόνα 
μας. I I άριστά τό 1 ’αλ- 
λικόν καταδυόμενον 

Messidor». ’Απα
ράλλακτοι' θ<ι είναι 
καί τό ϊδικόν μας. 
Τό νέον σκάφος μας 
έχει πεντήκοντα μέ
τρων μήκος, έκτόπι- 
σμα 400 τόννων, δύ- 
ναμιν μηχανής 360 
ίππων πραγματικών, 
έπειδή δέ προιόρι- 
σται νά δριΐ καί έπί 
τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης καί ύπ’αύ- 
τήν, έχει ύφαλον τα
χύτητα όκτοίμιση μ ιλ- 
λίων καί έπί τής έπι
φανείας δεκατριών ΑΙ ΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΣ 360 ΙΠΠΟΝ

μιλλίων καθ’ ώραν. ΤΙ μηχανή του κινείται διά πετρελαίου. 
Τό σκάφος βυθίζεται, όταν θέλη νά ένεργήση ύποίίρυχίως,'καί 
μένει έκτος τής έπιφανείας ελάχιστου μέρος τοΰ έν εϊδει ίστοΰ 
ύψουμένου περισκοπίου, δι’ ου ό κυβερνήτης βλέπει έκ τοΰ 
βάθους εκτός τής θαλάσσης τάς κινήσεις τοΰ εχθρικού σκάφους. 
Θά στοιχίση τό σκάφος έν καί ήμισυ εκατομμύριου φράγκων, θά 
μάς παραδοθή δέ μετά ύκτώ μήνας.

Διά τήν έποπτείαν τής κατασκευής τό υπουργείου τών Ναυ
τικών άπέστειλεν εις 
τάέργοστάσια Creu
zot τόν πλωτάρχην 
τοΰ Ιίολ. Ναυτικού 
καί υπασπιστήν τής 
Λ. Μ. τοΰ Βασιλέως 
κ. Στέφ. ΙΙαπαρρη- 
γόπουλον, διπλωμα
τούχου τορπιλλητήν. 

’Ελπίζομεν ότι θά 
εύτυχήσωμεν είς τό 
προσεχές τεύχος νά 
άναγγείλωμεν πρός 
τους συνδρομητάς 
μας καί κάτι τι άλλο 
ευχάριστου άκόμη, 
περί τοΰ οποίου δέν 
έπιτρέπεται εις ημάς 
νά κάμωμεν είσέτι 
λόγον.

νος τυμπανισμός άντήχησεν.Ό νεαρός ίγγλος τέλος συναντήσας τόν κόμητα 
<1' Airlie ήρώτησε: Ποιος είναι αύτός δ όποιος κτυπφ τό τύμπανόν του 
τοιαϋτην ώραν μέσα ατό δάσος ;. .. Διάβολε !... ξαναρχίζει.

Άλλ' δ κόμης κάτωχρος άπήντησε: Σιωπή I
Τούτο ύπήρξεν ή τελευταία του λέςις. Μίαν έβδομάδα ύστερον δ κόμης 

d'Airlie παρέδωκε τό πνεύμα.
Τφ 1901 δ λόρδος d'Airlie λοχαγός τοϋ 12 Συντάγματος τών λογχοφόρων, 

καθ' ήν στιγμήν έπρόκειτο νά άναχωρήση έκ τοϋ πύργου Cortachv-Castle 
μεταβαίνω·; είς τήν Νότιον 'Αφρικήν, ήκουσε παρατεταμένον τυμπανισμόν, 
έμποιήσαντα βαθεΐαν έντύπωσιν εις τούς περιβάλλοντας αυτόν συντρόφους, 
οίτινες έγνώριζον τί ή τυμπανοκρουσία αΰτη έσήμαινε.Έν τούτοις δ λόρδος 
δέν έδωσεν εις αύτήν οΰδεμίαν σημασίαν. Χρόνον τινα μετά ταϋτα δ λόρδος 
d'Airlie άπέθνησκε πίπτων ϋπό τάς σφαίρας τών Μπόερς έν Elauds laugt.

« « «

©I ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ

ΕΚΑΣΤΗ φυλή έχει, κατά τούς Κινέζους καί Ιάπωνας, μίαν ΐδιάζουσαν 
___I οσμήν, τήν όποιαν οϊ Ευρωπαίοι δέν δύνανται νά αισθανθώσι λόγφ τής 

άμβλύτητος τής όσφρήσεώς των. Περίεργος είνε ή άντίληψις αυτών περί 
τής οσμής τών Ευρωπαίων. Διατείνονται μετά πεποιθήσεως, δτι ή οσμή, 
τήν δποίαν άποδίβει είς Εύρωπαίος είνε όμοια μέ τήν οσμήν τών... πτω
μάτων ! Πράγμα ήκιστα βεβαίως κολακευτικόν δι' ημάς!

Ήδη, κάποιος Ίάπων έπιστήμων, δ δόκτωρ Μπουρτάρο Άδάβι περιήλ- 
θεν δλόκληρον τήν Ευρώπην διά νά εξακρίβωση τήν οσμήν τήν όποιαν 
άποδίδουσιν οί διάφοροι λαοί τής γηραιάς ήμών 'Ηπείρου. Κατά τούς ισχυ
ρισμούς δέ τούτου οί Ευρωπαίοι έχουσι γενικώς δομήν όμοιάζουσαν πρός τό 
ξυνόγαλα καί τήν βανίλιαν.

Οί Βαυαροί άναδίδουσι μεγαλειτέραν οσμήν τών Νορμανδών καί οί κάτοικοι 
τής Σαβοΐας έχουν οσμήν πολύ μεγαλειτέραν τών κατοίκων τοϋ Βερολίνου.

'Εν γένει ο! κάτοικοι τών πόλεων δέν έχουσι τήν δριμεΐαν δομήν τών 
χωρικών, άλλ" ή έξησκημένη ρϊς ένός Ίάπωνος δύναται έκ μόνης τής 
δομής νά καβορίοη τήν πατρίδα ένός Ευρωπαίου.

ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΜΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΝ ΛΙΡΑ
(Συνέχεια ά.το to πφθηγούμ«νον|εεΟχο; |

Ιίολύ τυχηρά αυτί/ 
μου. ό Αγαθάγγελο. 
Χρυσόστομος, ό οποίο, 
λέγεται 
χον. ' ΙΙτοιμάζοντο έν

ΟΜΙΖΕΙ κανείς έκεΐ ποΰ στέκει δτι θά άναΐϊλόσι/ νερό είς τιι 
J. J πιίδια του, διότι βλέπετε άπό τίρ· θέσιν τών τσαι'ών καί 
τήν διεύθυνσιν τοΰ άιναθλύξοντος νερού, δτι τό νερό προι/ ανώς 
είναι ύπό τό έδαφος τής πόλ.εο>ς. "Εχουν τιμ· ιδέαν δτι είναι νεριί 
ιινα(>λύξοντα, πιθανώτερον δμως φαίνεται δτι είναι, δποις συμ
βαίνει πολλάκις, νεριι κάποιου ιίπό τούς άπειρους ποταμούς τής 
Μακεδονίας, τά οποία έξατ/ ανιξόμενα είς κάποιον σημείον μέσα 

τού ίδά,φους, ά,ναγ-είς στρώματα αμμώδη καί διηθούμενα διά 
κάξονται ύπό πετρώδους τίνος στρώμα
τος παρά τήν Δράμαν νά άναβλύσουν είς 
τήν έπιφάνειαν, διι'ι νά άποτελέσουν πάλιν 
ποταμόν ορμητικόν.

-«
'Απέναντι μας ένα μαγαζάκι. Έμεινε 

ίστορικόν. ()ί εντόπιοι μου άφιηγοΰνται 
τά κατ' αυτό. Τό είχε πριν ό Μακρής 
ιός καφενείου καί ώνομάξετο τί> Καζίνο 
τοΰ Μακρή . ΊΙτον ή εποχή τοΰ ύπέρ 
κατισχύσεως άγώνος. Οί Βούλγαροι μέ 
τάς συμμορίας το»· έλυμαίνοντο τήν Μα
κεδονίαν. Είχε βραδυάσει καί εκάθηντο 
μέσα είς τό Καζίνο δλοι οί πρόκριτοι, 
λόγω τής ύγρασίας, μολονότι ήτο καλό 
καΐρι, μέ άνοικτές τής πόρτες.

r II ένέδρα είχε στηθεί. Μόλις οί Βούλ- 
γαροι είδον δτι ήσαν δλοι συγκεντρωμέ
νοι έκύκλωσαν τό Καζίνο καί ένας άπό 
μίαν θύραν έπέταξε κάτω ι'ιπό ένα τρα
πέζι μίαν βόμβαν. Ευτυχώς τήν είδε ο 
Expert (πραγμαπογνώμοη) τής Regie 
ΙΙαπαδημητρίου καί ενώ ειδοποίησε τούς 
άλλους νά φύγουν, αύτός έξαγαγά»· δύω 
πιστόλια, έπετέθη κατά τών έξωθι ένε- 
δρευόντων, ών τήν παρουσίαν ύπώπτευεν.

Ευτυχώς ή βόμβα έξερράγη μέν, άλλά 
επειδή τό πάτωμα ήτο σαθρόν ύπεχιόρησε 
καί ή ένέργειά της έξουδετερώθη μέσα είς τό κενόν τοΰ υπογείου.

» I yw β».. , / « « * *.. - - - - 

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

’.·ίπ’ όμως έγίνετο μακελιό. Μόλις έξήλθον οί πρόκριτοι 
είς την οδόν, έπεχέθησαν έναντίον των οί ένεδρκύοντες και 
έτραυμάτισαν τόν έγκριτον φαρμακοποιόν κ. Βαλάνην, τον 
έργάτην Ήρ. Καραντζούλην. ’.·!</’ έτέρου ό Παπαδημητρίου 
έξέκαμε δύω Βουλγάρους, έως δτου έπεσε, μόνος αυτός παλαιό»· 
εναντίον δλοιν.

Την μικράν αυτήν νύκτα τοΰ Αγίου Βαρθολομαίου είχε 
προετοιμάσει ό περίφημος Χατζηγειόργης, υιός Βουλγάρου και 
Έλληνίδος έκ τής έλευθέρας πατρίδας. Αλλά μετά δεκαπέντε 
ό'ιρας ή έκδίκησις έλήφθη 
έν μέρει. Τήν μεσημβρίαν 
τής έπομένης έφονεύθη ό 
έν Καβάλλα άλατέμπορος 
Νικ. Άλατας, ταμίας τοΰ 
Βουλγαρικού Κομιτάτου, 
δστις εστελλε τά γρήματα 
πρός τά πρακτορεία τών 
ίπαρχιιδν, κρυπτών τά 
οακκίδια μέσα είς τό ίίλας. 
Χυνεπληριόθη δέ ή εκδί- 
κησις μέ τόν </·όνον τού 
ίδιου Χατζηγεώργη, ώς 
θά ίδωμεν, δταν φθάσω- 
μεν είς τήν Ξάνθην.

Μέ τον ιατρόν κ. Φέσ- 
σαν, τής Καβάλλας καί τόν 
ίατρόνκ. ΙΙαπαλούδην,τοΰ 
Αοίάτου ίκάμαμεν, μίαν [Φιοτ. Λ. Βέλη] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

επίσκειι'ΐν είς τήν Μητρόπολιν. Τί άπέριττον καί τί σεμνόν τό 
οικοδόμημα, ίιλλά καί τί ίπιβάλλον ίγει! 'Αληθινόν προπύργιου 
τής (θρησκείας καί τοΰ Ιενους. Καί τί μορι/ 'η ό "Αγιος Ιράμας

' ϊ ή Μητρόπολις. Δίετά τόν πολΰν Χρυσόστο- 
Ίόχει τίτλον επίσης, δπως καί ό Σμύρνης 
•ς λέγεται άκόμη Αράμας. cΟ »■?>’ ίράμας 

πριόην Ι'ρεβενών. Χά ενα χαρακτηριστικόν τοΰ ίεριίρ- 
ίράμα οί σχολικοί ίιγιδνες. Ήριότησε λοι
πόν τόν ιατρόν κ. ΙΙαπαλούδην, άι· είναι 
'έτοιμα τά παιδκί τοϋ Αοςιίτου. Άλλιι τά 
παιδιιί τού Αοςιίτου είχον κάποιαν ιιη ορ- 
μήν διά νά άπόσχουν καί δέν είχον ούτε 
στολί/ν ετοιμάσει, ούτε τίποτε.

— Ιέν πιστεύαν λέγει άφελώς ό Ιεσπότης.
— 'Τιάρα πειά, πότε νά κάμουν στολήν, 

πότε νιι έτοιμασθοΰν; λέγει ό ιατρός.
— Καί όμως πρέπει νά έλθουν λέγει 

μέ τήν αύτήν αφέλειαν ό Δεσπότης.
’Κςέτεινετό χέρι του καί εσήμανε τό κου

δούνι! () καθάσης τής μητροπόλεως παρου- 
σιάσθη μέ τήν στολή ν του καί τό φεσάκι του. 

Νά ετοιμάσουν τό άλογο πές.
Ή ό'τρα ήτο I άπύγευμα, η βροχή ιίπό 

στιγμής είς στιγμήν θά ήρχετο ραγδαία, 
ιιλλ.ιι δύο ήμέραι ΰπελείποντο διά τους 
ιιγώνας. Τήν άλλην ημέραν ίνώ έπινα 
καφέ είς τό ύπό τό ξενοδοχεΐόν μου κα
φενείου, βλέπω ένα αμάξι μέ. δλον τό 
ραγδαϊον νερό, λούτσα, βουτηγμένο είς τήν 
λάσπην."Ενα χέρι ίξετιιθη είςσχήμα ευλο
γίας ·ίπό μέσα.' /Ιτον ό Αεσπότης. "Ετρεξα 
κ.οντιί του. Είχα ξεχιίσει τους αγώνας.

—Άπό ποΰ Δεσπότη μου τέτοια ι'όρα; 
τοΰ λέγω φιλών τό ένδοξον χέρι του.

— Άπό τό Δοξάτο.
Αοιπόν;

— Αμφιβάλλετε; Ένας ράπτης εκλήθη καί αύριον τό βράδυ 
θι'ι έχη έτοιμα 2H0 πανταλόνια καί 230 φανέλλας.

Διαφορετική πολύ θι'ι ήτο ή θέσις τών έν Τουρκία άίδελφών 
μας, άν εΐχομεν εκεί σάν τόν πρώην Ιράμας καί σάν τον 
νΰν Δράμας ίεράρχας. θεωρώ έμαυτόυ ευτυχή διότι έγνώρισα 
τόν Δεσπότην τής Δράμας Αγαθάγγελον καί είς ένδειξη· βαθείας 
έκτιμήσεως τού έφίλησα τό χέρι.

ί «

Ευεργετικά αυτά τιι άφθονα νερά,\τά Τσάια, διι'ι τήν Δράμαν. 
Απέραντοι έκτάσεις άρ- 
δεύονται, ή άκριβέστερον 
κατακλύζονται,πλημμυρί
ζουν καί λιπαίνονται πλον- 
σίως. Ί'άς έκτάσεις αυτάς 
μετέβαλον είς πλουσίους 
ορυζώνας καί ή ορυζα είς 
τήν παχείαν έκείνην γην 
μέ τήν άφθονίαν τοΰ ϋδα- 
τος ηύδοκίμησε.

Είναι δέ άφθονος ή 
παραγωγή καί έκλεκτή. 
Τιι όρύζια τής Δράμας 
είναι δνομαστά είς δλην 
τήν 'Τουρκίαν.

Καί κάτι τι περίεργον : 
Τά όρύζια τής Δρά

μας είναι ροδόχροα. Είναι 
δμως νοστιμώτατα. 
('Έπβται συνέχεια) Ο ΙΔΙΟΣ

Τ© ΦΛΕΜΑ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΧΤΟΥ

ΕΝ Σκωτία οί κάτοικοι τής κυριαρχίας Cortachy - Castle ισχυρίζονται 
δτι πρό τοϋ θανάτου παντός κόμητος d'Airlie έκ τής γεννεαλογίας τών 

Ogiloy, τό φάσμα ένός τυμπανιστοϋ εμφανίζεται εις τά μέρη εκείνα καί 
σημαίνει τό εγερτήριον. Ή παράδοσις λέγει τά έξής: Κατά τόν 15<>ν αιώνα, 
είς τήν υπηρεσίαν τοϋ οίκου τών d'Airlie είχε προσληφθή κάποιος τυμπα
νιστής. Τούτον, ώς άναφέρουσιν οι χρονογράφοι τής έποχής, προσδαλόντα 
τόν λόρδον κύριόν του έδεσαν έπί τοϋ τυμπάνου του και κατά διαταγήν 
τοϋ τελευταίου έκρήμνισαν άπό τοϋ υψώματος πύργου τινός. Ματαίως δ 
δυστυχής τυμπανιστής επεκαλείτο χάριτα έκ μέρους τοϋ λόρδου, άλλ' όταν 
είδεν δτι ό κύριός του ήτο ανένδοτος ήπείλησεν δτι, θά βασανίζη μετά τόν 
θάνατόν του δλόκληρον τήν οικογένειαν αύτοϋ.

Πράγματι έκτοτε, οσάκις κόμης ή κόμησσά τις έκ τών d'Airlie έπρό- 
κειτο ν' άποθάνη, τό φάσμα τοϋ τυμπανιστοϋ ένεφανίζετο καί έσήμαινε τό 
εγερτήριον. Ή τυμπανοκρουσία δέ αύτή ήκούετο όχι μόνον ύπό τών κατοί
κων τοϋ πύργου αλλά μακράν εις τά περίχωρα. Τφ 1845 κυρία τις φιλο
ξενούμενη εις τό μέγαρον Cortacliy - Castle κα6' ήν στιγμήν έκαλλωπί- 
ζετο διά νά προσέλθη εις τό γεύμα, ήκουσεν αίφνηδίως ϋπό τά παράβυρά 
της άνακρουόμενον ύπό τυμπάνου τό εγερτήριον. Έκπλαγεΐσα πολύ διά 
τούτο, τόσφ μάλλον δσον έγνώριζεν δτι εις τό μέγαρον δέν ϋπήρχε μουσι
κός τοΰ είδους αύτοϋ, δέν παρέλειψε νά έκφράση τήν απορίαν ταύτην δταν 
είσήλβεν εις τό έστιατόριον, δπου οί φιλοξενοϋντες αύτήν τήν άνέμενον.

Ποιος έσήμαινε τόσφ ώραία τόμπανον κάτω άπό τά παράθυρά μου ; 
Ήμην είς τό δωμάτιόν μου καί ήτοιμαζόμην διά τό φαγητόν δταν—

Έπί τφ άκούσματι τών λέξεων τούτων δ κόμης d'Airlie ώχρϊασεν, ή δέ 
κόμησσα ήσθάνθη φρικίασιν, ήν δέν κατώρθωσε νά απόκρυψη και δλα τά 
μέλη τής οικογένειας, τά παρακαΟήμενα είς τήν τράπεζαν, έγειναν λευκά 
έκ τοϋ τρόμου. Μίαν έδδομάδα μετά τό γεγονός τούτο ή κόμησσα άπεθνησκε.

Μετά παρέλευσιν ολίγων έτών νέος τις τής 'Αγγλικής άριστοκρατίας, 
προσκληθείς εις κυνηγεσίαν ύπό τοϋ λόρδου Ogiloy είς Fulrhau, τόπον 
συγκεντρώσει·); τών κυνηγών, παρεπλανήθη καί περιεφέρετο έπί μακρόν 
καθ' δλην τήν τρικυμιώδη νύκτα προτού διακρίνη τά φώτα μέρους, είς ο 
κατηυθύνετο. Τήν στιγμήν έκείνην εις τό νυκτερινόν έρεβος παρατεταμέ-



Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΛ. ΘΕΑΤΡΑ·
l Σννέχβια άπό τό 

Π OX έχαρακτήριζον τούς θηλυκούς συναδέλφους των οί άρρενες ηθο
ποιοί φαίνεται έκ τοϋ έξής ανεκδότου, τό όποιον δέν είναι μοναδικόν 

είς τό είδος του: Ό ήθοποιός Ποντέϊγ είχε τήν συνήθειαν νά κατη- 
γορή τά έργα τοΰ Ντανκούρ ένώπιόν τής δεσποινίδας βυγατρός του 
ήτις ήτο καί αύτή ήθοποιός. Άγανακτησμένη έκ τής τοιαύτης διαγωγής 
τοϋ συναδέλφου της ή δεσποινίς, τόν εξύβρισε ποτέ βαναυσότητα ενώ
πιον ολοκλήρου τοΰ θιάσου. Ό Ποντέϊγ, άφοΰ άφήκε τήν δεσποινίδα 
ν’ άποτελέση τό ύβρεολόγιόν της, τής είπε μετά παραδειγματικής 
ψυχραιμίας: «Έτελειώσατε, δεσποινίς ; ’Αδίκως κοπιάζετε νά μοϋ φορ
τώσετε είς τήν ράχιν δλας τάς ΰβρεις τοΰ κόσμου- ματαιοπονείτε, δέν 
θά δυνηθήτε ποτέ νά μέ ονομάσετε πόρνην·.

’Αλλά καί μεταξύ των αί γυναίκες δέν άπέκρυπτον τό διπλοΰν έπάγ- 
γελμά των. Κάποτε ήλθον είς λόγους ή δεσποινίς Μπουργκοάν καί ή 
δεσποινίς Ντουσενουά, τής οποίας ή άσχημία εύρίσκετο εΐς έκ διαμέτρου 
άντίθεσιν πρός τήν ωραιότητα τής πριότης. Ή τελευταία άπεκάλεσε τήν 
Μπουργκοάν κοκότταν.

— Τό ξεύρω- άπεκρίθη ή Μπουργκοάν χωρίς νά θυμώση. Τό ίδιο 
πράγμα είμαστε καί ή δύω, άλλ’ έγω τούλάχιστον έχω τήν άπαιτουμέ- 
νην διά τό έπάγγελμα ώραιότητα.

Μεταξύ τών φίλων τής αύτής Μπουργκοάν συγκατελέγετο καί ό 
ύπουργός τοΰ Ναπολέοντος Σαπτάλ, είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ όποιου 
ύπήγετο τό Γαλλικόν ϋέατρον. *βς εϊν’ επόμενον ή Μπουργκοάν ήτο 
διά τοΰτο πανίσχυρος, σύγχρονός τις δέ ποιητής έγραψεν δι’ αύτήν τό

ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

έξής κωμικώτατον διά τήν ομοιοκαταληξίαν του δίστιχου: 
Γλ»-. Trembles tons deoant moi, Fleury. Capon, Talma ;

| Tremb/ez tons devqnt moi. rar monsieur Chaptai m’a!

Τέσσαρες άλλαι ήθοποιοί τοϋ 19 αίώνος διακριθεΐσαι διά τήν
εύσπλαγχνίαν, ήν έδείκνυον πρός τάς εκατοντάδας τών λατρευτών των, 
κατέστησαν τόσον διάσημοι διά τοΰτο, ώστε άπαθανατίσθησαν διά τοΰ 
κατωτέρω άσματος, έν <>) άναφέρονται καί τά ονόματα αύτών:

Que fait /a genti/le Pauline 
Aver d' Artois son doux ami I
Que fait Cuizot, la libertine
Aver maint et maint favorit
Que fait Flore, la blonde
Aver certain banquier f

'SQj.it πρός τί ν’ αρίθμηση τις ιδιαιτέρως τ«ς ερωτικός περιπέτειας 
ένός έκάστου έκ τών ατυχών αύτών πλασμάτων, άφοΰ διιί πάσαν γαλ- 
λίδα ήθοποιόν, μικρόν ή μεγάλην, δύναται ν’ άναφέρη τοιαύτας κατά 
τό μάλλον ή ήττον σκανδαλώδεις ;

Οί διευθύνοντες τά θέατρα, είτε οί εύγενεϊς τής αύλής ήσαν, είτε ό 
λεγόμενος intendant des Menus, είχον υποχειρίους πάντοτε τάς ήθο- 
ποιούς, αϊτινες διά νά προαχθώσιν ή νά τύχωσιν άνωτέρας μισθοδοσίας 
πάντοτε παρεδίδοντο είς αύτούς μετά τής μεγαλειτέ- 
ρας άναιδείας*. Τό κατωτέρω ανέκδοτον είναι λίαν

• Ή διάσημος ή9ο.ποιος Κλερόν γράφει εΐς τό Απομνημο
νεύματά της τά έξης : · Πρέπει νά περιορίσουν τούς κυρίους 
εύγενεϊς εΐς τήν Απλήν έξουσίαν. ήν είχον άλλοτε- μία θέσις 
εΐς τήν Κωμφδίαν, έν μερίδων, είς ρόλος, νά μη είναι πλέον 
ί| Ανταμοιβή τής διαφθοράς καί τής Ακολασίας. . .

Et que fait Alddgonde 
Avec !e monde entier! 
Cest /'amour /’amour.
Qui fait !e monde ά /a ronde ; 
Et c/uique jour ά son tour 
Le monde fait /'amour.

χαρακτηριστικώτατον: Ό κ. tie la Ferte διευθυντής τών θεάτρων έπρο- 
στάτευε άναφανδόν τήν δεσποινίδα Λαφόν. Ή δεσποινίς Κολλέ, πειρα- 
χθεϊσα διά τήν προτίμηση- ταύτην μετέβη πρός τόν διευθυντήν καί 
τοϋ είπε κλαίουσα: «Ξεύρω, κύριε, οτι διάκεισθε εύμενώς πρός τιήν 
δεσποινίδα Λαφόν, διότι καί αύτιή κάμνει τό ίδιο γιά σάς. Όλος ό 
κόσμος λέγει πώς θέλετε νά μέ βλάψετε, διότι δεν ή&έλησα, άλλ’ αύτά 
είναι προστύχες. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε, οτι αύτό δέν είναι άλήθεια, 
καί έάν μοΰ έκάμνατε τήν τιμήν νά μοΰ ζητήσετε τίποτε, δέν θά.τολ
μούσα ποτέ νά σάς τό άρνηθώ διότι γνωρίζω πολύ καλά τά καθήκοντα 
μου καί είμαι πολύ τιμία κόρη *·(!).

«
Έάν τις θέληση ν’ άλλάξη τάς χρονολογίας καί τά ονόματα τών 

ανεκδότων τά όποια άνεφέρομεν, άντ’ αύτών δέ πρόσθεση τά τών σημε
ρινών γυναικών τοΰ γαλλικού θεάτρου, ασφαλώς θι'ι έχη πλήρη καί 
άκριβή τήν ιστορίαν τής σημερινής γαλλίδος ήθοποιοΰ.

Είς τό Κονσερβατουάρ, δπου λέγουν δτι διδάσκεται ή τέχνη τής ήθο- 
ποιοϋ. δέν εισέρχονται παρά κόραι πτωχών οικογενειών. Διά νά έπιτύ- 
χουν έν αύτώ έχουν ανάγκην προστασίας έπ’ άνταλλάγματι. ’Εννοείται 
δτι αί ωραιότεροι καί αί τολμηρότεροι προοδεύουν περισσότερον. Τό 
αύτό συμβαίνει καί μετά τύ πέρας τών σπουδών των. Αί ώραιότεραι 
ευρίσκουν εύκολώτερον θέσιν είς τά διάφορα τών Παρισίων θέατρα. Θά 
μεσιτεύση πρός τούτο ό απαραίτητος προστάτης, δν έφ ράντισε νά εύρη 
είτε ή ίδια ήθοποιός, είτε ή έπί τούτφ προσληφθεΐσα παρά τής ήθο- 
ποιοϋ μαμά.

Διιί νά έπιτύχη έπί σκηνής ή νιόβγαλτος ήθοποιός δέν άρκεί τό 
talent, τό όποιον δυνατόν νι'ι έχη. Πρέπει νι'ι ύποστηριχθή δημοσιογρα- 
φικώς. Καί οί δημοσιογράφοι έν Γαλλίρ, εϊναι πολύ δύσκολοι άνθρω
ποι. Θέλουν νά έξετάσουν καί κατ' Ιδίαν τήν ηθοποιόν. Έάν ΰποκύψη 
είς τιήν έξέτασιν αύτήν, ώρισμένως έκαμε τήν τύχην της. άλλως μετ’ ολί
γον θά έτοιμάση τά μπαγάγια της διά τάς επαρχίας. Άλλά καί έκεΐ διά 
νά έπιτύχη πρέπει νά άποκτήση τήν εύνοιαν τοΰ κριτικού τής έγχωρίου 
έφημερίδος. Καί είναι τόσον δύσκολοι καί αύστηροί οί χριστιανοί 
αύτοί! Τήν εικόνα των παραστατικωτάτην μάς δίδει ό Κλαρετύ, ό διευ
θυντής τής Γαλλικής Κωμιρδίας, έν τή θαυμασίφ αύτοΰ ήθογραφίφ 
■ Ό Μπρισαντώ· .

Άλλ’ άς μή ΰπολάβη τις δτι. αί σύγχρονοι Γαλλίδες ήθοποιοί. κατά 
γενικόν κανόνα, οφείλουν τιήν επιτυχίαν αύτών είς τά μέσα, περί ών άνω
τέρω έγένετο λόγος. Ύπάρχουν μεταξύ αύτών καί αληθείς καλλιτέχνι- 
δες, ών ή φήμη δικαίως έξηπλώθη άνά τόν κόσμον δλον. Πλήν καί 
πόσα δΓ αύτάς ή ιδία φήμη δέν έσκόρπισεν ερωτικά σκάνδαλα, τιί όποια 
έν τούτοις ή πρός τήν τέχνην τών ήρωΐδων αύτών λατρεία μάς έχαρα- 
κτήρισεν ώς... καλλιτεχνικός ιδιοτροπίας;

'Όπως καί άν έχη τό πράγμα, φαίνεται δτι αί σανίδες τής σκηνής 
έχουν κάτι τι τό ολισθηρόν έπί τοΰ όποιου μοιραίως 
θά διέλθη ή ήθοποιός χωρίς νά έχη καί τιήν δύναμη
ν’ άποφύγη τήν πτώσιν. Καί έκ τής πτώσεως αύτής 
έξαρτάται πολλάκις ή έπιτυχία της !

("Επεται συνέχεια) NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗς

■ Mangras: Les coniiiliens liors la loi, σελ. 2311, ύποσημ. 4.

αρατηρηςατε προσεκτικά τάς παρατιθεμένας τέσσαρας εικόνας. ΙΙοΐος 
δύναται ι-ά ά>·«;-)·ο>ρισ.η εις τίμ· πρώτην εικόνα, ά.-τό τίι περιεργότατον 
α/ΐναινέζικον κοστούμι ενα "Ελληνα ; Είναι άλιβ/ινός και ακραιφνής 

"Ελλην καί όνομάζεται ’.1)·ύο. Καββαδίας. Έγκατεστάθη ποό ετών είς τιμ· .τριο- 
τεύονσαν τής Άβεσσινίας ’.ίδδΐς Άμπέμπα καί /σύστησε καί διευθύνει σήμε
ρον ενα λαμπρόν καη εζνθοπωλ.εϊον, τιμηθείς διά τΐ/ν δραστηριότητα τον καί τό 
νομοταγές τον ύπό τού Α/ενελίκ διά τού παρασήμου τού’.Ιστέρος τής Αιθιοπίας. 
Είς τίμ· εικόνα φαίνεται φορών τιμ· μεγάλην στολΐμ· τού βαθμού τον, έχιον 
εκατέρωθεν δύο ακολούθους ιθαγενείς.

.11 άλλαι τρεις εικόνες σας παρουσιάζουν άπό 
εν ελληνικόν κατάστημα ή κάθε μία, όχι είς 
τάς’Αθήνας, όχι είς τήν Καρδίτσαν, άλλά εις 
τήν Βραζιλίαν καί εις τήν Άβυασινίαν. 'II μία 
είκονίζει τό έν Φλωριανουπόλει τής Βραζιλίας 
κατάστημα έδωδίμων καί ποτών τού κ. Κωνστ. 
Ι'αρουφαλή έκ Σκοπέλου, προμηθεντού τού 
Βραζιλιανού στρατού καί στόλον καθώς καϊ τού 
Βραζιλιανού .Ίόϋό, είσαγωγέιυς δέ καί έξαγω- 
γέως εγχωρίων καί ίένων προϊόντων καί είδι- 

κίϊις σιτάλευρων, κρεά
των ταριχευτών, άλατος, 
μανδιοκαλεύρου καί κα
φέδων. ΊΙ άλλη παριστρ 
τό έν τή αυτή πόλει κατά
στημα τού έκ Νιαούσης 
τής Μακεδονίας κ. Ζαφ. 
Κ. Μπέρσον, δστις άπό 
δεκαεζ έτών έγκαταστα- 
θείς έκεΐ μετέρχεται τό 
έμπόριον τού καπνού, σι-

γαρέττιον, ειδών καπνίσματος, άρωμάτιον, ειδών 
τού συρμού, κομφοτεχνημάτοεν κ.λ.

'II άλλη τέλος είκονίζει τό έν Άδδις Άμ- 
πέμπα κατάστημα τού ομογενούς κ. Σ. Κονρ- 
τέσση έγκατεστημένου έπίσης πρό έτών, άγαπω- 
ιιένου δέ καί έκτιιαομένου μέσω τής ευαρίθμου 
έκεΐ ομογενούς κοινότητος.

Κλείομεν τό άρθράκι μας μέ όλίγας λέξεις 
περί ένός άλλου ομογενούς έγκριτου, τού κ.
,· τι 5·. , , το ΕΝ ΦΛΟΡΙΑΝΟΙΠΟΛεί ΤΗΧ ΒΡΑΖΙΛΙΑ!/ . Μισαηλιδου. εκ Νικομήδειας τής Μ. Ασίας, εμπορικόν καταςτημα ζ. μπερςου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΕΝΑΣ ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΤΑΡΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΕ1ΕΥΟΜΕΝ κατωτέρω επιστολήν τοϋ Σουλτάν Μωαμέτ Δ’ τήν 
_ιδποίαν άπηύθυνε πρός τόν Αύτοκράτορα τής Γερμανίας Λεοπόλδον 

Α'τώ 1862. Μάς στέλλει τιήν επιστολήν κατά μετάφρασιν, διά τό περίερ
γον τοΰ ύφους της καί διά τό προπετές καί αΰθαδες τής γλώσσης, ό έν 
Πειραιεί γνωστός φιλολόγος καί επίλεκτος συνεργάτης τής Εικονογρα
φημένης κ. Άγαθ. Κωνσταντινίδης. ’Ιδού ή έν λόγιο έπιστολή :

■ Έλέφ» τοΰ έν Οΰρανοϊς βασιλεύοντος Θεοΰ, Ήμεϊς, Μολας Μωάμεθ, 
ένδοξος καί παντοδύναμος Αύτοκράτωρ Βαβυλώνος καί 'Ιουδαίος, Ανα
τολής καί Δύσεως, Βασιλεύς απάντων τών ουράνιων καί έπιγείων Βασι
λέων, Βασιλεύς τής Άγιωτάτης Αραβίας καί Μαυριτανίας, άπ’ αιώνων 
λαμπρυνθείς Βασιλεύς τής Ιερουσαλήμ, Άρχών καί Κύριος τοΰ Τάφου 
τοΰ σταυρωθέντος τών άπιστων Θεοΰ, άγγέλλομεν Σοί τώ Καίσσρι τής 
'Ρώμης καί Σοί τώ Βασιλεΐ τής Πολωνίας ώς καί τοΐς Σοϊς ύπηκόοις, 
τόν θειότατον Ή|ΐών λόγον, ότι κηρύσσομεν τόν πόλεμον κατά του 
Κράτους Σου, τιθέμενοι έπί κεφαλής 13 βασιλέων ιιετά 1,300,000 πολε
μιστών, πεζών τε καί έφιππων, καί άνευ φειδοΰς καί εύσπλαγχνίας θέλο
μεν συντρίψει ύπό τάς δπλάς τοΰ στρατεύματος τούτου, περί τής Ισχύος 
τοΰ όποιου ούτε Σύ, μήτε οί σύμμαχοί Σου έφαντάσθητέ ποτέ, άπάσας 
τάς κτήσεις Σου, παραδίδοντες αύτάς είς τό πΰρ καί τόν σίδηρον. Καί 
πρώτον πάντων Σέ διατάσσομεν νά άναμείνης Ήμάς είς τιήν έδραν σου 
—τήν Βιέννην—δπως δυνηθώμεν νά Σοί άποκόψωμεν τήν κεφαλήν. Σύ

δέ μικρόν βασίλειον τής Πολωνίας, πράξον τά αύτά. Θέλομεν έξοντώσει 
σέ καί τούς υπηκόους σου καί έξαλείψωμεν άπό προσώπου τής γής καί 
τόν ύστατον ύπό τοΰ θεοΰ πλασθέντα γκιαούρην. Κατ’ άρχάς 0ά παρα- 
διόσωμεν άπαντας άπό τόν αικρόν μέχρι τοΰ μεγαλειτέρου είς φρικώδεις 
βασάνους, άκολούθως δέ είς έπονείδιστον θάνατον. Τό μικρόν Κράτος 
σου θέλομεν σοί τό άφαιρέσει καί θέλομεν εξαφανίσει άπό προσώπου 
τής γής άπαντας τούς κατοίκους του. Σέ καί τόν βασιλέα τής Πολωνίας 
θέλομεν διατηρήσει είς τήν ζωήν μεχρισοϋ πεισθήτε, δτι έξεπληρώσα- 
μεν πάν δ,τι ύπεσχέθημεν.

Άγγέλλομεν ταΰτα πρός γνώσιν υμών.
Έγένετο έν τή Πρωτευούση καί διαμονή Ήμών Σταμπούλ, έν έτει 

τεσσαρακοστή) τής ζωής Ήμών καί είκοστώ τής Ήμετέρας κραταιάς 
βασιλείας».

Ή έπιστολή αΰτη έγράφη εν έτος πρό τοΰ πολέμου. Διότι πράγματι ό 
Μωαμέτ Δ' έπραγματοποίησε τόν πόλεμον τφ 1683 καί άπέστειλε κατά 
τών Βιεννέζων καί Πολωνέζων τόν Μέγαν Βεζύρην στρατηγόν του 
Καρά Μουσταφάν. Έπήλθεν όντως ό Καρά Μουσταφάς κατά τής Βιέν
νης μετ’ απείρου στρατοΰ δπου έφαγε... τής χρονιάς του. Ή συναφθεΐοα 
μάχη ήτο λυσσώδης. Άλλ’ ό Πολωνός στρατηγός Σομπιέσκη τοϋ τής 
ίβοεξε στα γερά. Καί έτσι ό Μωαμέτ Δ' έμεινε μέ τούς κεραυνούς του καί 
μετ’ ολίγον έξεθρονίσθη ύπό τών Γιαννιτσάρων.

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΞΩ- 0 Κ. Α. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ

δστις είναι έπίσης είς τήν πρωτεύουσαν τής 
Αιθιοπίας Άδδίς ’ Αμπέμπα έγκατεστημένος.

Είναι γνωστόν δτι έν Άβυσσινία οί πλεΐστοι 
τών δμογενών καταγίνονται είς τήν οινοπνευ
ματοποιίαν καί κατασκευάζουσι τό ιθαγενές 
οινόπνευμα, δπερ οί Άβυσσινέζοι ονομάζουν 
Άρακ. 7ο οινοπνευματώδες τούτο ποτόν, δπερ 
όιπλήστως πίνουν οί ιθαγενείς, ομοιάζει πολ'υ 
μέ τήν ίδικήν μας ρακήν, μέ τήν διαφοράν 
δτι τούτο κατασκευάζεται έκ μέλιτος καί άλ- 
λων φυτικών ουσιών. Εϊς έκ τών σπουδαιοτέ- 
ρων έξαγωγέων τού προϊόντος τούτου εϊναι καί 
ό κ. Γ. Μισσαηλίδης, γεμάτος άπό πνεύμα 
έμπορικόν καί δρασιν, προσηνής καί έιγαπιμός, 
έλκύσας τάς συμπαθείας καί τήν εύνοιαν τών 
έπισήμων τής Άβυσσινίας καί Ιδίρ τού' Υπουρ
γού τών’Εξωτερικών Νεγκατράς Αάϊλ.ε Ειιόργη.

ΤΟ ΕΝ ΦΛΩΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Κ. ΚΩΝΣ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ
ΤΟ ΕΝ ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ. Σ. ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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I. ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ

Αρχιμηχανικό; τού Δήμον

ΥΖΑΜΠΩ
(ΔΙΗΓΗΜΑ >

ΚΑΤΑ τό 1404. Ή Ύζαμπώ σύζυγος τού βασιλέως 
. Καρόλου Δ', άντιβασίλισοα της Γαλλίας, κατώκει 

εις Παρισΐους, εις τό άρχαϊον μέγαρον Μονταγκιού, 
είδος ανακτόρου, γνωστότερου ύπό τό όνομα Μέγαρον 
ώργανοΰντο οί θαυμαστοί άγώνες έπί τού Σηκουάνα 

μέ φωταγωγήσεις, επίσημοι εσπερίδες, συναυλίαι, γεύματα, λαμπρυνό
μενα τόσον ύπό τής καλλονής τών γυναικών καί τών εύγενών νέων, 
όσον καί ύπό τοΰ πρωτοφανούς πλούτου, δν έπεδείκνυεν ή αυλή.

Ή Βασίλισσα εγκαινίαζε τά φορέματα της, ίι la Gore . ύπό τά όποια 
διεφαίνετο τό στήθος της, μέσφ πλέγματος άπό ταινίας λιΟοκοσμήτους, 
καί κομώσεις, αίτινες άπήτουν άννψωσιν τής καμάρας τών φεουδαλικών 
πυλώνων κατά πολλούς πήχεις. Τήν ημέραν τό ραντεβού τών αύλικών— 
πολύ πλησίον τού Λοΰβρ—ήτο ή μεγάλη αίθουσα καί ό έξώστης τών 
πορτοκαλλεών τοΰ Σκευοφύλακος τού Βασιλέως, τού άρχοντος Έσκα- 
μπαλά. "Έπαιζον ζωηρά, καί ενίοτε αί κυβοδόχοι τοΰ πάς-ντί έκύλιον 
καταθέσεις, Ικανός νά κάμουν νά λιμοκτονήσουν έπαρχίαι ολόκληροι. 
Έσπαταλοϋσαν τούς βαρείς θησαυρούς, τούς όποιους μέ τόσους κόπους 
είχε συναθροίσει μέ οικονομίας ό Κάρολος V. ’Εάν τό χρήμα ήλαττούτο, 
ηυξανον τόν φόρον τής δεκάτης, τόν φόρον τών έργατών, τάς άμισθους 
άγγαρείας, τάς καταναγκαστικάς εισφοράς, τάς εγγυοδοσίας, τάς εισπρά
ξεις, τόν φόρον τοΰ άλατος καταθλιπτικώς. Όλοι ήσαν πλήρεις χαράς.

Έδοκίμαζαν διά πρώτην φοράν τά παιγνιόχαρτα, ποΰ μόλις πρό ολί
γων ημερών είχον είσαχθή ύπό τής Όντέτ τού Σάν ντ* ίβέρ.

Στοιχήματα παντός είδους ετίθεντο. Έπινον οίνους προερχομένους 
άπό τάς καλητέρας κλιτύς τοΰ δουκάτου τής Μπουργκόνιε. Καί τά νέα 
τραγουδάκια καί τά δίστιχα τού Δουκός Ντ’ Όρλεάν έδιναν καί έπερναν.

Ή κόρη τοΰ ζάπλουτου Βερενίκη Έσκαμπαλά, ήτο ένα χαριτωμένοι· 
παιδί άπό τά εΰμορφότερα. Τό παρθενικόν του μειδίαμα εϊλκυε τό σμή
νος τών λαμποκοπούντων εύγενών. Πρός όλους ήτο προσηνής αδιακρί
τως. Μίαν ημέραν ό νεαρός άρχων, ό ’Επίτροπος τού Μώλλ, δστις 
ήτο τότε ό ευνοούμενος τής Ύζαμπώ, έδήλωσεν, άφοΰ επιε βέβαια, δτι 
θά έθριάμβευε απέναντι τής άκάμπτου αγνότητας τής κόρης αύτοΰ τοΰ 
άρχοντος Έσκαμπαλά. Έν συντόμω ότι ΙΙά τοΰ άνήκε μετ' ολίγον.

Αύτό έλέχθη μέσω ομίλου αύλικών. Περί αυτούς έθορύβουν οί γέλω
τες καί αί επωδοί τής εποχής. ‘Λλλ’ ό θόρυβος αυτός δέν έκάλυψε τήν 
άπερίσκεπτον φράσιν τοΰ νέου. Τό στοίχημα έφθασε μέχρι τών ώτων 
τοΰ Λουΐ Ντ’ Όρλεάν.

Ό Λουΐ Ντ’ Όρλεάν, γαμβρός τής Βασιλίσσης έξετιμάτο ιδιαιτέρως 
ύπ’ αυτής, άπό τής πρώτης στιγμής τής άντιβασιλείας, μέ μίαν στοργήν 
θερμοτάτην. Ήτο ένας πρίγκιψ ζωηρός καί κοΰφος. άλλ’ ιδιόρρυθμος. 
Μεταξύ τής Ύζαμπόι τής Βαυαρίας καί αυτού ύπήρχον φυσικαί ιδιό
τητες, ώστε ή επικοινωνία των ίσοδυνάμει μέ αιμομιξίαν.

Ό Δούξ έπηγρύπνει έπί τών εύνοουμένων τής νύμφης του. 'Ώστε ή 
σχετική άναφορά έγινε είς τήν βασιλικήν φίλην τοΰ ’Επιτρόπου τού 
Μώλλ. ΊΙ Ύζαμπώ έμειδίασε, ήστεΐσθη μέ τά λόγια αύτά καί έφάνη 
δτι δέν έδιδε πλέον προσοχήν.

Ή Βασίλισσα είχε τούς ανθρώπους της, ποΰ τής έπιόλουν τά μυστικά 
τής Ανατολής, διά νά άναζωπυρώνη τό πΰρ τών επιθυμιών τών βαρυνο- 
μένων αύτήν. Νέα Κλεοπάτρα, ήτο είς άκρον έξηντλημένη, μάλλον γεν
νημένη διά νά πρωτοστάτη είς ερωτικούς κύκλους, είς τό βάθος μιας 
έπαύλεως ή νά δίδη τόν τόνον τής μόδας είς μίαν επαρχίαν, παρά διά 
νά ονειρεύεται νά έλευθεριίιση τό πάτριον έδαφος άπό τούς "Αγγλους. 
Τουλάχιστον διά τό πράγμα τοΰτο ουδέποτε ούδένα έκ τών ανθρώπων 
της συνεβουλεύθη· ούτε αυτόν τόν Άρνώ Γκυλέμ, τόν άλχημιστήν της.

«

Μίαν νύκτα, μετ’ ολίγον, ό Λύθέντης τού Μι’ολλ ήτο πλησίον τής 
Βασιλίσσης, είς τό μέγαρον Μπαρμπέτ. Ή ώρα είχε προχωρήσει καί οί 
δύο έρασταί έκοιμώντο. Αίφνης ό Ντέ Μώλλ ένόμισεν ότι ήκουσε 
μόσα είς τό Παρίσι ήχους κωδώνων, σειομένων είς ήχους μεμονωμένους 
καί πένθιμους.

— Τί τρέχει; ήρώτησε.
— Τίποτε... 'Ησύχασε... άπήντησε ή Ύζαμπιο φαιδρά καί χωρίς 

νά άνοιξη τούς οφθαλμούς.
— Τίποτε, ωραία Βασίλισσά μου; Δέν είναι ή καμπάνες τοΰ κινδύνου;
— Ναί... "Ισως... "Ε καί;
— Θά έπιασε φωτιά κανένα μέγαρον !
— Αύτό άκριβώς ώνειρευύμην ειπεν ή Ύζαμπώ.
"Ενα μειδίαμα μαργαριταρένιο διέστειλε τά χείλι] τής ωραίας 

κοιμωμένης.
— ’Ακόμη καί είς τό δνειρόν μου, έξηκολούθησε, σι' έβαλες φωτιά.

'V ......... ι·—»------ -------- · · · ■ ν'Άρχοντος Έσκαλαμπά. τού θησαυροφυ/,ακος μου. ξερεις, 

άπό

τής 
καί

Σ’ έβλεπα πού επέταξες ένα δαυλόν είς τάς άποθήκας τών ελαίων καί 
τής νομής μικρούλη ιιου.

— ’Εμένα; _
— Ναί'. —έσυρε τάς συλλαβάς σάν άποκαμωμένη Έπυρπολοΰσες τό

διαμέρισμα τοΰ ’ . ’ . ' ' " ” ‘ ’ --ι
διά νά κερδίσης τό χθεσινόν στοίχημά σου.

Ό Άρχων τού Μι’ολλ μισοήνοιξε τούς οφθαλμούς, καταληφθείς 
ένα κύμα ανησυχίας.

ΙΙοιό στοίχημα; Δέν έκοιμήθης άκόμη ωραίε ιιι·ι· άγγελε;
Τό στοίχημά σου, καλέ. Νά γίνης ερωμένος τής κόρης του, 

μικρούλας Βερενίκης, ποΰ έχει τόσον ωραία μάτια. ”Ω, τί καλή 
ωραία παιδούλα. Δέν είν’ έτσι ;

Τί λέτε άκριβή ιιου Ύζαμπώ;
Δέν μέ ένοήσατε Άρχον μου; Όνειρευόμην, σάς έλεγον. δτι έθέ- 

σατε πΰρ είς τήν κατοικίαν τοΰ Οησαυροφύλακός μου, διά νά άπαγάγητε 
τήν κόρην του. κατά τήν πυρκαϊαν καί νά τήν κάμετε ερωμένην σας, 
διά νά κερδίσητε τό στοίχημά σας.

Ό ’Επίτροπος παρετήρησε γύρω του έν σιγή. Αί λάμψεις άπό μακράν 
έφώτιζον πράγματι τάς ύάλους τοΰ θαλάμου. Άνταύγειαι πορφυραΐ 
έκαναν νά φαί'ωνται αίματόχροες αί λευκοϊκτίδες τής βασιλικής κλίνης. 
Τά κρίνα τών θυρεών καί τά έντός τών σμαλτωμένων βάζων έκοκ- 
κίνιζαν. Καί κόκκινα ήσαν έπίσης δύο κύπελλα επάνω είς ένα τρα
πεζάκι φορτωμένοι· άπό κρασιά καί φρούτα.

— Ά ενθυμούμαι· είπε ιιέ σβυοιιένην φωνήν ό νέος. Είναι αλή
θεια· ήθελα νά έλκύσω τήν προσοχήν τών αύλικών έπί τής νέας αυτής 
διά νά τήν άποστρέψω άπό τούς έρωτός μας. Μά γιά ίδήτε, 
Ύζαμπώ, πραγματικώς είναι πυρκαϊά μεγάλη καί αί φλόγες ίιψούν 
ται παραπλεύρως τού Λούβρ.

Είς τούς λόγους τούτους ή Βασίλισσα έστηρίχθη είς τούς αγκώ
νας, προσέβλεψε προσεκτικά, σταθερώς καί έν σιγή τόν Λύθέντην 
τοΰ Μώλλ, έσκυψε τήν κεφαλήν, έπειτα ραθύμως καί γελαστά έκόλ- 
λησεν ένα παρατεταμένον φίλημα είς τά χείλη τοΰ νέου.

— Θά τά πής αύτά είς τόν μάστρο Καππελούς, όταν θά σέ βάλη είς 
τόν τροχόν, είς τήν πλατείαν τής Ι'κρέβ, αύτές τής μέρες. Είσθε ένας 
πρόστυχος έ|ΐπρηστής, άγάπη μου.

Καί καθι’σς τά άρώματα, πού άνέδιδε τό σώμά της, έζάλιζαν καί έφλε- 
γον τάς αισθήσεις μέχρι τού νά διεγείρουν τήν δύναμιν τής σκέψεως, 
έστηρίχθη επάνω του.

Αί κωδωνοκρουσία· τοΰ κινδύνου έξηκολούθουν. Μακρ ιν διεκρίνοντο 
αί φωναί τοΰ πλήθους.

Άπήντησε χαριεντιζόμενος.
— Άκόμη είναι ανάγκη νά άποδειχθή τό έγκλημα ;
Καί άνταπέδωκε τό φίλημα.

Νά άποδειχθή, κακέ;
— Βέβαια.
— Ήμπορείς νά άποδείξης τά φιλιά πού σοΰ έδωκα; Σάν νά θελήσης 

νά μετρήσης τής πεταλλούδες, ποΰ πετοΰν ένα δειλινό τοΰ καλοκαιριού.
Έθαύμαζε τήν περιπαθή αύτήν έρωμένην καί τόσον ώχράν!- ήτις τοϋ 

έπεδαιρίλευσεν άληθώς τήν ηδονήν καί τάς θαυμαστοτέρας απολαύσεις.
Τοΰ έπήρε τό χέρι.
— Άλλως τε θά είναι πολύ εϋκολον αύτό· έπανέλαβεν ή νεαρά γυνή. 

Ποιύς λοιπόν θά είχε συμφέρον νά έπωφεληθή μιας πυρκαϊάς διά νά 
ιίπαγάγη τήτ κόρην τοΰ άρχοντος Έσκαμπαλά: Σύ |ΐόνος. Έδεσμεύθης 
μέ τό στοίχημα. Άφ’ετέρου δέν θά ήμποροΰσες ποτέ νά βεβαίωσης ποΰ 
ήσο όταν εξερράγη τίι πΰρ. Βλέπεις, είναι αρκετόν αύτό διά τό Σατλέ, 
ως στοιχεϊον κατηγορίας.Εξετάζουν πρώτον καί κατόπιν...—έχασμήθη 
γλυκά — ή βάσανος συμπληρώνει.

— Δέν θά ήμποροϋσα νά εϊπω ποΰ ήμουν; ήρώτησεν ό Ντέ Μώλλ.
— Βέβαια, αφού ζώντος τοϋ Βασιλέως Καρόλου Δ' είσθε κατά τήν 

ώραν αύτήν είς τάς αγκόλας τής Βασιλίσσης τής Γαλλίας. Τί παιδί 
ποΰ είσθε I

Ό θάνατος ένεφανίζετο πράγματι φρικαλέος και άπό τά δύο μέρη 
τής κατηγορίας.

— Αλήθεια ' ειπεν ό Άρχων τού Μόιλλ ύπό τήν γοητείαν τοΰ γλυκού 
βλέμματος τής φίλης του.

Έμέθυε σφίγκων είς τάς άγκάλας τό σφριγηλόν έκείνο σώμα, λιεγι- 
σμένον. μέ τήν κόμην λυμένην καί κόκκινον σαν χρυσός πυρακτωμένος.

— Όνειρα· είπε. Ώ, ώραία μου ζω>'| ! ...
Ειχον παίξει μουσικήν άπό ενωρίς. Τό μανδολΐνον της ήτο επάνω είς 

ένα μαξιλάρι. Μία χορδή έσπασε έξαφ να.
Κοιμάσαι, άγγελέ ιιου; Νυστάζεις; Ήρώτησεν ή Ύζαμπώ, έλκύουσα 

μέ ήδυπάθειαν τό μέτωπον τοΰ νέου πρός τό στήθος της.
Ό κρότος τοΰ οργάνου τήν έκαμε ν’ άνατριχιάση. Οί ερωτευμένοι 

έχουν δεισιδαιμονίας.
«

Τήν έπαύριον ό επίτροπος τού Μώλλ συνελήφθη καί έρρίφθη είς ένα 
κελλί τοϋ Μεγάλου Σατλέ. Ή διαδικασία ήρχισε κατά τήν γνωστήν 
κατηγορίαν. Τά πράγματα έξετυλίχθησαν όπως τού τά παρέστησε ή 
υψηλή γόησσα. Άπέβη αδύνατον είς 
τόν’Επίτροπον τοΰ Μόιλλ νά άποδείξη 
ΰ,τι ή Δικαιοσύνη ονομάζει «Άλλοθι·. 
Ή είς τόν τροχόν καταδίκη ιΐπηγ- 
γέλθη ’. Άπό τόν πίνακα τών ζώντων 
διεγράφετο τό όνομα τοΰ Ντέ Μώλλ. 
Διά τήν Βασίλισσαν ήτο άδιάφορον.

COMTE ΟΕ VILLIERS DE L’ISLE-Α DAM

* Διά τήν Ιστορίαν άς σημειωΟή μόνον 
βτι ό συνήγορός του, μετά τάς βασάνου;, 
πειστείς περί τής Αθωότητα; του, τόν ίιρυγά- 
btvae μίαν νύκτα, μέ κατεαγότα τά άκρα καί 
κανμένον, λαβών αυτός έν τή ειρκτή τήν 0έ- 
σιν του, καί ένφ ό Ντέ Μώλλ ύπερέβαινε τά 
σύνορα, ό εύγενής δικηγόρος του ΑπέΟνη- 
σκεν έπί τού τροχού είς τήν πλατείαν Γκρέβ

Η ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ

Ο ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ- 
ΓΑΛΜΑΙ ΑΟΝ ΝΙΑΝΟΤΕΛ

Λίγο; ΰπέβτ·ρο·. πάατ,ς άνύρωπίνης θελήσεως. τού; όποιου; άτυχιϊι; 3έν 
δυνάμβύα νά έκβίαωμεν, χωρίς νά κλονισωμιν αύτήν τήν ϋπαρξιν τοΰ 
ΙΒριοδικού. μά; επιβάλλουν νά άναβάλωμεν πρός τό παρόν τήν δεκαπεν- 
Ηήμερον εκδοσιν τής «Εικονογραφημένης», τή; όποιας τήν έναρςιν βϊχομεν 
βπαγγελΟεϊ άπό τή; 20 Νοεμβρίου.

Άν λάβουν ύπ' δψει των οϊ κ.κ. αυνδρομηταί τήν εν τφ εοωτερικφ κατά- 
οταοιν, τήν εν Τουρκίφ ανωμαλίαν, τήν έκπτωοιν τοΰ χρυυοΰ κάτω τοΰ 
αρτίου, τήν έκ τών ενυκηψάντων λιμών άκαταυτασίαν άνά τά χολερό
βλητα καί πανωλόόλητα μέρη, τότε εϊμεθα βέβαιοι ότι θά μά; δικαιο- 
γήοουν, χωρί; νά ζητήσουν πλειοτέρας εξηγήσει;.

Τήν άπόφασίν μα;, εννοείται, δέν τήν έγκαταλείπομεν. Άναβάλλομεν 
τήν ίκτέλεσίν τη; δι’ εύθετοτέραν περίστασιν. "Ισω; τήν πραγματοποιήσωμεν 
άπό τοΰ β' ίξαμήνου τού εκδοτικού έτους, ήτοι άπό τοΰ προσεχούς ΙΙαϊου.

Έν τφ μεταξύ θά προσπαθήσωμεν μέ κάθε τρόπον, καί μέ θυσίας έστω, 
νά ρελτιάισωμεν τήν ϊκδοσιν, νά πλουτίσωμεν αυτήν, νά ρελτιώσωμεν τήν 
ύλην, ίσως καί νά αύξήσωμεν, άν δυνηθώμεν, τδν αριθμόν τών σελίδων, διά 
νά δώσωμεν οϋτω ανταλλάγματα είς τούς κ.κ. συνδρομητά; μας.

ΙΙαρακαλοϋμεν τούς συνδρομητά; μας νά πιστεύσουν τήν γλώσσαν τή; 
ειλικρίνεια;, μέ τήν όποιαν λέγομβν 
τά ανωτέρω, νά πιστεύσουν δτι έκά- 
μαμεν δ,τι ήτο άνθρωπίνω; δυνατόν 
διά νά πραγματοποιήσωμεν τόν διακαή 
μας αυτόν πόθον τού δεκαπενθημέ
ρου. Άπηυθϋνθημεν παντού, δπου μά; 
έπβτρέπετο νά έχωμεν ελπίδας, ήθι- 
κής τουλάχιστον συνδρομής. Ούδαμού 
εϋρομεν άντίληψιν. ούτε παρ’ εκείνων, 
οί όποιοι έχουν ΰλικά; υποχρεώσεις 
πρός τήν «Είκονογραφημένην .

Άς μή λησμονήται δέ ότι τήν πραγ
ματοποίησή τή; δεκαπενθημέρου, απ' 
άρχή; έξηρτήσαμεν καί άπό τήν κα
λήν Ηέλησιν τών τελευταίων τούτων.

«
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ

Τουλάχιστον ήμείς άκόμη δέν δυνά- 
μεθα νά τό πιστεύσωμεν. ΊΙ «'Ελλη
νική ’Εκδοτική Εταιρία» τής όποιας 
ό διευθυντής κ. Μπέκ μάς είχεν ΰπο- 
σχεθεϊ επ’ άνταλλάγμασι καί βϊχομεν 
κλείσει σύμβασιν, νά μάς δώση νά 
έκτυπώσωμεν έν τή «Είκογραφημένη» τριχρωμικά; εικόνας έκ τού · Ηρώου 
τοΰ 'Λγώνος , ήβέτησε πάσαν κλεισμένην συμφωνίαν καί μάς ήπάτησε 
κατά τόν έζε«ι·ώερο>· τρο'.-το>·. Δέν μάς δίδει τώρα εικόνα; διότι κάποια 
έφημερίς τού εξωτερικού παρήγγειλεν είς τήν «Ελληνικήν ’Εκδοτικήν 
'Εταιρίαν νά τής έκτυπώση διά λογαριασμόν της αριθμόν τινα αντιτύπων 
έκ τών έν λόγω τριχρωμικών εικόνων.

Έκθέτομεν τά πράγματα καί άφίνομεν εί; τούς κ.κ. συνδρομητά; μας 
νά κρίνουν τήν διαγωγήν τής «'Ελληνικής ’Εκδοτικής Εταιρίας».

«
ΑΣ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Οί άναγνώσται τής «Εικονογραφημένης· πολλάκι; άνέγνωσαν έκ τού 
Ι’ωσσικοΰ μεταφράσει;, τάς όποιας διέκρ.νε γλαφυρότης ύφους καί μεγάλη 
σαφήνεια, ’ίέφείλοντο αύται εϊ; τόν έπίλεκτον συνεργάτην τής Εικονο
γραφημένης κ. 'Αγαθοκλή Κωνσταντινίδην, τόν γνωστόν φιλόλογον, τόν

μεταφραστήν τού Τολστόη, 
τού Ι'κόγκολ, τοΰ Τουργκέ- 
νιεφ καί τών άλλων μεγάλων 
Ρώσσων συγγραφέων, δστις, 
μόνος αυτός, γνωρίζων τε
λείως τήν Ρώσσικήν, μέ του; 
ιδιωτισμούς της καί τάς παρα
φθοράς της, κατορθώνει νά 
άποδίδη πιστώς καί μέ σαφή
νειαν σπάνιάν τό Ρωσικόν κεί
μενον. Γνωρίσατε τον λοιπόν.

«
ΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

Καμαρώστε λοιπόν καί αύ- 
τούς τού; κυρίους, οί όποιοι 
κατεχράσθησαν τής εμπιστο
σύνης μα; καί άρνοΰνται νά 
μά; έμβάσουν τά δικαιώματά 
μας. 'Ο κ. 1. Παπαδόπουλος 
έν Mt Hermon τής Μασ- 

σαχουσέτης μά; κατεχράσθη φρ. I I. ο1, κ.κ. 1. Σ. Κολόμβος, I. Μινιάδης καί 
II- Εύαγγελόπουλος εν Ίκονίφ, αφού έπί 10 μήνα; έλαβον φύλλον, όταν τοϊς 
προσήχθη διά τής Τραπέζης ή άπόβειξις νά πληρώσουν τήν συνδρομήν των 
έξ 22 φρ. ήρνήθησαν. ένθυμηβέντε; τότε μόλι; ότι δεν έπεθϋμουν νά εξακο
λουθήσουν νά λαμβάνουν τήν «Είκονογραφημένην».Έπίσης όκ. Χρ. Παπάζο
γλου έκ Καόακλή τή; Βουλγαρίας μάς κατεχράσθη <ίθ φρ.. ό κ. Γ. Λούδαρη; 
έξ Άλεξανδρέτας φρ. ί>1>, οί κ.κ. II. Καββαδίας : 
τούμ άνά 22 φρ. έκαστος, ό κ. Κ. Μισσαηλί- 
δης, έκ Μαγνησία; φρ. 44, ό κ. Χρ. Μαυριδης 
έν Άμπίνσκαγια τοΰ Καυκάσου φρ. 55. "Ολο: 
αυτοί οί κύριοι, οί όποιοι άπεδείχβησαν κακή; 
πίστιως απέναντι μας. είς τόν τόπον των κά
νουν τοΰ; μεγαλοσχήμους. Ά; τους μάθουν 
λοιπόν άπό τήν καλήν όσοι δέν τούς ξέρουν.

«
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑΝ

Νά μία μορφή, μορφή έξέχουσα μεταξύ 
κόσμου τών επιστημόνων. Κλεισμένο; μέσα είς 
τό γραφεΐόν του. μέ τό πλήρες γνώσεων μυαλό 
του. καί μέ τήν καλλιτεχνικήν του ψυχήν, έρ- 
γάζβται άεννάως καί σχεδιάζει. "Ο,τι έγινεν 
άπό δεκαετίας καί εντεύθεν εις τά; Αθήνας
δημοτικόν εί; αυτόν οφείλεται, ώς σύλληψις, καί εις τούς πολυτίμου; βοηθού; 
του τμηματάρχα; κ.λ. ώ; έκτέλεσι;. Τά δημοτικά κτίρια, τό νέον νοσοκο 
μείον, τά σχέδια τών ναών, ή έξωράϊσις τή; πρωτευούσης. ή άσφαλτόστρω- 
σις, δλα, όλα, όλα οφείλονται εις τόν κ. 1. Κολλινιάτην αρχιμηχανικόν τοϋ 
Δήμου, τόν υπέροχου μορφώσεως, συλλήψεως καί καλαισθησίας άρχιτέκτονα.

*
ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Η ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΩΡ 
ΑΜΑΛΙΑ

Μέ λύπην ραθεΐαν άγγέλλομεν δτι τό ώραϊον καί περίκομψον έπί τή; 
δδού Σταδίου άνθοπωλεΐον τοΰ κ. Άρ. Γσούτσου άπετεφρώθη έξ όλοκλή- 

ρου ύπό πυρκαϊάς. Ή πρωτεύουσα 
χάνει ένα στολίδι τη; καί ή ’Αθηναϊκή 
κοινωνία ένα κέντρον άριστοτβχνίας. 
Τίποτε δέν έμεινεν άπό τό ζηλευτής 
εύμορφιά; καί δροσιά; σαλόνι καί ό 
ατυχής ιδιοκτήτης, είδε τούς κόπους 
του καί τάς δαπάνα; του νά μετα- 
βληβοΰν είς τέφραν. Ή ’Αθηναϊκή κοι
νωνία τοΰ έξεδήλωσε τάς βερμοτέρας 
συμπάθειας διά τό ατύχημα καί είναι 
βεβαία ότι δ αεικίνητος, γεμάτος άπό 
ζωήν, φίλεργος Τσοΰτσος ταχέως θά 
άποδώση είς τήν πρωτεύουσαν δ,τι τής 
άφήρεσε τό άβηφάγον πυρ.

«
ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ

Ή Πορτογαλλία άνέτρεψε τόν Θρό
νον της καί άνεκήρυξε, μέ μικράν 
αιματοχυσίαν, Δημοκρατίαν. '() Βασι
λεύς Δόν Μανουέλ καί ή χήρα Βασιλο
μήτωρ Αμαλία, μετά τής θείας τοΰ 
Βασιλέως Μαρίας Πίας, μόλις έπρό- 
φθασαν, νά έγκαταλείψουν τά ύπό τοΰ

έπαναστατήσαντος στόλου βομόαρδιζόμενα ανάκτορα καί νά καταφύγωσιν 
εις Γιβραλτάρ, όπόθεν έπέβησαν θαλαμηγού καί κατέφυγον είς Αγγλίαν. 

Μετά τήν άναχώρησιν τού Βασιλέως ή ήρεμία άποκατεστάθη καί ή Δημο
κρατία άνεκηρύχθη απ’ άκρου είς άκρον. Τό βέβαιον είναι δτι β Δόν 
Μανουέλ, άξιος υιός τοϋ φονευθέντος έπ’ έσχάτων Δόν Κάρλου, ύπήρξε και 
άξιος τής τύχης του. Πβριστοιχιζόμενος ύπό κακών συμβούλων, έπηρβαζό- 
μενος ύπό τών μισούμενων έν ΙΙορτογαλλία κληρικών, άπειρος, έκδοτος 
μέχρις αναίδειας, μηδόλως μεριμνών περί τοΰ έθνους, άλλά τό πλβίστον 
διατριβών έκτος τοΰ Κράτους καί δή κυλιόμενος εις τά έν Παρισίοις κέν
τρα τής διαφθοράς, ταχέως έμισήθη καί έγένετο αφορμή νά όγκωθή τό 
Δημοκρατικόν ρεύμα.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λαμπρόν σύγγραμμα έξέδωκεν ό σεβαστός καί έμβριθής καί πολυϊδμων 
καθηγητής κ. Κων. Γ. Ζησίου, τήν ιστορίαν τών Καλών Τεχνών, τό όποιον 
διαιρείται εί; τρία μέρη: Εισαγωγή περί καλού, ή Τέχνη παρά τοϊς Άνα 
τολικοίς Λαοϊς καί ή 'Αρχαία Ελληνική Τέχνη. Τό βιβλίον έξεδόβη δαπά- 
ναις τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας, κοσμείται δέ ύπό 90 καί πλέον 
εικόνων, τιμώμενον βρ. 2.70.

Ίσι-joia τής Φυαγκοχρατίας.—-Έπίσης έξεδόθησαν τά ύπ’ άρ. 15 καί 10 
τεύχη τή; Φραγκοκρατία; έν Έλλάδι.

«
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τά σχολεία άπαιτβίται σήμερον νά είναι εύάερα, νά έχουν φώ;, νά είναι 
εις υγιεινόν μέρος. Αύτά τά πλεονεκτήματα τά πολύτιμα έχει τό Δραγά- 
τσειον. Κεϊται εις τήν καθαροτέραν συνοικίαν τής πρωτευούσης, τήν ΰγιει- 
νοτέραν, τήν ύψηλοτέραν. Έχει άέρα καθαρόν, έξυγειαινόμενον τελείως άπό 
τόν γβιτνιάζοντα Βασιλικόν κήπον, έχει φώ; άπλετον καί είναι καί μέσα 
εις τήν πόλιν, είς κεντρικόν σημεϊον, αφού είναι παραπλεύρως τού Υπουρ
γείου τών Εξωτερικών. Αύτά του τά φυσικά πλεονεκτήματα είναι όντως 
πολύτιμα, μαζΰ δέ μέ τάς άλλα; ιδιότητάς του, τήν τελειότητα τοΰ 
συστήματος τής εκπαιδεύσει»; καί διαπαιδαγωγήσεω;, τήν ακρίβειαν, τήν 
τάξιν καί μαζύ μέ τήν Δραγάτσειον πνοήν ποΰ τό έμψυχώνει, τό καθι
στούν μοναδικόν έκπαιδευτήριον διά τήν 'Ελλάδα. ΔΓ αύτό καί ή καλή
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τάξις το έπροτίμησε, καί οί 
γονείς πού ήθελαν νά εκπαι- 
δευθούν αληθινά, θετικά καί 
μέ τούς όρου; τής υγιεινή; 
τά παιδιά των, τά έστει
λαν εκεί- «

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΜΗΣΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ

Ένα; έμπορο;. 4 γνωστός 
τής δδού Έρμού κ. Γ. Κον
σόλας, 4 όποιο; έπώλει βα- 
πτιστικά κ.λ· εϊσήγαγε πρα- 
κτικώτατον σύστημα πωλή- 
σεως διαφόρων είδών.Έφερε 
ωρολόγια χρυσά βαρύτιμα 
τής τσέπης, άργυρό. τού 
τοίχου, διά τραπεζαρίας, σα
λόνια, έξυπνητήρια, ραπτο- 
μηχανάς, όπλα κυνηγετικά, 
καλτσομηχανή;. ποδήλατα, 
εξαρτήματα, μπιμπελό, κορ
νίζες. έσώρρουχα, δ.τι θέλετε 
τέλος πάντων καί τά δίδει 
μέ δόσεις, έλαχίστας, έβδο- 
μαδιαίας. Πέρνετε ένα ρολόι 
παραδείγματος χάριν δλό-

έβδομάδα, ή ένα ποδήλατον Ράλαϊ 
ς. αξίας 180 δρ. καί πληρώνετε

χρυσο. 18 καρατ'ων, βαρύ, ατόφιο, αξίας πραγματικής 250 δραχμών καί 
πληρώνετε 5 δρ. τήν έβδομάδα. ή ένα ποδήλατον Ι’άλαϊ, ή ένα γυναικείου 
ρολόι. πρώτης τάξεως. αξίας 180 δρ. καί πληρώνετε 
3 δρ. τήν έβδομάδα. Άναλογως πάντοτε τής τιμή; τού 
αντικειμένου πού αγοράζετε, όχι όμως καί περισσότε
ρον των 5 δρ. έβδομαδιαίως. Τό σύστημα είναι πρακτι- 
κώτατον καί διά τούτο επέτυχε. Φαντασθήτε ότι τόσα 
πολλά αντικείμενα πωλεί ούτω καί τόσον δ κόσμος 
άντελήφθη τήν ευκολίαν, ώστε έχει δύο ποδήλατα; τό 
κατάστημα διά νά εισπράττουν τά; έβδομαδιαία; δόσεις.

«
Ό ά;νΐδός ιϊιίλιω.τος είναι όπως τό αρωματικοί· φυτώ'· 

οοω μάλλον συντρίβεται τόσφ περισσότερον ενωοια^ει.

«

ΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΔΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

"Οταν ήρχισαν νά τελειοποιώνται τά πυροβόλα, κατε- 
νοήθη ότι καί περί των φρουρίων τής ξηρά; καί περί 
τών ξύλινων τειχών τής θαλάσσης έπρεπε νά ληφθή 
πρόνοια. Έπενόησαν τότε τούς θώρακας, άλλά, καί 
από τό άλλο μέρος έ τελειοποιείτο τό πυροβόλον. Καί 
έστράφη εις τά ύφαλα σημεία ή προσοχή καί έπενοήθη 
τό δίκτυον, καί έχρησιμοποιήθη τό τορπιλλοβόλον. 
άλλ' έπενοήθη τό άντιτορπιλλικόν καί τό ταχυβόλον 
καί.... έχει δ θεός τί θά ΐδούμε ακόμη. "Οσον τελειο
ποιείται τό όπλον τής έπιθέσεως πολλαπλασιάζονται 
καί τά όπλα τής άμύνης καί μόνον οί βιομήχανοι 
ωφελούνται. Τώρα, άφού άπό τήν ξηράν μετεφέρθη ή 
προσοχή εις τήν θάλασσαν, άλλος δρίζων, εύρύτερος 
ανοίγεται. 'Ο πόλεμος μεταφέρεται εις τόν αέρα. Εις 
τόν πρώτον πόλεμον πού θά έκραγή μεταξύ μεγάλων 
στρατών θά ίδωμεν καί έναερίους στόλους. Άλλ' ή 
βιομηχανία καί περί αύτών έμερίμνησεν. Ίδέτε τό κατά 
τού αεροπλάνου καί τού αεροστάτου όπλον. Είναι ένα 
ταχυβόλον, κοινού μέν συστήματος, άλλά στηριζόμενον 
εις εΰχρηστότατον πόλον περιστροφής, έπί τού όποιου 
εις μόνος άνθρωπος δύναται νά τό χειρισθή σκοπεύων 
καθ' ύψος, εις τρόπον ώστε νά δύναται νά παρακο
λουθώ τούς ταχυτάτους ελιγμούς τού εχθρού έν τφ αέρι.

Βάλλει έξήκοντα βλήματα 
κατά λεπτόν καί ύπηρετείται 
ύπό τεσσάρων άνδρών. τού 
σκοπευτοϋ, τού πυροβολούν- 
τος καί δύο υπηρετών μετα- 
φερόντων άδιαλείπτως βλή
ματα καί τροφοδοτούντων 
μέ αυτά τόν σωλήνα του.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΚΟΛΛΥΒΑ

Ό κόσμος σέβεται τάς κοι
νωνικής θέσεις, αλ}' έκτιμρ 
μόνον τους χαρακτήρας.

Η Δ"11 ΚΟΛΛΥΒΑ

Μετά τούς έν τή έλληνική 
όπερέττφ θριάμβους της ή 
δεσποινίς Κόλλυβά προσελή- 
φθη εις τόν θίασον Λομπάρδο 
καί έπαιςεν αρκετά; έσπέρας 
έν Κωνσταντινουπόλεη έως 
δτου, έξικομένου τού φανα
τισμού τών Νεοτούρκων μέ
χρι τής σκηνής, ή διεύθυνσις 
τού Ιταλικού θιάσου τήν άπέ- 

σύρε τή; σκηνή;. Τώρα ήλ- 
Ηεν δ θίασος Λομπάρδο εις 
τάς Αθήνας καί μαζή του 
ήλθε καί ή έλληνίς πρίμα - 
ντόνα σινιορίνα Κόλλυβά καί 
παίζουσα εις τό Δημοτικόν 
θέατρον χειροκροτείται καί 
επευφημείται.

«
ΟΙ ΜΥΡΜΗΚΕΣ 

ΤΑΡ1ΧΕΥΤΑΙ 
Οί μύρμηκε; είνε ζώα 

άξια μεγίστη; προσοχής διά 
τάς πολλαπλά; αύτών ϊβιό- 
τητας.Έχουν τελείως διωρ- 
γανωμένα; κοινωνίας, νό
μους. πειθαρχίαν καί διοί- 
κησιν θαυμαστήν. 'Εσχάτως, 
όμως, άνεκαλύφθη ότι πλήν 
τούτων έχουσι καί μέθοδον 
ταριχεύσεως άλλων εντό
μων, τά όποια χρησιμοποι- 
ούσι διά τήν διατροφήν του. 
Ιϊρός τούτο χρησιμοποιούσι 
κατά προτίμησιν τάς μικρά; 
μυίας. Γνωστού δέ όντος ότι 

αί μυΐα·. είνε φορείς τόσων επιβλαβών μικροβίων δύναται τις νά εϊπη άνευ 
υπερβολή; ότι οί μύρμηκε; παρέχουσιν ύπηρεσίαν εις τήν ανθρωπότητα 

διά τής έξολοθρεύσεως τών μυιών.
Κατά τήν «’Εφημερίδα τών Συζητήσεων» εις Αμερι

κανός επιστήμων, δ δόκτωρ Τζώνς, άρτι έπανακάμψας 
έκ τών Φιλιππινών νήσων, άνεκοίνωσεν εις τήν έν ΙΙαρι- 
σίοις Ακαδημίαν τών 'Επιστημών ότι αιτία τής σπάνιος 
τών μυιών εις τάς νήσους έκείνας είνε ότι οί μύρμηκες 
τά; ταριχεύουν έν εϊδει κονσερβών, διά τήν διατροφήν 
των'. Μόλις εις μύρμηξ άνακαλύψη μίαν μικράν μυίαν, 
ευθύς τήν κεντφ. Ή δηχθεϊσα μυΐα άσπαίρει καί προσ
παθεί νά καταφύγη εις μέρος ασφαλές. Άλλ’ άλλοι 
μύρμηκε; ένεδρεύοντε; εις τά πέρις τήν δάκνουσιν επί
σης. Τότε ή μυΐα παραλύει καί μένει ακίνητος, χωρίς 
έν τούτοις ν' άποθάνη.

Φαίνεται, ότι τό μυρμηκικόν οξύ, τό όποιον διοχε- 
τεύουσιν οί μύρμηκε; έντός τού σώματος τής μυίας, 
έχει τήν ιδιότητα τού νά παραλύη τάς οργανικά; αυτής 
λειτουργίας, διατηρούν έπίσης αυτήν εις κατάστασιν 
νωπότητος. Αί ούτω παρασκευαζόμεναι μυΐα: αποτα
μιεύονται άργότερον εις άποθήκα; καί φυλάσσονται διά 
τά; έποχάς, κατά τάς δποίας οί μύρμηκες άμοιρούσιν 
άλλης προχειροτέρα; τροφής.

«
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

Ούδείς σχεδόν έχει σήμερον έστω καί άμυδράν γνώ- 
σιν τής ιστορίας τών άπό τού 1821 Εθνοσυνελεύσεων 
διά τόν λόγον ότι ούδέν ειδικόν βιβλίον έχει γραφή έστω 
καί συντομώτατον. Τήν έλλειψιν ταύτην θά πληρώση 
ήδη άδρώς τόύπόέκδοσιν έργον «Τά κατά τήν Έθνοσυ- 
νέλευσιν» τών κ. κ. θάνου Κωνσταντινίδου, δικηγόρου 
και συντάκτου τών «Αθηνών» καί Ίω. Φαραντάτου, 
δικηγόρου, εις δ πλήν τής λεπτομερούς καί πιστής 
άφηγήσεω; τών πραχθησομένων κατά τήν προσεχή 
Έθνοσυνέλευσιν τού 1911, θά προταχθή μακρά Ιστορική 
έπισκόπησι; τών πεπραγμένων κατά πάσας τάς προγε- 
νεστέρας ‘Εθνοσυνελεύσεις άπό τού 1821.

τα αεροπλανα "Ινα τό έργον καταστή πληρέστερον, μονιμωτέρας
χρήσεω; καί εϋρυτέρου ενδιαφέροντος, θά παρεντεθώσιν 

έν τφ κειμένφ αί εικόνες τών διαπρεπεστέρων πληρεξουσίων μετά βιογρα- 
φικών σημειωμάτων. Ούτω «Τά κατά τήν ’Εθνοσυνέλευσιν» θά είναι βιβλίον 
πολυτιμώτατον διά πάντα; 
τού; πολίτας,τούς έπιθυμούν- 
τας νά παρακολουθώσι τά 
πολιτικά πράγματα τής χώ
ρα; καί βεβαίω; δέν θά λειψή 
νά προστεθή εις πάσαν βιβλιο
θήκην καί οικογένειαν.

«
Ο ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ

Δέν έχει άλλο όνομα πλέον 
δ κ. Α. Κονταράτος εις τούς 
θεατρικού; καί δημοσιογρα
φικού; κύκλου;. Ιίαί βέβαια 
έπειτα άπό τόν 'Ηράκλειον 
άθλον τού Δημοτικ. θεάτρου, 
τό όποιον, κατά τήν κοινήν 
δμολογίαν,έγινεν αγνώριστου, 
δ τίτλος τού αξίζει. Νά ίδοϋ- 
μεν, αφού πραγματοποιήση, 
όσα μάς έπαγγέλλεται διά 
τόν χειμώνα, περί θιάσων πο- 
λυποικίλλων καί μεγάλων, τί 
τίτλον θά τού δώσουν : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ
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