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/1
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Ο Βασιλεύς διασκελίζει τήν Εύρώπην. Άπό τήν Γερμανίαν
είς τήν Γαλλίαν καί άπ’έκεΐ είς τήν Αγγλίαν. Νομίζει 

κανείς οτι καταδιώκει ακόμη Τούρκους καί Βουλγάρους.
Είς τό ΙΙαρίσι ευρισκόμενος ό Βασιλεύς είχε καί εν έπεισό- 

διον. Οΰτω. λέγουν, δυσηρεστήθη τρομερά ό γνωστός φιλό- 
τουρκος Ακαδημαϊκός Πιέρ Λοττί έξ αφορμής ενός ευχα
ριστηρίου τηλεγραφήματος, δπερ, άπαντών είς συγχαρητήρια 
έπί τοΐς Οριάμθοις'Γου καί τή άναρρήσει Του- ή Α.Μ. έστειλε 
πρός τόν διευθυντήν τοΰ ‘ξενοδοχείου Λότι, είς τό όποιον 
καταλύει ό Βασιλεύς μας. οσάκις επισκέπτεται τήν Γαλλικήν 
Μητρόπολιν. Ό απαρηγόρητος διά τήν πανωλεθρίαν τών 
φίλων του Ακαδημαϊκός, λαθών έκ παρεξηγήσεως, λόγιο τής 
συνωνυμίας. τό Βασιλικόν ευχαριστήριον, έξέλαβεν αυτό ώς 
ειρωνείαν καί είναι . . . άδυσιόπητος.

«
Συννεφιά πάλιν είς τήν Ανατολήν. Οί Τούρκοι προελαύ- 

νοντες καί άνακτώντες άμαχητεί τήν μείζονα Θράκην, δια
πραγματεύονται καί ειρήνην μέ τούς Βουλγάρους. Ρίπτουν 
όμως καί λαίμαργα βλέμματα πρός τήν Μακεδονίαν.

Τρώγοντας, βλέπετε, έρχεται ή δρεξις. Ή αναίμακτος άνα- 
κατάληψις τής Άδριανουπόλεως καί ή ώς έκ τών περιστά
σεων κατακύρωσις αύτής καί τών άλλων μερών εις αύτούς 
ήνοιξε τήν όρεξίν των καί έφαντάσθησαν ότι. ή 'Ελλάς εύρί- 
σκεται στρατιωτικώς, είς ήν ανεπάρκειαν καί ή Βουλγαρία.

Θρύλλοι άφ’ ετέρου φθάνουν περί ύπάρξεως μυστικής 
συνθήκης μεταξύ Βουλγαρίας καί Τουρκίας κατά τής Ελλά
δος. Βλέπετε κοινός έχθρός, άλλά καί επικίνδυνος δι' αυτούς,
είναι ή 'Ελλάς. Άλλά έκαμαν τόν λογαριασμόν των χωρίς τόν ξενο- 
δόχον. "Εστι δέ ξενοδόχος ή νέα Βαλκανική συμμαχία Ρουμανίας, 
'Ελλάδος, Σερβίας καί Μαυροβούνιου.

*
Εχομεν όμως καί άλλον μπελάν τώρα. Τό νεοπλαστία τής Αλβανίας, 

ποϋ χάρις είς τούς φρατέλλους καί τούς «Μπαντιέρα ονι-θέντο» — όπως 
λέγουν τούς Αυστριακούς διά τό άλλοπρόσαλλον ποΰ τούς χαρακτηρίζει 
διπλωματικώς — μας παρουσιάσθη είς τήν ράχιν, άποδεικνύεται πολύ 
κακοήθους χαρακτήρος.Ήρχισαν νά τρώγωνται οί άρχεγόνου καταστάσεως πολιτευταί καί 
«ΟΧΊΥθί των μεταξύ των. Ό Έσσάτ ΙΙασσας, ό άπό τοΰ μακαρίφ τή 
λήξει πολέμου εΰρεθείς έκεΐ μετά δρακός στρατού καί παρ’ ολίγον 
προχειρισθείς Ήγεμών τοΰ νεοπλάσματος, άπεκήρυξε τήν κυθέρνησιν 
τοΰ περιφήμου γέροντος ’Ισμαήλ Κεμάλ. Οί Υπουργοί τοΰ ’Ισμαήλ, 
στενοχωρηθέντες άπό τό βάρος τών χαρτοφυλακίων, τά επέταξαν καί 
έλαβον τά όπλα. Αναρχία, φαγωμάρα καί πλειάτσικο, ίσον Αλβανία. 
Καί όταν δέν έχουν νά φάγουν ίδικούς των. θέλουν νά φάγουν Σέρβους 
ή "Ελληνας. ’Εκστρατεύουν λοιπόν καί επιχειρούν είσβολάς, λαμθάνον- 
τες όμως καί....... τά έπίχειρα τής κακοηθείας των.Δέν άντελήφθησαν φαίνεται ότι δέν γειτνιάζουν, ουδέ έχουν τι τό

„......... - -...
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Μ ΝΓΔ ΡΛΛΑΣ - Ή άκοβάβρα τής Πρ.ρέζης, 6.-ιως είς 6λ«ς τάς τουρκοπάλεις.
Η ΝΕΑ ΕΑί*ςΧ««ρουοί.ζ.“ πρώτα -πρώτα τό Ιΐουμερκάκι, τό τελωνειον.

κοινόν, μέ τήν Τουρκίαν καί νομίζουν ότι έχουν νά κάμουν μέ τούς δια
φόρους Τζαβήτ, ποΰ έστελλε κατ’ αύτών ή Πύλη διά νά τούς είρηνεύη.

«
Δέν διαλανθάνει, κανένα ο,τι συμβαίνει. Τό άνακάτωμα αυτό τής 

Αλβανίας είναι ύποκίνησις Τουρκοβουλγαρική. Συμμορίαι άφ’ ετέρου 
Βουλγαρικαί ένέσκηψαν είς τά Σερθο - Βουλγαρικά σύνορα. Καί μαζή 
παρελκύσεις τών 'Ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων διά τήν Ειρήνην.

Είς έπίμετρον άλλη επικράτεια μάς παρουσιάσθη, ή τής Δυτικής 
Θράκης, ως ώνομάοθη. Τί θέλουν μέ αυτά νά κάμουν οί δύω κακόπι
στοι σύμμαχοι; Σχεδιάζουν έν δεδομένη στιγμή κοινήν ενέργειαν καί 
θέλουν νά μάς κάμουν αντιπερισπασμόν άπό τών νώτων ή νά χρησιμο
ποιήσουν οί Τούρκοι ώς γέφυραν καθ’ ημών τήν λωρίδα αύτήν τής 
Θράκης, άφοΰ σήμερον δέν εχομεν επαφήν;

*
"Ενα μικροεπεισοδιάκι έν Θεσσαλονίκη μεταξύ εύζώνων, έξ αφορμής 

έντελώς άσημάντου, έσπευσαν νά τό διαμηνύσουν οί έκεΐ φυσώντες τήν 
μή κρυώνουσαν κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης είς τούς έν Κωνσταντινου- 
πόλει καί νά υψωθούν τά φόντα τού περιφήμου Έμβέρ, τού κατ’ άμφο- 
τέρους τούς πολέμους έν Λιβύη ποιούμενου τάς διατριβάς καί νά τοΰ 

ανοίξουν τήν όρεξιν διά 
.. . νέας δημοκοπίας.

Άλλά τήν άπάντησιν 
είς αύτούς, νομίζοντας 
ότι, ό Ελληνικός στρα
τός, μετά δύο πολέμους, 
είχεν έξαρθρωθή, την δί
δουν αί ίαχαί τού στρα
τού μας άπό τήν Μακε
δονίαν, δεξιουμένου τόν 
Στρατηλάτην - Βασιλέα 
Του. Σωματάρχαι, άξιω- 
ματικοί, ύπαξιωματικοί 
καί στρατιώται μέ φρε
νίτιδα τόν υποδέχονται 
καί τοΰ ζητούν τόν τρί
τον πόλεμον.

«
’Εν τφ μεταξύ ή Ελ

ληνική κυθέρνησις ήρε 
τήν κατοχήν τοΰ Δεδεα- 
γάτς, τήν οποίαν δέν ή δυ
νατό επ’ άπειρον νά πα- 
ρατείνη, χρησιμεύουσα 
ώς χωροφύλαξ τής Βουλ
γαρίας καί οΰτω τήν 
ώραίαν παράλιον πόλιν, 
τήν συμπεριέλαθεν είς τό 
έδαφος της ή νέα έπι- 
κράτεια τής Γιουμοϋλ.- 
τζίνας.

Καί μάς έρχονται τά 
σωβινιστικά άρθρα τών 
Βουλγαρικών καί τών 
Τουρκικών εφημερίδων, 
προκαλουσών κυβερνή
σεις καί τήν κοινήν γνώ
μην είς απορρυπαντι
κόν πόλεμον καί θρύλλοι 
περί επιστρατεύσεων καί 
φήμαι περί προσεχούς
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έκπλου τής άρμάδας καί 
περί μάκρος άνά τά ναυ
πηγεία τά Ευρωπαϊκά 
περιπλανήσεως τού δια- 
θοήτου ληστοπειρατοΰ 
Ρεούφ βέη, κυβερνήτου 
τοΰ Χαμηδιέ-, ζητούν- 
τος πρός αγοράν .... 
παληοσίδερα καί παληο- 
τενεκέδες, πρός ένίσχυ- 
σιν τής μέ ζηλοτυπίαν 
χανουμικήν κρυπτόμε
νης άρμάδας.

Άλλ’ ιδού καί ή δια- 
κοίνωσις τής Ρουμανίας 
ώς βόμβα έκρηγνυμένη : 
Δέν θά άνεχθή καμμίαν 
διατάραξη- τοΰ Βαλκα
νικού καθεστώτος, δπερ 
διέπλασεν ή συνθήκη τοΰ 
Βουκουρεστίου. Είς έπί
μετρον δέ καί έντονοι 
συστάσεις έκ μέρους Γερ
μανίας,Αγγλίας καί Γαλ
λίας. Καί είς τήν συναυ
λίαν σπεύδει νά μετάσχη 
καί ή Άγια Ρωσσία.
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Δέν πρέπει νά έκληφθή 
ώςέξ αγνής προαιρέσεως 
άπορρέουσα ή τοιαύτη 
έπέμβασις. Τούς εύσε- 
6εϊς πόθους της έξυπη- 
ρετεΐ. Είς τήν τρίτην 
αύτήν άνά τά Βαλκάνια 
σύρραξιν, δπου αί έξακό- 
σιαι χιλιάδες Τούρκων 
καί Βουλγάρων θά εύρε- 
θοΰν άντιμέτωποι πρός 
έν εκατομμύριου συμμαχικών λογχών, διαβλέπει ματαίωση- τοΰ προαιώ
νιου ονείρου της. Διότι γνωρίζει ότι, τήν φοράν αύτήν τίποτε δέν θά 
έμποδίση τόν Βασιλέα-Στρατηλάτην άπό τοΰ «νά πάη στήν Άγιά 
Σόφιά κι’ έκεΐ νά μεταλάβη . Ίδωμεν τί τέξεται ό Όκτιόθριος.

« « «
ΑΘΗΝΑΪΚΗ Ζ Ώ. Η

Αρχίζει ή άποστράτευσις. Σκάφη επιτάσσονται, μέτρα λαμβάνονται 
. διά τήν άπρόσκοπτον μεταφοράν τών εφέδρων καί άφικνούνται εις 
τήν πρωτεύουσαν οί αντιπρόσωποι τής Πύλης Γκαλήπ Κεμαλή βέης καί 

Ρεσίδ βέης διά τήν συνομολογήσει- τής Ειρήνης. Άλλά μόλις έγιναν 
όλίγαι συναντήσεις τών επισήμων ξένων μετά τής Ελληνικής κυβερνή- 
σεως, διεκόπησαν αί διαπραγματεύσεις καί άπήλθεν ό έτερος τών Τούρ
κων άντιπροσώπων, κομίζων πρός τήν Πύλην τό προσχέδιου τής Ειρή
νης, είς δ κατέληξαν αί συνεννοήσεις.

Τί έμεσολάθησεν έπειτα ώστε ή ’Οθωμανική κυβέρνησις νά παρεξη- 
γήση τήν θέσιν της καί νά νομίση ότι αύτή είναι ό νικητής καί ημείς οί 
ήττημένοι; Μυστήριον. Είναι όμως βέβαιον ότι ό διάδοχος τού Ρεσίδ, 
άλλος νομομαθής αύτός, ό Αρμένιος "Ερανε Άμπρο βέης, έκόμισεν 
άντισχέδιον ούσιωδώς διαφέρον τοΰ έχοντος άποκρυσταλλωμέυας τάς 
άξιιόσεις τής Ελληνικής κυθερνήσεως προσχεδίου.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ.-Άκοψι; τής ΝσωχόΧεως, μώς άπά τάς κνρ.ωτέρας κόλ.,ς τής ’Ηπείρου.

Είς έπίμετρον ό Βασιλεύς, ό όποιος, καθώς λέγουν, εδωκεν οδηγίας 
πρός τήν κυθέρνησιν ϊνα, καί άν δ νέος άντιπρόσωπος τής Πύλης δέν 
θίξη τό ζήτημα τών νήσων, θίξη αυτή τούτο ώστε, νά λυθη σήμερον 
όριστικώς πάσα αφορμή διενέξεως έν τώ μέλλοντι, τηλεγραφεί όπως 
σταλή ή Βασ. θαλαμηγός διά νά τόν παραλαβή.

Άλλ’αύτή ή περί τών οδηγιών τοΰ Βασιλέως φήμη δέν συμβιβάζεται μέ 
τήν διακοίνωσιν τής Ελληνικής κυθερνήσεως πρός τάς Δυνάμεις, δι* ης 
έδηλούτο αύταΐςδτι, θεωρούσα τό νησιωτικόν ζήτημα ώς ύπό τών Δυνά
μεων υπέρ τών Ελληνικών Δικαίων λελυμένον, δέν θά δεχθή ούδέ και
νά θιχθή κατά τάς μετά τής Πύλης διαπραγματεύσεις τής Ειρήνης.

«
Καί ένφ ή στήλη τού πολιτικού βαρομέτρου άνέρχεται προαγγέλ- 

λουσα νέαν θύελλαν άναστέλλεται ή άποστράτευσις.
Νέαι έπιτάξεις, άνάκλησις τών άπολυθεισών ηλικιών, άνάκλησις τών 

έπ’ άδείαις άξιωματικών, άπαγόρευσις άδειων καί νέα προσέλευσις 
ένθουσιώδης τών άπολυθέντων καί άνακληθέντων εύζώνων, ο'ίτινες 
διερχόμενοι διά τών κεντρικών δρόμων γίνονται άντικείμενα ένθουσιω- 
δών έκδηλώσεων.

Ματαιούνται καί αί είς Εύρώπην άποστολαΐ άξιωματικών τοΰ ΙΙολεμ. 
Ναυτικού διά τήν παραλαβήν τών νέων σκαφών μας.

Καί είναι χαρακτηριστική ή συγκίνησις μέ τήν όποιαν Στρατός καί 
Έθνος υποδέχονται τάς νέας αύτάς πολεμικός ένεργείας τής 'Ελλάδος, 

έννοούσης μέχρις έσχατων νά προάσπιση τά δίκαιά της καί 
νά τά καταστήση σεβαστά διά τοΰ ξίφους.

«
Μέσα είς τόν νέου αύτόν οργασμόν φθάνει καί ή νέα 

Αγγλική ύπό τόν αντιναύαρχον κ. Κάρρ άποστολή διά τήν 
έκπαίδευσιν τού Ναυτικού. Νειότατος ό "Αγγλος Ναύαρχος 
καί όλοι νεώτατοι έκ τών άριστων τοΰ Βρετανικού Ναυτικού 
άξιωματικών, ερχόμενοι νά εφαρμόσουν παρ’ ήμϊν τά διδάγ
ματα τής πείρας, ελκύουν τήν εκτίμηση- καί τόν θαυμασμόν 
όλων. Γενικώς ύπό τού σώματος τών λαμπρών άξιωματικών 
μας άνομολογεϊται ότι, ή εκλογή τών άποτελούντων τήν Αγγλι
κήν άποστολήν ήτο μία έπιτυχία τής Ελληνικής Κυθερνήσεοις.

«
Έξύπιησε — καθ’ α καί δι’ έγκυκλίου τοΰ άρχηγού τής 

II Στρατ. περιοχής ύποστρατήγου κ. Παπαδήμα άνεκοινώθη 
πρός τάς έφημερίδας—καί ό στρατιωτικός νόμος, διά νά 
άπαγορεύση τήν άναγραφήν στρατιωτικών ειδήσεων άφορω- 
σών τάς κινητοποιήσεις.

Τής καταστάσεως τήν οξύτητα χαρακτηρίζει καί ή δημο- 
σίευσις Β. Διατάγματος περί άναβολής τών έργασιών τού Νο
μοθετικού σώματος άπό τής 1 ’Οκτωβρίου έπί 30 ημέρας.

Άφικνεΐται δέ καί δ Βασιλεύς, έν μέσφ άληθοΰς άποθεώ- 
σεως αποβιβαζόμενος εις Πειραιά. Ταχύς όπως πάντοτε ό 
Βασιλεύς, βιαστικός, άνασυνιστά τό Στρατηγεΐον Του, δένει 
τάς άποσκευσς τής έκστρατείας καί φεύγει διά νά μεταβή 
πλησίον τού στρατού του. β

• Αλλού τά κακαρίσματα κι’ άλλού γεννούν ή κότες» λέγει 
μία παροιμία. ’Εδώ διεξάγονται αί μετά τών άντιπροσώπων 
τής Πύλης διαπραγματεύσεις περί ειρήνης καί άπό τήν Μακε-
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

δονίαν άναδίδεται ή κλαγγή 
καί αί ίαχαί τοϋ έν πολεμικφ 
όργασμφ άνυπομόνου στρα
τού. Τί θά γίνη; Κανείς δέν 
γνωρίζει. Ή κυβέρνησίς μας 
έννοεϊ νά έπιβάλη τους δρους 
τοϋ νικητοΰ καί ό Βασιλεύς 
τό είπε καθαρά είς τήν πρός 
τόν στρατόν ήμερησίαν δια
ταγήν του, μόλις έφθασεν είς 
τά Μακεδονικά πεδία.

• Άλλ’έγώ, είπε πρός τόν 
στρατόν Του, σάς χρειάζομαι 
άκόμη διά νάέξασφαλίσωμεν 
δ,τι διά τόσων θυσιών άνε- 
κτήσαμεν . Ό έστί μεθερμη- 
νευόμενον: Μαΰρο φίδι καί 
κολοβό ποΰ θά φάη καί Γκα- 
λήπ καί "Αιιπρο καί όλους 
τούς Νεοτούρκους, άν δέν δε
χθούν τούς δρους μας.

Πληρώνονται λοιπόν τοΐς 
μετρητοίς τώρα είς τούς Νεο
τούρκους, οί έξευτελισμοί πού 
μάς έκ ιναν όταν εϊμεθα άδύ- 
νατοι. Τί Μεγάλος ποΰ είναι 
ό θεός τής Ελλάδος !«

Δέν υπήρξε κωμικωτέρα 
εκλογή άπό τήν είς αναπλήρωσα* τής χηρευσάσης Οέσεωςτοΰ βουλευτοϋ ’Αττικοβοιωτίας καί πρώην 
ύπουργοΰ κ. Λ. Κορόμηλά ένεργηθεΐσαν κατά τήν 21 Σεπτεμβρίου.

Φαντασθήτε βουλευτικήν εκλογήν έν μέσφ τοιούτου πολεμικού οργα
σμού. Έψήφισαν—καί ήτο πολύ φυσικόν τούτο—μόλις τέσσαρες χιλιά
δες καθ’ δλον τόν νομόν ’Αττικοβοιωτίας, άπέναντι 30-40 χιλ. ποΰ 
ψηφίζουν συνήθως.Ή άδιαφορία αυτή τών έκλογέων δέν είχε καμμίαν σχέ.σιν, έννοεϊται, 
μέ τούς υποψηφίους, ών δ μέν είς, ό κ. ΆΟανασάκης, ό καί επιτυχών— 
πρώην βουλευτής είναι πάσης έκτιμήσεως καί σεβασμού άξιος, ό δέ 
έτερος, δ κ. Σταμάτης, βιομήχανος περιωπής, δέν είχε καμμίαν έπιθυ- 
μίαν έπιτυχίας. Τό ένδιαφέρον έλειψεν άπό τήν έκλογήν, λόγφ τής 
καταστάσεως. Όταν ό άλλος έτοιμάζεται νά κλείση τό κατάστημά του 
διά]νά περιβληθή καί πάλιν τό χακί καί νά τρέξη είς τήν Μακεδονίαν, 
δέν έχει όρεξιν διά ψήφους.

Καδρίλλιες άνωτάτων υπαλλήλων. Παραινείται τής θέσεως τού Γεν. 
Διοικητοΰ τής Μακεδονίας δ σεβαστός πολιτευτής κ. Στέφ. Δραγούμης 
καί έκλέγεται ώς διάδοχός του δ Υπουργός τών Εσωτερικών κ. Έμ. 
Ι’έπουλης. Παραινείται καί ό Γεν. Διοικητής τοϋ Αιγαίου, δ άρχαΐος 
πολιτευτής κ. X. Βοζίκης, δν διαδέχεται άνήρ ακεραίου χαρακτήρος 
επίσης, ό κ. Πετυχάκης, διορίζεται δέ καί Διοικητής τής Δυτικής Μακε- 

. δονίας δ πολιτευτής Άχαϊοήλιδος κ. I. Κρεστενίτης. Αί μεταβολαΐ αύται 
συμπληροΰνται διά τοΰ διορισμού ώς 
Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης τοΰ βουλευτοϋ 
IΙατρών κ. Λουκά Ρούφου Κανακάρη, 
άνδρός μορφώσεως ού τής τυχούσης καί 
σπανίων χαρισμάτων, είς άντικατάστα- 
σιν τοΰ άποβιώσαντος Πλουμίδου.

e
Ύστατη στιγμή. — ’Αστεροσκοπεΐον 

’Αθηνών: Ή άνα τά Βαλκάνια νέα 
κυκλωνική πίεσι,ς εξακολουθεί. "Υψος 
βαρομετρικής στήλης έν ΆΟήναις, Βελι- 
γραδίφ, Κεττίγνη καί Κωνσταντίνου- 
πόλει 0,999, έν Σόφιι,ι 0.0000. 'Ολική 
εκλειψις τοΰ "Αγγλου δημοσιογράφου 
κ. Μπάουτσερ. Ό κο-μύτης Φερδινάν- 
δος έξακολουθεϊ διαγραφών τήν υπερ
βολικήν τροχιάν του είς τό ... "Απειρον 
τών όνείρων του.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ. — Άπό τόν πβός τήν θάλασσαν πυλώνα τοΰ φβουοίου 
τών Άγιων Σαράντα είναι γοητευτική ή άποψις πρός τό Άόριατικόν.

όνείρων του.
* * *

«$>

ΔΥΝΑΜΙΣ ο <3> ο ο

ο ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΕΧΟΑΙ
Η

ΕΙΣ τόν Ευρωπαϊκόν Τύπον διάφοροι, 
έπιστή μονές έπραγματεύθησαν κατά 

καιρούς περί τοΰ δημιουργικού πνεύ
ματος, δηλαδή περί τής δυνάμεως μέ 
τήν όποιαν οί συγγραφείς δημιουργού
σα· ίδιον πνευματικόν κόσμον είς τά 
συγγράμματα καί έργα των. Είς έν 
Γαλλικόν περιοδικόν εσχάτως έδημο- 
σιεύθη άρθρον, έν τώ δποίω ό γράφων 
δέχεται ότι, δέν συντελεί διόλου είς 
τήν άνάπτυξιν τής δηαιουργικότητος ή 
πολυμάθεια, ουδέ πρέπει νά άντλή τις 
υλικόν άπό τάς γνώσεις του διά νά έχη 
αληθή δημιουργικήν δύναμιν. Ή δύνα- 
μις αυτί] ή δημιουργική άναπτύσσεται 

άφ’έαυτής, άτάκτως καί ασχέ
τως πρός τάς άφθονους γνώ
σεις τάς όποιας έχει τις αποτα
μιεύσει είς τόν έγκέφαλόντου. 

Πρώτη δύναμις ή οποία 
άναπτύσσεται καί διαμορφοϋ- 
ται είναι ή μνήμη. Έν τούτοις 
δύναταί τις νά είναι πλούσιος 
είς γνώσεις, ας έταμίευσε τό 
μνημονικόν, καί νά μή έχη 
τήν δύναμιν τής δημιουργίας. 
Ό νους τοϋ άνθρώπου προι
κίζεται κατά τοιοΰτον τρό
πον μέ τά μαθήματα καί τούς 
διαγωνισμούς, ώστε κατ’ έπί- 
φασιν μόνον μορφοΰται καί 
κατά βάθος είναι άφυής καί 
δυσμαθής.

Τό πράγμα είναι εμφανές 
καί αντιληπτόν είς τόν καθη
μερινόν βίον. ’Αποσπάσατε 
τόν οΰτω μηχανικώς άνεπτυγ- 
μένον άνθρωπον άπό τήν 
καθ’ έξιν έργασίαν του καί 
θά ίδήτε τότε τήν πνευματι
κήν αδυναμίαν του. «Έγνώ- 
ρισα, λέγει ό γράφων, Γυμνα
σιάρχην, δστις είς ζητήματα 
κοινωνικά καί πρακτικά, είς 
αύτά άκόμη τά άπλούστερα

πράγματα ήτο άμθλύνους καί χονδροκέφαλος». Διότι αί γνώσεις τάς 
όποιας συγκρατεϊ ή μνήμη, είναι—άναντίρρητον — άναγκαϊαι, άλλά 
δέν συγκροτοΰσιν αύταί την δύναμιν τοΰ σκέπτεσθαι καί άντλεΐν υλικόν 
κατ’ ευθείαν έκ τών παρατηρήσεων τών φαινομένων καί γεγονότων.

Οί κριτικοί δέν έχουν δημιουργικόν πνεύμα, καί δέν δύνανται να 
παραγάγουν έργα μέ τήν σφραγίδα τής ζωής. Αυτός ό Ζολά, ό όποιος 
προϋπήρξε κριτικός, όταν ήρχισε νά γράφη ποιήματα δημιουργικής 
συλλήψεως, είχε παυσει νά άναγινώσκη. Μόνον τά απολύτως αναγκαία 
συγγράμματα, άπό τά όποια ήντλει τό είς τάς μελετάς του χρήσιμον 
υλικόν, άνεγίνωσκε. Καί ήτο τόση ή αδιαφορία του περί τήν άνάγνωσιν, 
ώστε περικοπαί καί κεφάλαια συγγραφέων χαρακτηριστικά καί εκφρα
στικά, τά όποια τοϋ παρέθετον, χωρίς νά τοϋ λέγουν ποιοι τά έγραψαν 
τά άπέδιδεν είς άλλους. Τεμάχιον τών «’Αθλίων» τοΰ Ουγκιό, μέ τήν 
σφραγίδα του ίδιρρύθμου ύφους τοΰ συγγραφέως καταφανή, ό Ζολά τό 
άπέδωκεν είς άλλον.

’Αλλά καί δ Ουγκιό δέν άνεγίνωσκε. Τά πρωτόλειά του γραμμένα μέ 
τό στυλ τών ρομαντικών, βρίθοντα ρητών καί αποφθεγμάτων, άπατώσι 
τόσον, ώστε νομίζει τις ότι δ Ουγκιό είχεν άναγνώσει πολλά. Καί όμως 
ό Λακρουά, φίλος του στενός, βέβαιοί ΰτι, τό μόνον του έφόδιον ήτο 
βιβλιάριόν τι άπό εκείνα τά ι'όποια ευρίσκει τις είς τά παλαιοπω

λεία* ήτο άπλούστατα μία «Συναγωγή 
ονομάτων».

Είς τόν τρόπον τής εργασίας τοΰ 
Φλόμπερ εύρίσκομεν ακριβώς τήν δύ- 
ναμιν τής δημιουργικότητος. Ό Ζολά 
τόν ήκουσε λέγοντα: "Εως δτου νά 
στρωθώ στήν δουλειά μαζεύω τό υλι
κόν, άλλά μόλις καθήσω νά γράψω, τά 
λησμονώ δλα καί άφίνω τόν εαυτόν μου 
ελεύθερον καί άχαλίνωτον. Καί έτσι 
έγραψε τήν περίφημου Σαλαμβό», τήν 
ζωηροτάτην περιγραφήν τών ήβών τής 
Καρχηδόνος. Καί ασφαλώς δέν θά έγρά- 
φοντο όσα αριστουργήματα ήλθαν είς 
φώς, αν ί>έν άφίνετο τό πνεύμα ελεύθε
ρον είς τήν σύλληψιν καί τήν δημιουρ- 
γικότητά του.

«
Πρέπει νά λησμονή ή διάνοια τοΰ 

άνθρώπου. Διά τήν άδράν λειτουργίαν 
τοΰ εγκεφάλου είναι συστατικόν ή λήθη. 
Δέν είναι δυνατόν νά συγκρατή τις είς 
τήν διάνοιαν του δλα τά ζητήματα. 
Ουδέ είναι δυνατόν νά ύπαρξη εγκέφα
λος, Ικανός νά συγκράτηση δλα δσα θά 
ΰπέπιπτον είς τήν άντίληψίν του.

Ό σκοπός τών γνώσεων δέν είναι τό 
νά χρησιμεύη ό εγκέφαλος ώς άγγεϊον 
πάσης μαθήσεως. Τής Επιστήμης ό 
σκοπός είναι νά δίδη είς τόν άνθρωπον 
τάς γνώσεις ποϋ απαιτούνται διά νά 
σκέπτεται επί ώρισμένων γεγονότων 
όρθώς καί νά άντλή έξ αυτών ώρισμένα 
καί λογικά συμπεράσματα.

’Επιστήμη δέν είναι ή πληθύς τών 
γνώσεων, άλλ’ ή κράτυνσις τής διά
νοιας, ώστε, καθιστάμενη άρτια, νά είναι 
ικανή νά διατυπώση σαφείς καί όρθάς 
σκέψεις έπί τών δεδομένων τής Φύσεως 
καί τής Κοινωνίας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1913
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
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ΑΠΟ τί άπέθανεν ό μέγας διηγηματογράφος καί άληθώς μέγας συγ- 
γραφεύς Γκύ Δέ Μωπασσάν; Άνακινεϊ τό θέμα δ Γάλλος ιατροφι
λόσοφος Μωρίς Πιλλέ. Ή νόσος ήτις έφερεν είς τόν τάφον τόν άτυχή 

συγγραφέα έχαρακτηρίσθη τότε ώς προϊοΰσα παράλυσις τοϋ έγκεφά- 
λου, ήτις κατέληξεν είς παραφροσύνην. Ό Πιλλέ λοιπόν έμελέτησε 
τήν άσθένειαν τοΰ Μωπασσάν, «τήν ημικρανίαν του, όπως έλεγεν 
ό ίδιος δ ασθενής, τυραννούμενος καί ζητών παντού τό φάρμακον τής 
θεραπείας του καί έγραψε πραγματείαν έμθριθή.

Ό Μωπασσάν γεννηθείς ύπό λίαν κακάς συνΟήκας είχεν έν έαυτφ 
λίαν ισχυρόν νευροπάθειαν έκ κληρονομικότητος.Ήτο νεώτατος άκόμη, 
όταν παρουσίασε τάς ψυχικός καί φυσικός εκδηλώσεις τοΰ Νευροαρθρι- 
τικού έκφυλισμοΰ, ύπό επιληπτικήν μορφήν, χαρακτηριζομένην άπό 
συχνός ημικρανίας καί έναλλαγάς ευθυμίας καί λύπης. Παρουσίαζε τήν 
έκφανσιν τής κατ' έπίφασιν μόνον φαιδρότητος καί άμεριμνησίας, ένφ 
κατά βάθος κατετρύχετο ύπό σπαρακτικής λύπης καί άπογοητεύσεως.

Καί έφ’ όσον προυχώρει καθ' ηλικίαν καί αί έκ τής συνεπείρ κακής 
πέψεως—ώς έκ τής νευρικής καί άρθριτικής καταστάσεώς του—πλημμε
λούς εναλλαγής τής ύλης τοξινώσεις προυκάλουν τήν αΰτοδηλητηρίασιν, 
αί νευροπαθητικαί έκδηλώσεις συνεπληρώθησαν διά παραληρημάτων, 
όραματισμών καί άλλων φαινομένων σχετικών πρός τήν παραφροσύνην. 
‘Έως δτου τό κακόν ένετοπίσθη καί ό άτυχής Μωπασσάν ύπέκυψεν είς 
γενικήν παράλυσιν, ήτις διήνυσε τήν κλασικήν τετραετή περίοδόν της.

Ό Πιλλέ κακίζει τούς θεράποντος ιατρούς τοΰ συγγραφέως, οϊτινες 
έχαρακτήρισαν ώς προϊοΰσαν καί συστηματικήν ψύχωσιν τό χρόνιον 
παραλήρη μα τοΰ Μανιάν, είς τό όποιον δέν εύρίσκονται αί κλινικοί παρα
τηρήσεις, ούτε κάν τής Μανίας καταδιώξεως. Οί ύποστηρίξαντες ταΰτα 
έστηρίχθησαν είς μίαν 
φράσιν του είς τό «Επάνω 
άπό τό ύδωρ», όπου ό 
Μωπασσάν έγραψεν ΰτι 
«άκούει μυστηριώδη φω
νήν ύπέρ αύτόν διερχομέ· 
νην, φωνήν όμοιάζουσαν 
πρός κάτι τι τό ένσπεΐρον 
τό δέος».Άλλάτό «’Επάνω 
άπό τό ύδωρ» έγράφη τό 
1888. Οί ίδιοι λέγουν ότι 
έδημιούργησε μίαν νέαν 
λέξιν, τό «Όρλά-, ήτις 
άποτελεϊ δΓ αύτούς νεο
λογισμόν, πράγμα σύνηθες 
είς τούς πάσχοντας έκ 
χρονίου παραληρήματος 
καί αποδίδουν τάς ύπό 
τοϋ Μωπασσάν έγερθείσας 
δίκας είς τήν μανίαν τής 
καταδιώξεως.’Αλλ’ένφ τήν 
λέξιν «Όρλά» μάς παρου
σιάζουν κατά τήν Τετάρ
την περίοδον τοΰ παραλη
ρήματος, δηλαδή τήν τής 
παραφροσύνης, τάς δίκας 
τάς άνάγουν εις τήν δεύ
τερον περίοδον. Άλλ' αί 
δίκαι είναι μεταγενέστεροι 
τού «Όρλά». Έν τούτοις 
ό Πιλλέ μετά δυσχερείας 
μεγάλης, λόγα» τής κλη- 
ρονομικότητος, κατώρ- ΙΙί.ι/το ..Λ Χ.ζ...? -

ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ. — ΙΙοιάς έφαντάζετο χοτέ βτι, ή χΕοίφημος ΒΙλλα Άλατίνη, χον 
έχρησίμενσεν ώ; φυλακή διά τόν Ζκχτωτον Σουλτάναν Άμπντοΰλ Χαμίτ, Οά έχρησιμο.τοιεϊτο ώς 
νοσοκομεΐον ΰ.τό τής Στρατ. Ύγειονομικ.Υπηρεσίας καί θά καταντοΰαε τόσον πολύτιμος δι’ήμΛς. 

θωσε νά διακρίνη τήν νόσον, ήτις έπήνεγκε τόν θάνατον καί συνάγει τό 
συμπέρασμα ότι, έν δοθείση στιγμή τά συμπτώματα τοΰ έκφυλισμοΰ άνα-

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.— Τρανματιοφόροι (ίμαξαι μι-ταφίρουν άπό τά 
νοσοκομεία τους τραυματίας καί άσΰενεΤς είς τήν παραλίαν, ύπόΰεν τούς έπιβιβά- 

ζουν έπιτάκιων άτμο.τλοίων διά Πειραιά.

μιγνύονται μέ τά συμπτώματα τής έπιπλακείσης παθήσεως διά νάποτε- 
λέσουν δλα όμοϋ τάς κλινικός παρατηρήσεις μιας Μηνιγγοεγκεφα/.ίτιδος.

Καί έκ τούτου πείθεται τις 
ότι αί παραισθήσεις, οί 
φόβοι, αί έναλλαγαί τής 
χαράς καί τής λύπης δέον 
νά άποδοθοΰν είς γενικήν 
παράλυσιν, ήτις διήρκεσε 
τούλάχιστον δεκατρία έτη. 

Δέν είναι άσννήθης ή 
τόση διάρκεια τής νόσου 
τούτης. Έν τούτοις δέν 
σημαίνει τοΰτο ότι, τόσα 
έτη χρειάζεται διά νά εξε
λιχθώ κανονικώς ή νόσος. 
Είναι δυνατόν έπανειλημ- 
μένως νά ανακοπή, είτε 
διά θεραπείας, είτε διά 
τής έν φρενοκομείφ παρα
μονής καί τής διαίτης καί 
τής άποχής άπό πάσης 
άλλης καταχρήσεως, άλλά 
μόλις τά μέσα ταΰτα λεί- 
ψουν, ή νόσος άναλαμβάνει 
τήν κανονικήν πορείαν της.

Συνέβη τοιοΰτόν τι είς 
τόν Μωπασσάν; Λέγουν 
τινές ότι παρουσιάσθησαν 
τοιαϋται άνακοπαί, άλλ’ 
ότι, ένφ ή γενική παράλυ- 
σις έπετέλεσε δεκατριετή 
περίοδον, τό πνεύμα τοϋ 
Μωπασσάν διέγραψε ιιε- 
γάλην καμπύλην, καταπί- 
πτον διαρκώς μέχρι τής 

,, υμως ή πΐ’ευμοτική του έργαοία,
ήτις, άν ληφθή ύπ’ δψει ότι ό Μωπασσάν έπασχεν έκ γενικής παραλύ- 
σεως άπό τοΰ 1880, περιφρονεϊται. Καί όντως άπό τήν μεταξύ 1880 καί 
1890 πνευματικήν συγκομιδήν κανέν έργον του δέν είναι υποδεέστερον 
τού άλλου. Τουναντίον όλη ή εργασία του αυτή παρουσιάζει θαυμαστήν 
ευχέρειαν συλλήψεως καί σαφήνειαν έκφράσεως, τούθ’ δπερ προδίδει 
άρτιότητα λογικού, έννοεϊται δέ ότι ή γενική παράλυσις δέν συμβιβά
ζεται μέ τήν έπί ολόκληρον δεκαετίαν τοιαύτην διανοητικήν έργασίαν. 

Ή Νευροπάθεια έν συμπεράσματι έπιστέφει τήν μελέτην τοΰ Δβθί 
Πιλλέ περί τοΰ αιτίου τοΰ θανάτου τοΰ Μωπασσάν. Όχι διότι ή έπι- 
ληπτική του κατάστασις πρός τήν γενικήν παράλυσιν έχει σχέσιν αιτίας 
πρός άποτέλεσμα, άλλά διότι ή νευροπάθειά του τόν ώδήγησεν εις 
όλος τάς καταχρήσεις, αΐτινες άκριβώς προυκάλεσαν τάς παθήσεις καί 
τάς δηλητηριάσεις, ών συνέπεια ήτο ή νόσος. Καταχρήσεις διασκεδά
σεων καί καταχρήσεις έργασίας. Ή νευροπάθειά του διά τής Μορφίνης 
καί τοΰ Λίθέρος έγονιμοποίησε τήν προδιάθεσιν, ήν ύπεβοήθουν αί 
ήμικρανικαί συμφορήσεις. Άκριβώς δ’ ή νευροπάθειά του αυτή τοϋ 
παρέσχε τήν άβράν ύπερευαισθησείαν, τήν προκαλέσασαν τήν πνευμα
τικήν ύπεροχήν, άπό τήν όποιαν όμως έλειπε τό ϊσόρροπον.

Ό Μωπασσάν έξήντλησε τήν κράσιν. Ύπήρξεν ό άγριώτερος καί 
έπιμονώτερος απαισιόδοξος. Καί άπ’ έκεΐ κατέληξεν, άποκρύπτων τά 
δάκρυά του καί καταρώμενος τήν αδυναμίαν του είς τήν χαράν καί 
τήν έκδοτον άπόλαυσιν τών έγκοσμίων. Έν άντιθέσει πρός τόν φίλον 
του Ζολά, δέν έψαλε τήν ζωήν, οΐα είναι μέ τάς άσχημίας της καί τάς 
χαράς της, μέ τάς θλίψεις της καί τάς ώραιότητάς της. Έζήτησε 
μακρότερα, ύψηλότερα. 'Ύψωσε τό πεισματώδες μέτωπόν του πρός 
τούς ορίζοντας τής Σκέψεως, χωρίς νά δυνηθή νά διακρίνη όπισθεν 
αυτών καί άλλους ορίζοντας. Καί ό άγαθος αυτός άνθρωπος πού θά 
ήθελε νά χαμογελφ, νά άγαπρ, νά παρηγορή, έμυκτήρισεν, ΰβρισεν, 
έσάρκασε. Καί είς κάθε σελίδα του στάζουν όλίγαι ρανίδες αίματος 
τοΰ άτυχούς συγγραφέιος. Διά τοΰτο οί άνο.γνώσται τών άριστουργημά- 
των του άρέσκονται είς τήν δύναμιν τοΰ καλάμου του.

τελικής παραφροσύνες. Διαμαρτύρεται όμως



Ο ΓΑΜΟΣ ο ο
ΑΛΛΟΤΕ και ΤΩΡΑ

νχ ΗΜΒΡΟΝ,ΰτεάνεπτύ- 
Zj χθη πλέον ό κόσμος, 
ώστε νά μή Οεωρή τόν 
γάμον ώς ατομικήν μό
νον, άλλά καί ώς κοινω
νικήν ανάγκην, ή ένωσις 
δυο ατόμων δπως συμ- 
μερισθώσιν έν κοινή τύ- 
ΖΙ1 τάς χαράς καί τάς 
λύπας τής ζωής αποτε
λεί τόν ορισμόν τοΰ γά
μου έν τή κοινωνίφ.

Διά τοϋ γάμου Οά μορ- 
φωθή πρώτον έν σμικρφ 
κύκλφ ή οικογενειακή 
ζωή, ήτις σύν τφ χρόνιο 
αναπτυσσόμενη μετα
θάλλεται εις τήν κοινω
νικήν ζωήν, τήν άνοί- 
γουσαν νέους ορίζοντας 
εις τήν έξάσκησιν τών 
ελευθέρων δικαιωμάτων 
τοΰ ανθρώπου καί κανο-

ι χδ θαυμάσιο* πάρκον της είναι σήμερον τό άνάκχορον τον Βασιλέως Κωνσταντίνον 
λ λ *1 *·*ταΒαίνει elc τήν Θεσσαλονίκην.

r
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νίζουσαν τάς τύχας τών έθνών. 'Γοιαΰτη είναι σήμερον έν τή κοινωνία ή περί γάμου άντίληψις. 
Άλλ’ ή πρώτη κοινωνία έκ τοΰ γάμου έλαβε τήν Αρχήν.

Διά τούτο κατά πάσας τάς έποχάς, παρά πάσι τοϊς πεπολιτισμένοις 
λαοΐς, αί γαμήλιοι τελεταί έΟεωροΰντο ώς έορτιιί κοιναί δΓ όλους, μή 
περιοριζόμεναι έν τφ στενφ κύκλιο τών συνδεομένων διά γάμου οικο
γενειών. Τής άρχαίας Ελλάδος ή ιστορία βρίθει ηθογραφιών ωραίων 
καί χαρακτηριστικών τής εποχής, σήμερον δ’έτι εις πολλά σημεία τής 
Ελλάδος περισώζονται Ιχνη τών αρχαίων παραδόσεων.

Τάς άρχαίας αύτάς γαμήλιους τελετάς τών 'Ελλήνων Αντέγραψε κατά 
πάντα ή άρχαία Ρώμη. Ή γαμήλιος εορτή τής Ρωμαίας κόρης ήτο 
ευκαιρία γενικής τών φίλων της διασκεδάσεως καί διήρκει έπί ή μέρας 
πολλάς, καθ’ ας ή νεολαία έν άδιαπτώτω καί είλικρινεϊ χαρφ μετείχε 
ταύτης, βαθμηδόν δ’ έλΑμβανε γενικώτερον χαρακτήρα ζωηρότητος 
μεταξύ γνωρίμων καί φίλων, καί πολλάκις μεταξύ όλων τών συμπολι
τών, οΐτινες έμερίζοντο έξ ίσου τής χαράς καί τής ευθυμίας.

Σήμερον έν τούτοις, κατ’ άντίθεσιν πρός τά παρ’ ήμϊν κρατούντα 
καί άκόμη κατ’ άντίθεσιν πρός τήν λαμπρότητα, μεθ’ ής περιβάλλεται ή 
γαμήλιος τελετή, υπάρχουν λαοί παρ’ οίς, μή διασκεδασθείσης τής βαρ- 
βαρότητος καί τής άμαθείας, ό γάμος δέν δύναται νά χαρακτηρισΟή 
ώς εορτή. Ό ιθαγενής τής Αυστραλίας, ό όποιος θεωρεί τήν γυναίκα 
μόνον δούλην, προωρισμένην διά τάς όρμάς του, καταδιώκει τήν μέλ- 
λουσαν τοΰ βίου του σύντροφον άγρίως. ’Αφού τήν έκλέξη μόνος του 
τήν κυνηγά, μέχρις δτου τήν συλλαβή καί διά ροπάλου τήν πλήττει. 
ΙΙίπτει έκείνη λιπόθυμος,καί τήν μεταφέρουν εις τήν οικίαν της, έδφ 
δέ- τελειώνει ή γαμήλιος τελετή διά τόν Αυστραλόν. Ή σύζυγος άντε- 
λήφθη οποίαν έξουσίαν δύναται νά έχρ έπ’ αυτής ό σύντροφος τοΰ βίου 
της, ένφ ή πριότη αυτή συζυγική άβροτης. έγκαινιάζουσα τόν νέον βίον, 
άφίνει έπί πολλάς ημέρας τά αιματηρά ίχνη έπί τής ράχεως καί τής 
κεφαλής της.Έν Νέρ Γροιλανδίρ πάλιν είς τό άκουσμα τοΰ γάμου ή κόρη τρέπε

χης

Η βΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.-Ή ώρα(α παραλία χής Μακεδονικής πρωτευούσης πορονο.άζχι δποψιΟοη,ευχ.κωχάχην.

ται είς φυγήν καί ό ιινηστήρ τήν καταδιώκει διά τής μάστιγος καί τήν 
πλήττει άγρίως, παρέχων καί αυτός δείγματα τής έπ’ αυτής έξουσίας του. 

Είς τά διαμερίσματα τής νήσου Τσόδτής Αφρικής οί ιθαγενείς αρπά
ζουν τήν εκλεκτήν των έκ τής κόμης καί τήν οδηγούν είς τήν οικίαν 
των, ξυλοκοπούντες αυτήν καθ’ οδόν, καί εννοείται ότι, δέν προοιωνίζε
ται ρόδινος ό διά τοιαύτης τελετής έγκαινιαζόμενος συζυγικός βίος. 
Άλλ’ έν ’Αφρική, δπου ή Ανθρωποφαγία είναι έθιμον, ή σκαιότης αυτή 
θεωρείται ως έκδήλωσις άβρότητος πρός τήν σύντροφον τοΰ βίου.

« « «

ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΣΗΣΕ

ΑΠΟ τήν Ευρώπην καί άπό τήν Αμερικήν μάς έρχονται τά Αγγέλ- 
ματα τών μεταμοσχεύσεων, καταπλήσσοντα Αληθώς. Νεφρό! ζώων, 

προσφάτως σφαγέντων, διατηρηθέντες ύπό ψύξιν, τμήματα έντέρων, 
άλλα σπλάγχνα, ύγειά πάντοτε, αντικατέστησαν πάσχοντα τά Αντίστοιχα 
όργανα έγχειρηθέντων Ασθενών, οί όποιοι οΰτω έσώθησαν έκ βεβαίου 
θανάτου. Ό περίφημος καί άφ’ίκανοΰ είς ταΰτα άσχολούμενος Δόκτωρ 
Καρρέλ ελκύει σήμερον τήν προσοχήν τής ’Επιστήμης μετά πειρά- 
ματά του.Έπί τή εύκαιρό; παραθέτομεν περιεργοτάτην άφήγησιν τοΰ Γάλλου 
’Ακαδημαϊκού I. De Buamont, μαρτυρούσαν τάς έκ παλαιοτάτου χρόνου 
προσπάθειας καί πειράματα τών έπιστη μόνων έπί τής ζωής.

«Πρωίαν τινά ελαβον τό κάτωθι σημείωμα τοΰ άμερικανοΰ φίλου μου 
ιατρού τοΰ Βωξιράρ Ceballos.

«Ό Pablo, ό κακούργο;, περί ον τοσάκις ώμϊληοα υμιν, εηθαοεν είς Παρι- 
οίους-Έτελ-εύτησε παρ’ έμοί.” Ελθετε ταχέως καί θέλετε πειοθ/'ι- Ceballos- 

Ό ιατρός Ceballos, τοΰ οποίου ή κλινική εύρίσκεται πλησιέστατα 
πρός τά οχυρώματα, με- 
ταξύ ιή; πύλιμ ' 1«»«»ί· z,u 

Λ τοΰ σταθμού Grenelle - 
I Ceinture, είχεν Αναχω

ρήσει πρό τριών έτών 
έκ Λίμας δια νά έγκατα- 
σταθή έν Ιίαρισίοις, ζή 
δέ έργαζό μένος έν άφα- 
νείφ διά τήν ευδαιμονίαν 
τής Άνθρωπότητος.

— Ποΰ είναι λοιπόν 
I ό ζών άποκεφαλισθείς ; 
| ήρώτησα.

— Δέν όιιιλεΐ πλέον, 
άπήντησεν ο Δωβ Cebal
los, άλλά θά τόν ίδήτε. 
Μόλις άπεβιβάσθη είς 
Άβρ,προσεβλήθη έκ μη- 
νιγγίτιδος καί τόν έδέ- 
χθην θνήσκοντα σχεδόν. 
Ό πλοΰς, οί έκ τής θα
λάσσης νευρικοί κλονι
σμοί — τις οΐδε. Τέλος 
είναι έκεϊ. Ή προφορι
κή του μαρτυρία είναι 
περιττή. Ή αυτοψία, ήν 
δμόΰ θά έκτελέσωμεν, θά 
όμιλήση εύγλωττότερον· 
'Ασθμαίνοντες, συγκεκι- 
νημένοι είσερχόμεθα είς 
τήν αίθουσαν τών πει
ραμάτων. Επάνω είς τήν

έκ μαύρου μαρμάρου μεγάλην τράπεζαν κεϊται έκτάδην άνθρωπος μέ 
τό στόμα Ανοικτόν. Είναι ό πατροκτόνος Pablo, άποκεφαλισθείς έν Λίμα: 
τή 18 ’Οκτωβρίου 1877, άποβανών δέ πραγματικώς τή 2 ’Ιουνίου 1879. 
Κοντού Αναστήματος, μελαγχροινός. μέ κατσαρά, φέρων χρυσούς κρί
κους είς τά αύτιά, τύπος Ίνδοΰ μιγάδος, μέ Αραιά γένεια καί κίτρινα 
δόντια. Τά μάτια του, μάτια Αετού, λάμπουν άκόμη καί φέρει ένδυμα 
ναύτου. Τό ύποκάμισόν του, Ανοικτόν, άφηνε νά φαίνεται τό στήθος καί 
ό τράχηλός του, ό ήλιοκαής καί ισχνός τράχηλος, έπί τοΰ οποίου ή 
μάχαιρα είχεν εγχαράξει μίαν λευκωπήν αύλακα. Πλησίον τοΰ πτώματος 
κατά γραμμήν παρατεταγμένα μαχαιρίδια, πρίονες, ομιλία, σύριγγεςκλπ.

— Ό άνθρωπος αυτός, λπίγει ό Ceballos, ένφ περιεβάλλετο τήν χει
ρουργικήν ποδιάν του, είναι τό περιεργότερον Αντικείμενου ποΰ είδον 
αί χεϊρες άνατόμου. Τόν είδα νεκρόν, είδα τήν κεφαλήν του είς δέκα 
μέτρων άπόστασιν άπό τοΰ κορμοΰ, νά ποτίζη τό έδαφος μέ ρυάκια αί
ματος. Τήν έκράτησα είς τά χέρια μου, ένφ τό σώμά του ήσπαιρε παρά 
τά πόδια μου καί κατόπιν τόν είδα νά βαδίζη, νά τρώγη, νά γελφ καί νά 
πίνη. Είς τό Περού οί χειρουργοί μας έκτελοΰν τήν ζωϊκην μεταμό- 
σχευσιν. Βέβαια δέν Αγνοείτε τάς έφαρμογάς τής φυσιολογικής έπιστή- 
μης, συνισταμένης είς τό ένώνειν δύω μέρη χωρισθέντα τοΰ σώματος 
τοΰ ζώου καί αύτοΰ τοΰ Ανθρώπου καί άποδίδειν αϋτοϊς, μετά τήν ένω- 
σιν, τήν θερμό
τητα, τήν αίσθη- 
σιν, τήν κίνησιν, 
τήν ζωήν.Ό Γα
ληνός καί ό Κέλ- 
σος άναφέρουσι 
περίεργα πράγ
ματα σχετικά.Ό 
Taglia Cozzi 
κατά τόν Ιβον 
Αιώνα έπεκόλ- 
λησε ρίνας καί 
ι’ιτα, ό Garen- 
geot, ό Dionis 
καί ό Άμβρουάζ 
ΙΙαρρέ έπανέλα- 
βον τά πειράμα
τα μετά μείζο- 
νος έπιτυχίας.Ό 
ιατρός Balfour 
Αναφέρει ότι, είς 
ξυλουργός έξ 
Έντιμπουγ Ανέ
κτησε τήν χρή- 
σιν τοΰ διάπελε- 
κεως άποκοπέν- 
τος λιχανοϋ του, 
δν έπεκόλλησαν. ’ 
'Ολόκληρος δέ 
βραχίων στρα
τιώτου, ζώντος 
σήμερον είς τόν 
νομόν Vosges, 
έπεκολλήθη, ά- 
ποτμηθείς κατά 
τήν μάχην τοΰ 
Arion, κατά τόν 
αυτόν τρόπον; 
Έχομενπλεΐστα

πειράματα έπιτυχή. Έκ τούτων λοιπόν ένθαρρυνόμενος κατέληξα εις 
τήν σκέψιν ότι, ή κεφαλή οίουδήποτε μαστοφόρου, άποτμηθεϊσα, δύνα
ται νά έπικολληθή καί τό ζώον νά άναζήση. Οί συνάδελφοί μου ΰψουν 
τούς ώμους, άλλ’ έπέμεινα. Έδημοσίευσα λοιπόν διά τών έφιημερίδων 
τής Λίμας γνωστοποίησιν, δι’ ής ειδοποιούν ότι. άνελάμβανον νά έπι- 
κολλήσω τήν κεφαλήν τοΰ πατροκτόνου Pablo, καταδικασθεντος είς τήν 
έσχάτην τών ποινών ύπό τού έπιτοπίου Ιίακουργιοδικείου καί νά απο
δώσω αύτφ τήν ζωήν, ύπό έγγύησιν χιλίων ταλλήρων, κατατιθεμένων 
παρά τή Περουβιανή Ί’ραπέζή, παρουσίφ πάντων τών συναδέλφων μου, 
ους έκάλουν είς τάς 7 1 ., τής πρωίας τήν 18 ’Οκτωβρίου, ημέραν τής 
έκτελέσεως, έν τή φυλακή Λίμας. Κατέθηκα έπί Αποδείξει τά χίλια 
τάλληρα είς τήν Τράπεζαν καί άνέμενον τήν ημέραν. Τήν παραμονήν 
μόνον έπεσκέφθην τόν κατάδικον. δστις έξεπλάγη είς άκρον.

— Pablo, τοΰ είπα, μέ λύπην θά σού Αναγγείλω ότι. ό Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας άπέρριψε τήν περί χάριτος αϊτησίν σου. Αυριον θά έμφα- 
νισθής ενώπιον του θεού. Έν τούτοις επέτυχα ύπέρ σού κάτι. Πρόσεξε 
καλά, Pablo, πρόκειται νά κάμωμεν θαύμα. Πρόκειται περί τής ζωής 
σου. ’Εννοείς; Περί —τής- ζωής —σου! Άκοΰς;

Ό κακούργος μέ έβλεπε έκθαμβος.
— Οί νόμοι τού Περού σέ καταδικάζουν εις άγχόνην. Ολίγων λεπτών 

Αγωνία, Ασφυξία 
έκ πνιγμονής, 
έξάρθρωσις τών 
όστών... Ή χά
ρις, ήν ελαβον 
ύπέρ σού μετέ
τρεψε τήν άγχό
νην είς Αποκο
πήν τής κεφα
λής. Άκουσον 
λοιπόν. Είμαι 
ιατρός. Κατιύρ- 
θωσα νά συγ
κολλώ μέρη τοΰ 
σώματος, βά δο
κιμάσω νά κολ
λήσω καί πάλιν 
έπί τών ώμων 
σου, μόλις πέση, 
τήν κεφαλήν 
σου, δπως έκόλ- 
λ.ησα τήν ουράν 
τής γάτας μου 
είς αυτό τό κε
φάλι τοΰ πετει- 
νοΰ μου.

'Γοΰ έδειξα τήν 
κεφαλήν τοΰ ά- 
λέκτορός μου, 
έπί τής οποίας, 
δπως ό Baronio, 
είχα κολλήσει 
τήν ουράν τής 
γαλής μου.

— Νά είσαι 
βέβαιος Pablo, 
περί τής έπιτυ- 
χίας· τοΰ είπα, 
ένφ έκεΐνος έπί



τή θέρ τοΰ περιέργου συμπλέγμα
τος έμειδία. Νά όπλισθής μέ δλον 
τό θάρρος σου, νά συγκεντρώσης 
δλην σου τήν θέλησιν, δλην σου 
τήν σκέψιν, δλην τήν ζωικήν ίσχύν 
σου, τήν στιγμήν τοΰ κτυπήματος. 
Μή λιποψυχήσης, θά είμαι εκεί, 
πλησίον σου. "Αν κατωρθώσης 
αύτά, έσώθης. Βεβαίωσε με δτι 
δέν θά δειλιάσης καί δτι, άν δέν 
χάσης τάς αισθήσεις, θά κλείσης 
τό αριστερό σου μάτι. «"Αν ήμπο- 
ρέσω·· μού άπήντησε.

— Καλά* τοΰ είπα. Λοιπόν: 
Κλειστό«τό άριστερό μάτι, σημαί
νει ’Ενθυμούμαι· ζώ·. Δός μου 
τό χέρι σου. Μετά δεκαπέντε ημέ
ρας θά πιούμε στήν υγεία τοΰ 
Δημίου. Τό άριστερό μάτι!

"Εφυγα. Τήν έπομένην άπό τής 
έβδομης ώρας οί συνάδελφοί μου 
ήρχισαν νά προσέρχωνται είς τήν 
φυλακήν. Ό δόκτωρ Bertolonie 
Pardo, ό Nicanor Quinche, δ Do
mingo Loza, δ Ricardo Peacan, ό 
Esteban Testasecca, όλοι οί <—

Η ΑΝΑΚΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΑΛΑΣ.—"Οταν τό τελίνταΐον βρωμόοκυλλο τοΰ Φερδινάνδου ίτράχη ούρλιάζον etc <^\·γήν μέ τήν 
ούράν μέσα βΐς τά σκέλη, έχΐ τή έμφανίσκι τοϋ «Άβέρωφ·, ό κόσμος δλος ίξτχΰίΚ) βΐς τήν χαραλίαν έκφρων άχό χαράν.

Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

*· ”Esteban Testasecca, δλοι οί στρατιωτικοί καί πολιτικοί ιατροί τής Παρήλθον πέντε λεπτά. Οί βοηθοί ήσαν έτοιμοι. Δέν έπρεπε νά χάνω 
πρωτευούσης έσπευσαν. Ήμουν ωχρότερος τοΰ καταδίκου καί ψίθυρος ούτε δευτερόλεπτον. Έφήρμοσα τήν κεφαλήν έπί τοΰ κορμού. Ή μά- 
ήκούσθη, άμα ένεφανίσθην, ακολουθούμενος υπό τοΰ I’ablo, οστις έβά- χαιρα τοΰ δημίου είχε διέλθει μεταξύ τοΰ δευτέρου τραχηλικού καί τρί-
διζεν ήρεμος μεταξύ τού ίερέως καί τοΰ δημίου. Έστράφην τότε πρός του σπονδύλου, άποσπάσασα μόνον έν τεμάχιον τών άποφύσεων. Ό
τόν Pablo καί τοΰ είπα: «ΈνΟυμοΰ. Τό άριστερόν μάτι·. Μοΰ ένευσε τράχηλος είχε παύσει αίμορροών. Προσέδεσα κατόπιν τά άγγεΐα καί τά 

νεύρα έν συνεχείρ, μετά

Η ΚΑΒΑΛΛΑ. ’Ακόμη καί τώρα, έπτιτα άπό τάσον καιρόν -τοΰ ήλευΟερώύησαν οί Καβαλλιώται, δέν ήμπορονν νά συγχρατήσουν είς τήν 
φωτογραφικήν όύόνην τής Μνήμης τήν εΙκόνα έκείνην τον λιμένος των μέ τόν 'Ελληνικόν Στόλον καί δυσκολεύονται νά τό πιστεύσουν.

’Ητο Αληθώς τό θέαμα μεγαλοπρεπές. — (Φωτ Χαρτοπωλείου ό «Κόσμος·).

τούτο δέ έπέρραψα τόν 
τράχηλον. Ή μην βαθύ
τατα συγκεκινη μένος καί 
αν δέν ήπατώμην, οί πε- 
ριεστώτες μέ ώκτειρον. 
Αίφνης,είχεν ήδη παρέλ- 
Οει, μέσω αληθούς αγω
νίας μου, ήμίσεια ώρα, 
έπί τών παρειών παρε- 
τήρησα έλαφρόν ερύθη
μα, ένφ τά χείλη ύπέ- 
τρεμον άσθενώς. Βαθύς 
στεναγμός άνακουφί- 
σεως μου έξέφυγεν. "Ε
πειτα άλλη μία ώρα 
αγωνιώδους προσδοκίας 
καί ό Pablo ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς, ένφ άπό τοΰ 
στόματός του έξεχύθη 
αιματώδης άφρός. Βαθ
μηδόν ΰπανηγερθη ό 
θώραξ καί ήρχισε κανο
νική ή αναπνοή, ή δέ 
καρδιακή αρτηρίαεύκρι- 
νώς έσφυζεν. "Εξαλλος 
άπό χαράν ένηγκαλίσθην

δτι ενθυμείται καί παρεδόθη είς τούς δημίους... "Ωρμησα πρός τήν τόν Pablo καί τόν κατεφίλουν. Τότε έστράφην πρός τούς παρεστώτας. 
κεφαλήν, τήν ήρπασα άπό τά μαλλιά καί έβύθισα τόν αιμοσταγή λαιμόν — Πλησιάσατε Κύριοι καί εξετάσατε τάς σφύζεις- τοΐς είπον.
έντός κάδου ΰδατος, ένφ οί βοηθοί μου προσέδενον έπί σιδηράς έδρας Έπλησίασαν έκεΐνοι καί άπολιθωμένοι έβεβαίωσαν δτι άνέζησε. Διέ-
τόν κορμόν. Μετ’ ολίγον ή κεφαλή είχεν άπομαχθή καί κατάπληκτος ταξα κατόπιν νά μεταφέρουν τόν Pablo είς δωμάτων καί τόν έξήπλωσα 
είδον κλειστόν τόν άριστερόν οφθαλμόν, ένφ δ δεξιός ήτο ανοικτός. έπί κλίνης, παραμείνας πλησίον του καί παρακολουθών πάσαν κίνησίν 

του. Μετά τρεις ώρας ό Pablo ώμίλησε. Τοΰ έδωκα 
ολίγον ζωμόν καί άναληπτικά. Έπί πέντε ημέρας ή 
κατάστασίς του ήτο κρίσιμος, ώς έκ τού άναπτυχθέν- 
τος πυρετοΰ. Άπό τής έκτης Ομως είσήλθεν είς ανάρ- 
ρωσιν καί μετά δύο εβδομάδας ήδυνήθη δ Pablo νά 
βαδίση καί έξέλθη. Τίς οίδε πόσον θά έζη άκόμη, αν 
μή ήσθένει κατά τόν πλοΰν».

Συγκεκινη μένος βαθύτατα παρηκολούθησα τήν αυτο
ψίαν. Περιήγαγον τόν δάκτυλόν μου έπί τοΰ άποτμη- 
θέντος καί συγκολληθέντος τραχήλου. Μία λευκή σαρ
κώδης έξόγκωσις έπί τοΰ μελάγχρου τραχήλου του, 
μία ευθεία αΐίλαξ έπί τοΰ αύχένος καί μία ουλή 
κυκλική έμαρτύρουν περί τής διαβάσεως τοΰ άπαισίου 
οργάνου. "Ο,τι είδον καί ήκουσα συνταράσσει τάς 
φρένας μου. Έν πλήρει ήμέρρ είδον καί έψαυσα τό 
άπνουν σώμα κακούργου, καρατομηθέντος πρό δύο 
ολοκλήρων έτών. Είπέτε, αν θέλετε, δτι ήτο άπάτη. 
Τό είδον!

« « «

πεοατμγνα ΜΕΓΑΛΕΙΑ -Ή Αύτοΰ Αιμοσταγής Μεγαλειότης δ Φερδινάνύος. ίξίφροοε την επιθυμίαν
Kapau, νά φΧεαφηύή μέ φόντο"ην πάλιν. ΤΙ ώραΐα άνάμνησις. (Φωτ. Ν. Παπαχριστοόσυλου)

* Εις ιόν πόλεμοι· οί αιχμάλωτοι είνε πλέον αξιολύπη

τοι άπό τους φονευθέντας.
* Ή μεγαλειτέρα λύπη είνε νά ενθυμείσαι τονς καιρούς 

τής ευτυχίας εις τήν δυστυχίαν σου.
Ή ωραιότερα εκδίκησις είνε ή σιωπή.

* Ό άνθρωπος έχει έν σωοίθιον είς τήν τρικυμίαν τής 

ζωής του. Τήν αυταπάτην.
* Οΰδέν επιχειρεί μετά τόλμης, αλί.’ ατροϋ άπαξ τό άπο- 

φασίσης εκτέλεσον αύτό μετά ζέσεως.

Cx I συνδρομηταί τής «Εικονογραφημένης» έγνώρισαν τήν 
’ πόλιν τοΰ καπνού, τήν Καβάλλαν, άπό έκτενή περιγρα

φήν. δημοσιευθεϊσαν μετά σχετικών εικόνων, πρό καιρού. 
Διά τοΰτο ιιέ ολίγος γραμμάς θά συμπληρώσωμεν τήν γνω
ριμίαν αΰτην.

Ή πόλις, κτισμένη άμφιθεατρικώς, μετά σοκακίων καί 
καλδεριμίων, είχε παραμεληθή άπό μακράν σειράν έτών. 
Άλλ’ έχουσα πηγάς πλούτου, κατά τά τελευταία έγινε πόλις 
σπουδαία καί χωρεϊ πρός τά πρόσω, χάρις είς τήν άκμάζου- 
σαν 'Ελληνικήν κοινωνίαν της, διό καί υπήρξε πάντοτε εν 
τών σημαντικωτέρων κέντρων τής έν Μακεδονίφ Ελληνικής 
έπιρροής, άριθμοΰσα περί τάς τριάκοντα χιλιάδας κατοίκων, 
έξ ών δεκατρείς χιλιάδες 'Ελλήνων καί δέκα χιλιάδες ’Οθω
μανών. Κεΐται είς τόν μυχόν τοΰ κόλπου τών Έλευθερών, 
συνδέεται δέ μετά τής Δράμας καί τής Ξάνθης δι’ ωραίων 
αμαξιτών οδών, άπεχουσα τούτων πέντε ώρας δι’ άμάξης, 
άλλά στερείται σιδηροδρομικής συγκοινωνίας. Σημειωτέον 
δτι ολόκληρον τό διαμέρισμα τών Σερρών είναι Έλληνικώ- 
τατον, διά τούτο δέ καί αί προσπάθειαι τών έποφθαλμιώντων 
τήν Μακεδονίαν Βουλγάρων έστρέφοντο ίδίρ πρός αυτό.

Ή πλουτοφόρος πηγή τής Καβάλλας είναι ό καπνός, ή 
καλλιέργεια τοΰ όποιου έλαβεν άπό τίνος κολοσσιαίας δια
στάσεις, καί ή φήμη τοΰ όποιου έξικνεΐται είς τά πέρατα
τής Οικουμένης. 'Υπολογίζουν είς 10 έως 12 έκατ. κοιλά τήν έτησίαν 
παραγωγήν καί είς εξ φράγκα κατά μέσον όρον τήν τιμήν τοΰ κοιλοΰ. 
Τφ 1910 ή παραγωγή άνήλθεν είς δεκατέσσαρα εκατομμύρια, έξ ών 
εννέα καί ήμισυ έκατομμύρια βιαμετεκομίσΟησαν διά τής όδοΰ τής 
Καβάλλας, τά 
δέ υπόλοιπα διά ________________
Θεσσαλονίκης.

Σπο υδαιότε- 
ροι άγορασταί 
είνε τό Αυστρια
κόν καί τό Ουγ
γρικόν μονοπώ- 
λιον, δπερ αυτό 
μόνον άποσύρει 
τό έν τρίτον τής 
παραγωγής έτη
σίως, αί 'Ηνωμέ
νοι ΙΙολιτεϊαι, 
προμηθευόμε- 
ναι κατά μέσον 
όρον 2,500,000 
κοιλά, ή Γερ
μανία, ή Ρωσία 
καί τελευταΐον 
τό Γαλλικόν μο- 
νοπώλιον, άγο- 
ράζον 60 έως 70 
χιλιάδας κοιλά 
έτησίως.

Τό εισαγωγι
κόν της έμπό- 
ριον άφ’ έτέρου 
συνίσταται είς 
άλευρα, δρυζαν,

01 ΟΜΗΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ.—Καί άπό τήν Καβάλλαν έξέλεΕαν τριάκοντα άπό τούς καλητέρους “Ελληνας 
καί τούς έστειλαν είς τήν άρκονδοφωληάν των Βουλγαρίαν, δχου τούς έφυλάκισαν μέσα είς φρούρια. 
Τέλος άφέθησαν έλεύθεροι μετά τό πέρας τοΰ πολέμου καί έγύρισαν είς τάς έστίας των, πλήν ένός τοϋ 

Γ. Κουταλιάγκα, τόν όποιον έφόνευσαν. — (Φωτ. Ν. Παπαχριστοδούλου).

καφές έχουσι τήν προέλευσίν των έκ Τεργέστης καί τά οινοπνευμα
τώδη μετά τοΰ πετρελαίου έκ Ρωσσίας.

εκατομμύρια διαμετεκομίσθησαν διά \ής' δδοΰ' τής Ή Καβάλλα πλεονεκτούσα τών Σερρών, τής Δράμας, τής Ξάνθης καί 
τών λοιπών περί αύτήν πόλεων, λόγιο τής παρά τήν θάλασσαν θέσεως

καφεν, πνευμα
τώδη ποτά, ζά- 
χαριν καί πετρέ-
λαιον, άνήλΟε δέ άπό τοΰ 1905 έως 1910 είς 12 έως 15 έκατομ. κοιλών 
περίπου. Τά είσαγόμενα έτησίως άλευρα άνέρχονται είς 7 έκατομμύρια 
δραχμάς, προέρχονται δέ έκ Θεσσαλονίκης, Δεδεαγάτς, Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας καί έλάχιστα έκ Γαλλίας, ένφ ή δρυζα, ή ζάχαρις καί δ

ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ.— ΟΙ Βούλγαροι έγκαταλείποντες τήν Ξάνθην άπήγαγον μεθ’έαυτών τούς προκρίτους “Ελληνας 
μετά τοΰ Μητροπολίτου κ. Άνθιμον. Οί έν τή άνωτέρφ είκόνι έξηγόρασαν άντί 1500 λιρών τήν κεφαλήν των.

αυτής, περιερχομένων όλων τών δυτικώς τοΰ Νέστου καπνοπαραγω
γών μερών είς τήν Ελλάδα, οΐαι είναι αί πεδιάδες τών Σερρών καί 
τής Δράμας, θά γίνη κέντρον τής έμπορίας καί τής έξαγωγής τοΰ 
καπνού τών Μακεδονικών πεδίων ------- -'--1άξιολογιότατον, ύπό τήν Ελληνι

κήν δέ διοίκησιν έχει πρό αυτής 
μέλλον περίλαμπροι·.

• ♦ ·

ΥΤ0ΚΤ0Ν0ΥΝ ΤΑ ΖΩΑ;

Καμίλ Φλαμμαριόν, δ μέγας
1 Γάλλος έξερευνητής τής Φύ- 

σεως, έμελέτησε μεταξύ άλλων καί 
τό ζήτη|ΐα αύτό. ’Αναφέρει λοιπόν 
περιεργοτατα πράγματα διά τόν 
θάνατον τοΰ Κρουμέρ, τοΰ προσ
φιλούς γάτου τοΰ πρό τίνος άπο- 
Οανόντος μεγάλου δημοσιογράφου 
Άνρί Ροσφορ, χωρίς δέ καμμίαν 
έπιιρύλαξιν τόν θάνατον τοΰ ζιόου 
αύτοΰ χαρακτηρίζει ιός αύτοκτο- 
νίαν. Μολονότι ή γάτα είναι ζώον 
εγωιστικόν, ό Κρουμέρ, ώς πρός 
την πίστιν καί τήν αγάπην ύπερέ- 
6αινε πολλούς κΰνας, ουδέποτε δέ 
άπεμακρύνετο τοΰ κυρίου του καί 
ίδίφ κατά τάς τελευταίας έβδομά-
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ.—Ή Χίος ηύνοήϋη 
ύπό τής Τύχης καί άπίκτησεν ώς Διοι
κητήν της τόν κ. Δ. θεοδωράκην, τόν 
Κωστόν ιμπορον τής Αίγυπτου, άλ· 

τε δέ έκ τών διακεκριμένων Αξιωμα
τικών τοϋ ίίολεμ. Ναυτικού, ΰοτις άμα 
τή έκρήξει τοΰ πολέμου έσπευσε νά 
καταταχόή καί πάλιν είς τό οώμά του, 
είσενεγκών καί 100 χιλιάδας φράγκα 

διά τάς άνάγκας τής Πατρίδας.

δας τοΰ βίου του. Καί δταν ό ταραχώδης δημοσιογράφος έτελεύτησεν, 
ό Κρουμέρ έπαυσε νά τριόγη και μετά βαθμιαίαν αγωνίαν οκτώ ημερών 
έπαυσε νά ζή. 'Ο Φλαμμαριόν έγνόιρισε κυνάριόν τι εις τήν έπαυλιν 

Μιμερόλλ πλησίον τής Άνσενίς, τό όποιον 
ώνομάζετο Κΰρος. Ό κύριός του άπέθανε, 
τό δέ σκυλλάκι, τό όποιον παρηκολούΙΙησε 
τήν άσθένειαν του συμπάσχον καί συμπο
νούν έξέσπασεν είς κλαυ- 
θμηρισμούς καί όρυγάς 
σπαρακτικός, μόλις άντε- 
λήφθη, ότι ό κύριός του 
έξέπνευσε. Τήν έπομένην, 
κατά τήν ώραν τής κη
δείας, οί οικείοι, διά νά 
άποφύγουν τάς ένοχλή- 
σεις του, τό έκλεισαν έντός 
δωματίου τινός. Άλλά μό
λις ή κηδεία έξεκίνησεν 
ένας κρότος ήκούσθη (ίπό 
τήν οικίαν, τά τζάμια ενός 
δωματίου έθρυμματίσθη- 
σαν καί ό Κΰρος, καθη- 
μαγμένος, έπήδησε κάτω 
καί παρηκολούΙΙησε τήν 
κηδείαν καί τήν ταφήν 
τοΰ αύθέντου του. Παρέ- 
μεινε κατόπιν άφωνος 
παρά τόν τάφον καί δταν 
μετά τέσσαρας ή μέρας τοΰ 
επήγαν οί οικείοι τροφήν 
τόν εύρηκαν νεκρόν.

'Αναφέρει ό Φλαμμα
ριόν καί περί τοΰ πιστοΰ 
σκύλλου τοΰ διάσημου

τεϊαν Σαΐν Σουλπίς, έστάθη πρό ενός αυτοκινήτου τρέχοντος πρός τό 
Ώδεΐον καί κατεσ.παράχθη. Δέν χωρεϊ καμμία αμφιβολία δτι, τό άπελπι 
ζώον έστάθη επίτηδες διά νά φονευθή, όπως Οά έρρίπτετο είς τόν 
Σηκουάναν, έάν έν τφ άπέλπιδι δρόμο, του συνήντα τόν ποταμόν.

Οί άρχαΐοι ιατροί τών νοσοκομείων αναφέρουν περιστατικά κυνών, 
οΐτινες άποχωρισθέντες τών κυρίων των έγιναν νευρασθενικοί καί τούς 
έζήτουν έπιμόνως καί άποφεύγοντες πάσαν τροφήν ώρμων κατά τών

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟΝ.—Ό χορός τών χωρικών είς 
τό Πυργί, είναι ίνα άπό τά ουνηΟεστερα 

θεάματα τών έορτών σήμερον.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟΝ. — Νεάνιδβς άπό τό χωρίον Πυργί μέ τήν γρα9>ικωτάτην ένδυμαοίαν των σκορπίζονται έξω 
άπό τόν συνοικισμόν είς τήν έξοχήν καί Απολαμβάνουν τήν έλευάερίαν.

Ουρών καί συνέτριβον τάς κεφαλάς των. 
Ό Μέγας Ναπολέων έν Άγίφ Ελένη 

ένεθυμεΐτο πάντοτε γεγονός, τό όποιον 
τοϋ έκαμεν μεγάλην εντύπωσιν κατά 
τήν μάχην τοΰ Βυσσάνου. Ένφ διέτρεχε 
τήν κατάσπαρτου άπό νεκρούς καί τραυ
ματίας πεδιάδα μέ τό επιτελείου του, 
ήκουσεν όρυγάς κυνός. Πράγματι ένας 
σκύλλος έλειχε τό πρόσωπον ενός στρα
τιώτου, σάν νά ήθελε νά τόν έπαναφέρη 
είς τήν ζωήν. Καί δταν έθαψαν τόν 
πολεμιστήν, ό σκύλλος δέν ήθέλησε 
πλέον νά φάγη καί ύπέκυψεν είς τόν 
εκούσιον θάνατον.

Πρό ολίγου άκόμη —; διηγείται δ 
Φλαμμαριόν—-νεαρός έπιστήμων τής 
Λωζάνης μετέδωκεν αύτφ παρατηρησιν 
άνησυχαστικήν. Ό Μπόμπυ, ό σκύλλος 
του, ζώον τής οικογένειας Σαίν-Μπερ- 
νάρ, ό όποιος ουδέποτε τόν έγκατέλει- 
πεν, άλλά έξηπλωμένος παρά τούς πόδας 
αύτοΰ μέσα είς τό σπουδαστήριόν του 
παρηκολούθει τάς ψυχρός νυκτερινός 
μελετάς του σιωπηλός, έξυπνος καί κα
λός, είσήλθεν εσπέραν τινά είς τόν θάλα

μον του κυρίου του, άλλά δέν έπλησίαζε πρό αύτόν. Έφαίνετο πάσχων 
......’■-■-·■----Μήνην τλν ένάληι εκείνος 

σκηνήν πλησίον του. Έπί τέλους έπλησίασε, έτρίβη παρά τούς πόδας του καί έξη-

περιηγητοΰι Μάκ- Δουάλ -Στούαρτ, εξυπνότατου καί άγριου διά τούς μον τού κυρίου ιου, άλλά ______  _Τ____
ξένους, άλλά προσηνούς διά τόν κύριόν του, δστις τόν είχε φέρει έξ Λύ- καί προσέθλεπε τόν κύριόν του περίλυπος. Μάτην τόν έκάλει έκεϊνος 
στραλίας. Ό Χόππ — τό όνομά του—έπλάγιαζε πάντοτε είς τήν------
τοΰ κυρίου του, πλησίον του, καί άντί νά κοιμάται παρέμενεν 
άγρυπνων, μέ τά ώτα τεταμένα καί τούς μυκτήρας διεσταλ- 
μένους, είς πάντα θόρυβον. Ό έξερευνητής κατά τούς τελευ
ταίους μήνας τής ζωής του δέν ήδύνατο πλέον νά βαδίζη 
καί σχεδόν έσύρετο άπό τής κλίνης είς τόν καναπέ, τότε δέ 
ό Χόππ μαντεύων, δύναταί τις νά εΐπη, τάς έπιθυμίας τοΰ 
κυρίου του τάς έξετέλει μέ θαυμαστήν άντίληψιν. Τήν ημέ
ραν τοΰ θανάτου τού περιηγητού ό Χόππ έξερράγη είς άπέλ- 
πιδας όρυγμούς καί καθήσας παρά τούς πόδας ήτο άγριώτα- 
τος. Μάτην προσεπάθησαν διά τροφής νά τόν άπομακρύνωσι. 
Τέλος μέ προφυλάξεις πολλάς «πλησίασαν διά νά τόν άπο- 
μακρύνωσιν, άλλά παραδόξως δέν έκινήθη Ήτο νεκρός.

"Αλλος σκύλλος, ό Μπράφ, καλόν καί συμπαθέστατοι' ζώον, 
επειδή παρουσίασε ύποπτα σημεία λύσσης, έκλείσθη έκτος τής 
οικίας τού κυρίου του. ΙΙεριεπλανήθη άπό οικίας είς οικίαν, 
ΰλακτών διά νά του ανοίξουν, όταν δέ άντελήφθη δτι ούτε οί 
φίλοι τοΰ κυρίου του, τούς όποιους έγνώριζε, δέν τοΰ ήνοι- 
γον καί δτι δλοι τόν άπώθουν, άπελπισθείς, κατηυθύνθη 
πρός τήν άκτήν, παρά τό Ροσέστερ, έστράφη καί προσέθλεπε 
μακρόθεν τήν άστοργον οικίαν τοΰ κυρίου του, ύλάκτησεν 
έπί μίαν ώραν καί τέλος έπεσεν έντός τοΰ ΰδατος καί έθύθιζε 
τήν κεφαλήν του, έως δτου έπήλθεν ό έξ ασφυξίας θάνατος.

Τφ 1908 είς τό Παρίσι, δχι μακράν τοΰ 'Αστεροσκοπείου, 
ένα σκυλλί απαρηγόρητου διά τόν θάνατον τής κυρίας του, 
ήτις κατώκει είς τήν οδόν Πύργου, ώρμησε πρός τήν πλα- 

Τό ύπό τόν λοχαγόν Ιατρόν καί ύφηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου κ. I. Π. Καρδαμάτην πρώτον άντιχολερικόν 
συνεργεϊον δπερ έντός ϊόημέρου ύπερανόρώπου έργαοΐας, διελύόν έν μηνί Ίουλίω δλα τά χολερόβλητα 
χωρία, Ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος καί ένεργήσαν θαυμασίως, έπνιξε κυριολεκτικός τήν άπό 
Κιλκίς μέχρι'Λγ."Ορους χολέραν, έξ ής 600 καί πλέον κρούσματα είχον συμβή, καταγαγόν νίκην περιφανή.

πλώθη, άλλά μάλλον 
φάντασμα, σάν νεκρός. 
Τόν εϊχον συλλάθει 
έξω, τόν έκλεισαν κά
που καί τόν έκτύπησαν 
δυνατά. Καί τό σκυλλί, 
προαισθανθεί’ τόν θά
νατόν του, έσπευσε νά 
άποθάνη πλησίον του 
κυρίου του.

Δέν είναι σπάνιαι αί 
αΰτοκτονίαι τών ζώων 
καί οί θέλοντες θά 
εΰρωσι πολλά ενδια
φέροντα καί περίεργα 
παραδείγματα είς τό 
σύγγραμμα τού Φυ
σιοδίφου Φλαμμαριόν 
Contemplation* Sien- 

tiflque*».
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Η ΓΥΝΗ * *
ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ!

Η θρησκεία τοΰ 
Βούδα καί τοΰ

Κομφουκίου τάσσου- 
σαι τήν γυναίκα έν ήσ- 
σονι μοίρρ. ώς πρός 
τόν άνδρα, είνε αύστη- 
ραί καί θεωροϋσι ταύ- 
την έχουσαν διάνοιαν 
παιδαριιόδη καί πλά
σμα άσθενικόν.

«Ή γυνή έχει μορ
φήν άγγέλου, λέγει ’Ιαπωνικόν τι ρητόν, καί καρδίαν διαβόλου . Ή 
συμπεριφορά λοιπόν τού άνδρός πρός τήν γυναίκα κανονίζεται σύμ
φωνα πρός τό ρητόν τοΰτο. Οΰτω, καίτοι άπό τεσσαράκοντα ετών, ύπό 
τήν πνοήν τοΰ Εΰρωπάίκοϋ πολιτισμού, πολλά πράγματα μετεβλή- 
θησαν, έν Ίαπωνίρ, ή θέσις όμως τής γυναικός δέν έθελτιώθη. Πρό 
μικροΰ άκόμη ’Ιάπωνες συγγραφείς, έξετάζοντες τήν θέσιν τής γυναι- 
κός έν τή κοινωνίρ, έθεώρουν άτοπον τήν έξίσωσιν τής γυναικός πρός 
τόν άνδρα καί δέν έδίσταζον νά χαρακτηρίσωσιν ώς κηλίδα τούτο έν 
Ευρώπη συμθαΐνον.

Φαντάζεται πας τις βέθαια ποία είναι ή θέσις τής κόρης κατόπιν 
τούτου έν Ίαπωνίφ. ’Αρκεί νά εΤπωμεν δτι ή γέννησις τής κόρης έν τή 
οίκογενείρ χαρακτηρίζεται ώς άνεπανόρθωτον άτύχημα. Ό Ίάπων λέγει: 
"Εχω δύω παιδιά καί μίαν ένόχλησιν. Ένόχλησις είναι ή κόρη. Καί δέν 
έχει καμμίαν αύτοθουλίαν ή ανεξαρτησίαν ή κόρη, άλλ’ έκδίδεται κατ’ 
αρέσκειαν τοΰ πατρός. Ό έξ έρωτος γάμος έν Ίαπωνίρ. μέχρι πρό τίνος 
ήτο κάτι τι άγνωστον.

Άκόμη καί ύ μάλλον άνεπτυγμένος Ίάπων θεωρεί τήν γυναίκα ώς

Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

υπηρέτριαν. "Οταν βρέχη ή σύζυγος ή ή κόρη κρατεί τό άλεξιβρόχιον. 
Είς τό τραίνο ό σύζυγος εξαπλώνεται νωχελώς καί μακαρίως, ένφ ή 
σύζυγος οτρυμώνεται είς μίαν γωνίαν. Φαντασθήτε δτι ώς έξυπνοτέρα 
γελοιογραφία θεωρείται, καί είναι διά τούτο δημοφιλέστατη, είκιίιν παρι- 
στώσα Εύρωπαίον, κύπτοντα υπό τό βάρος φορτίου άποσκευών, ένφ 
παρά τό πλευράν του ή σύζυγος άνεμίζεται μέ τήν έθαντάγια της φαιδρά 
καί εύθυμος, τελείως ευτυχής.

Ό Ίάπων σύζυγος δικαιούται ν’άποπέμπη, δταν θέλη τό έτερον ήμισύ 
του. Τά διαζύγια σπανίζουν είς τάς άνωτέρας κοινωνικός τάξεις, άλλά 
παρ’ αύταϊς τά πράγματα εύκολύνονται διά τού θεσμού τής παλλακίδος. 
Ό Μικάδος έχει δώδεκα παλλακίδας, αυτός δέ ό διάδοχος τοΰ θρόνου 
είναι υιός τής Μεκανέ καί ή «Αίωνία ’Ανοιξις», δπως λέγεται έκεί ή 
Αύτοκράτειρα, είναι κατά νόμον μόνον μήτηρ του.

Φυσικά έν Ίαπωνίρ ή γυνή έργάζεται καί κοπιάζει πολύ. Είς δλα τά 
έπαγγέλματα σχεδόν εργάζονται γυναίκες, ένφ εις τά βιομηχανικά εργο
στάσια ι'ι άριθμός τών εργατίδων υπερβαίνει τόν τών άνδρών εργατών. 
Καί μισθοδοτείται γλισχρότατα έκεί ή έργάτις. Οΰτω δέ τό έπαχθές 

τής έργασίας καί 
τό ευτελές τής 
αμοιβής συντελεί 
είς τό νά γηρά- 
σκωσι καί παρακ- 
μάζωσι προώρως 
αί Ίαπωνίδες.Ό- 
ταν έργάζεται ή 
Ίαπωνΐς είνε φαι
δρά καί φιλομει- 
δι’ις, διότι άπό μι
κρός ηλικίας είς 
τούτο διδάσκεται.

Καί μολονότι 
τό Κιμονό — τό 
ένδυμά της— τήτ· 
άδικεϊ, έχει, χάριν 
μικρόσωμος ώς 
είναι, εύπλαστος, 
γοργή καί εύκί- 
νητος, μέσα είς 
τήν στίλβουσαν 
μέταξαν καί τάς 
λαμποκοπούσας 
χρυσός καρφίδας 
τής κόμης της, 
ιπτάμενη έδώ καί 
έκεί ώς χρυσαλ- 
λίς πολύχρωμος.

ΟΙ ΚΤΗΝΑΝΘΡΩΠΟΙ.— Είς τό TQixSQi όπου Δπτμόνωσαν τούς Βουλγάρους αιχμαλώτους, έξερράγη ώς ήτο έπόμενον καί χολέρα, ό δέ 
επισιτισμός τών άρκουδανθρώπον αύτών έγίνετο μέ Ιστιοφόρα, ύπό τήν έποπτεΐαν ένός τορπιλοβόλου τό όποιον έκυβέρνα ό κ. Μ. Φιλίνης. 

Ίδέτε τα τά ζφα πώς περιμένουν τό φαγητόν των.

Μ * *

* Ή anelnioia 
rival to ufyioior 
ιΰν σφαλμάτων.

Η ευγένεια 
στοιχίζει Αλίγον, 
άλλ’ αξίζει ποίν.
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ΤΟΥ ΗΛΙΟΓΑΒΑΛΟΥ

, * ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΙΗΓΗΜΑ *

ΔΟΥΛΟΣ νέος ό Εύμορ- 
1 φος μέ περικαλλές 

πρόσωπον Αντάξιον τοΰ 
ονόματος του. Ήτο αρε
στός ό Εύμορφος όχι μό
νον διά τήν χάριν αυτού, 
άλλά και διά τήν ευφυΐαν 
του. Έκρουε τήν λύραν 
δπως ούδείς άλλος καϊ 
άπήγγελλε διά γλυκείας 
φωνής φδάς τοϋ Άνακρέ-

οντος ή τοϋ Όρατίου. Έχάραττε άκόμη μέ 
πολλήν χάριν 'Ελληνικούς καί Λατινικούς χαρα

κτήρας. Καί ακριβώς διά τό τελευταίου του τοΰτο 
προσόν έκέρδισε τήν αγάπην τοΰ κυρίου του, τοΰ 
Συγκλητικού Άρικίου, δστις ποθών δόξαν φιλολο
γικήν, τοϋ ύπηγόρευε έκάστην πρωίαν τήν ιστορίαν 
τών έκστρατειών, ας πεντήκοντα έτη πρότερον έπε- 
χείρησε κατά τών Γερμανικών λαών ό Μάρκος Λύ- 
ρήλιος. Τούς εύρίσκομεν τήν έκτην τών ειδών τοΰ

Μαρτίου τοΰ τετάρτου έτους τής βασιλείας τοΰ Ήλιογαβάλου 
άσχολουμένους είς τοΰτο. Τό γραφεΐον παρακείμενον μέ τήν 
Πινακοθήκην έκοσμεϊτο άπό μαρμαρίνας προτομάς τών διαση- 
μοτέρων ιστορικών τής Ρώμης καί τής Ελλάδος, μεταξύ τών 
όποιων ό Άρίκιος, προτρέχων τής δόξης, είχε στήσει καί τήν 
(δικήν του. Ό Εύμορφος έγραφεν έπί τραπέζης εύρείας, εύρι- 
σκομένης είς τό μέσον τής αιθούσης, κεκαλυμμένης δέ άπό 
χειρόγραφα. Ό κύριός του μέ βαρύτιμον τήβενον, έβάδιζεν άπό 
τής μιας γωνίας είς τήν άλλην, λαμβάνων στάσεις μεγαλοπρε
πείς, χειρονομών ως κωμφδός καί άπαγγέλλων μετά στόμφου.

■Οί Μαρκομάνοι καί οί Βάνδαλοι—ύπηγόρευε μέ τούς 
βραχίονας υψηλά — ύπερβάντες τάς “Αλπεις, διεσπάρησαν ώς 
ορμητικός χείμαρρος..........»Άλλ’ αίφνης ό Άρίκιος διέκοψε τήν φράσιν του καί συνωφρυώΟη. 

Βήματα έπί τών πλακών τοΰ προδόμου άνήγγελλον επισκέπτην. 
Έστράφη πρός τήν θύραν σταυρώνων τούς βραχίονας έπί τοΰ στήθους.

—Χαϊρε χαριέστατε καί εύγενέστατε Άριστε’ είπε μέ φιλόφρον ύφος. 
Άνήρ μέτριου αναστήματος ό Άριστος, μέ πρόσωπον ψιμμυθιωμέ- 

νον καί κόμην φιλαρέσκως κτενισμένην, μέ ένδύματα ποικιλλόχρωμα, 
κατάφορτα άπό χρυσούς κροσσούς καί πορφύραν, έπιδεικνύων τούς έπί 
τών δακτύλων του πολυτίμους λίθους, προυχώρησε μέ σώμα εύσταλές 
καί έκάθησεν άνευ φιλοφρονήσεων έπί έδρας, ήν ώθησε πλησίον του 
δ Εύμορφος. .

— Ό σοφός Άρίκιος θά μέ συγχώρηση, είπε, διότι εισέρχομαι αδια
κρίτως είς τό σπουδαστήριόν του, τό άφιερωμένον είς τήν σπουδήν 
καί τάς Μούσας τής Ιστορίας, πλήν σπουδαία αφορμή μέ φέρει 
ενταύθα. Ή Ρώμη άπασα γνωρίζει τόν Άριστον. Δύναμαι νά εΐπω δτι 
ή Τύχη αφειδώς παρέσχε μοι τά πολυτιμότερα άγαθά αύτής. Ύπήρξε 
μέτρια ή αρχή τοΰ σταδίου μου· δέν ερυθριώ ποσώς διά τοΰτο. Ό 
αύτοκράτωρ Περτίναξ ήτο υίός άνθρακέως, δ δέ Μάκρινος, ό εσχάτως 
περιβληθείς τήν πορφύραν, κατέστη διάσημος άπό τούς αγώνας τοΰ 
Ιπποδρόμου. Ή μην χορευτής έγώ. “Εχει στιγμάς μέθης καί θρίαμβον 
τό επάγγελμα αυτό, Άρίκιε. Έφαντάσθης ποτέ τήν ηδονήν τής έπί 
σκηνής έμφανίσεως, τά πλήρη θάμβους βλέμματα τοΰ πλήθους; Είπέ, 
δέν είναι κλέος νά φέρη τις είς μίαν ύπερτάτην πτήση· τήν ψυχήν 
ολοκλήρου λαοϋ φρικιώντος έξ ευφροσύνης καί θαυμασμού; Βεβαιιό- 
θητι δτι άπό τό έπίζηλον αυτό σημεϊον διά νά στέρξω νά κατέλθω 
μέσω τών κοινών βροτών έχρειάζετο ή φιλία ένός θεού, ή εύνοια τοΰ 
Ήλιογαβάλου. Ιίεριεβλήθην λοιπόν τά υψηλά αξιώματα τής αυτοκρα
τορίας. έγενόμην Πραίτωρ καί "Υπατος, είμαι σήμερον Συγκλητικός 
καί μόνον τόν Καίσαρα βλέπω άνώτερον έμοΰ. ΜοΟ υπολείπεται γάμος 
ένδοξος.......... Χθες μεγαλοπρεπές φορεΐον διήρχετο τήν άγοράν μέ
τά παραπετάσματα κλειστά καί μόνον εις βραχίων έφαίνετο κρεμά- 
μενος, άλλά τόσον ωραίος, τορνευτός, αλαβάστρινος, ώστε ήκολούθησα 
τό φορεΐον μέχρι τοΰ ναού τής ’Αφροδίτης πεζή καί είδον ,έξερχομένην 
τήν εύγενεστέραν, τήν ώραιοτέραν Ρωμαίαν παρθένον, τήν ανεψιάν 
σου Όκταβίαν. ’Αγνοώ τί έπέδρασεν έπ’έμοΰ. Ή θεά άραγε; Γνωρίζω 
μόνον δτι ή είκών τής νεαρός παρθένου άπλοΰται πάντοτε πρό τών 
οφθαλμών μου. Παραφρονώ σοφέ Άρίκιε, δι’ αυτήν.

Ό Άρίκιος, λησμονών καί Μαρκομάνους καί Βανδάλους καί όλους 
τούς Γερμανικούς λαούς, έξαλλος άπό χαράν, άνέτεινεν πρός τόν ουρα
νόν τάς χεϊρας.

Οί θεοί μέ προστατεύουσι, άνέκραξε, άφοΰ σέ ένέπνευσαν νά συν- 
δεθής μετά τής οικογένειας μου. Ευτυχής Άρίκιε ! θά είσαι θειος τοΰ 
Άρίστου, τού έξ απορρήτων τοΰ Καίσαρος. "Ω τής δόξης!

— Είθε αί Μοΰσαι νά σέ φωτίζωσι καί ή Αφροδίτη νά μέ εύνοή· 
είπεν ό "Αριστος έγειρόμενος.

"Επειτα έχαιρέτησε τόν μέλλοντα θειον του καί άπήλθε. Άλλά μόλις 
δ πρώην χορευτής έφυγεν, ό ένθουσιασμός τοΰ ιστορικού έξητμίσθη.

— Κατηραμένα νά είναι τά πλούτη καί τά θέλγητρα, είπε, τής Όκτα- 
βίας, διότι μοί παρασκευάζουσιν ίσως τόν όλεθρον. Ό διοικητής τών 
ΙΙραιτωριανών ΙΙαΰλος άγαπά καί αυτός τήν Όκταβίαν καί τώ ύπεσχέ- 
θην αυτήν. Άλλ’ ό "Αριστος είναι ισχυρός καί άν άντιστώ, Οά ζητήση 
άπό τόν Ήλιογάβαλον τήν κεφαλήν μου.

Έκάλυψε διά τών χειρών τό πρόσωπον καί άποχαιρετών τήν συγ
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γραφήν του έσκέφθη νά σπεύση είς τοΰ Δίωνος Κασσίου, τού σοφού 
φίλου του, διά νά ζητήση τάς πεφωτισμένος συμβουλάς του.

Ό Εύμορφος τόν συνώδευσε μέχρι τής θύρας καί κατόπιν έκάθησε 
σκεπτικός παρά τήν είς τό κέντρον τοΰ προδόμου μαρμαρίνην κρήνην 
μέ δελφίνος νηχομένους, έφ’ ών ΐππευεν ή Αφροδίτη. Οί δούλοι διήρ- 
χοντο γυμνόποδες ένφ φωναί εύθυμοι ήκούοντο άπό τό άκρον τής 
στοάς, δπου ή Φαύστα, ή σύζυγος του Άρικίου εύρίσκετο μετά τής 
άνεψιάς της Όκταβίας, ή όποια άπό τοΰ θανάτου τών γονέων της 
συνέζη μετά τών θείων της. ’Εντός τού δωματίου περιειργάζοντο κομ
ψήν πυξίδα πλήρη κοσμημάτων πολυτίμων, ήν έστειλε τή μνηστή του 
ο Διοικητής τού Πραιτωρίου Παύλος.Ό Εύμορφος έπλησίασεν είς τό δώμα καί ή κυρία του τού ένευοε 
νά είσέλθη.— Ίδέ τά δώρα τοΰ Παύλου- τοΰ είπε. Νά μεταβής είς τό στρατόπε- 
δον άμέσως νά τόν εύχαριστήσης.

Ή Όκταβία, όρθή ένώπιον κατόπτρου μέ μακράν έσθήτα, άναδει- 
κνύουσαν τήν κομψότητα της, περιέβαλλε τόν τράχηλόν της διά περι
δέραιου μαργαριτών. Ή μαύρη κόμη της μέ κροκοχρόους ταινίας άνα- 
δεδεμένη έκάλυπτεν τό μέτωπόν της μέχρι τών μεγάλων κυανών 
οφθαλμών της. Καί πλησίον της, έξηπλωμένη έπί στενής καί χαμηλής 
κλίνης ή Φαύστα, ή λευκώλενος, μέ περιβολήν συνισταμένην άπό μίαν 
μόνην έσθήτα πράσινης χροιάς, μακράς, έσφιγμένης περί τήν όσφύν 
διά χρυσοποίκιλτου ζώνης, άνευ χειριδών. Ή πυρρόξανθος κόμη της 
άναδεδεμενη, είς τήν κορυφήν τής κεφαλής μέ έπιτετηδευμένην Αφέ
λειαν δέν έκάλυπτε τόν άλαβάστρινον αυχένα καί όταν ΰπηγείρετο 
έπεδεικνύοντο οί εύπλαστοι ώμοι της καί οί Οεσπεσίου κάλλους βρα- 
χίονές της.Ή Όκταβία έξήλθε διά νά έπιδειχθή μέ τά κοσμήματά της είς τάς 
θεραπαινίδας, ένφ ό Εύμορφος, σιγών διά νά μή διακόψη τόν ρεμβα- 
σμόν τής δεσποίνης του, ακίνητος, κρατών τήν άναπνοήν, άπεθαύμαζε 
την Φούσταν καί λογίζων έαυτόν ευτυχή, διότι ήτο δοΰλος της, έμενεν 
έξηπλωμένος έπί μιας ψάθης· είς ένα στεναγμόν του ή Φαύστα 
έστράφη πρός αυτόν καί εκείνος καταπόρφυρος, νομίζων δτι ήδυ- 
νήθη ή δέσποινά του νά Ανάγνωση είς τούς οφθαλμούς του τό μυστικόν 
του, έγονυπέτησε καί έθεσε τά χείλη είς τό άκρον τοΰ σανδαλιού της.

Ή Όκταβία έν τώ μεταξύ έπανήρχετο άκολουΟουμένη ύπό τών 
θεραπαινίδων καί ό Εύμορφος εύρε τήν ευκαιρίαν νά σπεύση είς 
προϋπάντηση· τοΰ κυρίου του έπανερχομένου.

«
Κίνησις καί θόρυβος είς τήν οδόν. Διαβάται πολυάριθμοι έσπευδον 

πρός οίας τάς διευθύνσεις, οί ίερεϊς μετέβαινον είς τούς ναούς των μέ 
βραδύ καί επίσημον βήμα, θεράποντες, άγρόται, δούλοι κατάφορτοι 
άπό κάνιστρα, δικηγόροι μέ τάς δικογραφίας ύπό μάλης, κουρεΐς, 
γυναίκες τοϋ λαοϋ, καί νεανίαι μέ κόμην Ακτένιστον, έπιστρέφοντες 
έκ καταγωγίων.Κομψόν φορεΐον μέ πολυάριθμον συνοδείαν θεραπόντων, προηγου
μένων καί επομένων, έφάνη καί έστάθη πρό τής θύρας τοΰ Άρικίου. 
Άτομόν τι μέ ποικιλόχρωμο'· έσθήτα και έπί τής κεφαλής δικτυωτόν 
κάλυμμα άπό χρυσά νήματα, όμοιάζον τό βάδισμα, τό παράστημα καί 
τήν φωνήν μέ γυναίκα, κατήλθε καί έζήτησε άπό τόν Εύμορφον νά 
τό όδηγήση παρά τή Φαύστρ. Ό ευφυής δοΰλος δέν έβράδυνε νά Ανα
γνώριση ένα τών ευνούχων, οΰς ό αύτοκράτωρ είχε φέρει έκ Συρίας.

Ό Σύριος εύνοΰχος ήμιέκλεισε τούς οφθαλμούς μόλις είδε τήν Φαύ
σταν, ώς εάν έθαμβοΰτο άπό τό φώς καί ύποκλιθεΐς ένεχείρισεν αυτή 
περγαμηνήν.Ό Αύτοκράτωρ έκάλει είς σπουδαίαν συνεδρίαση· τήν Σύγκλητον 
τών Δεσποινών, ήν είχε συστήσει, ή δέ σύζυγος τοΰ Άρικίου, καί ή 
Όκταβία έκαλοΰντο είς τό Παλάτιον, ένθα έλάμβανον χώραν αί συν
εδριάσεις. Ήσαν συνήθεις αί συνεδριάσεις αύται καί ούδένα πλέον 
έξέπληττον. Οί Ρωμαίοι είχον έξοικειωθή πρός πάν ιδιόρρυθμον.

Ή Φαύστα, συνοδευομένη ύπό τών θεραπαινών της μετέβη είς τούς 
λουτήράς της. Είς τό άποδντήριον πρώτον αί θεράπαιναι τήν άπήλ- 
λαξαν τοΰ χιτώνος καί τών κοσμημάτων της, άτινα άπέθεσαν έπί χρυ
σού δίσκου καί κατόπιν μετέβη είς τό Χοντρόν, αίθουσαν κυκλικήν, 
ής οί τοίχοι έκαλύπτοντο άπό πλατείας πλάκας στιλβωμένου μετάλλου, 
άντί κατόπτρου καί είς τήν όποιαν τό φώς, ένα φώς γλυκύ, είσήρχετο 
άπό όπάς έντέχνως εύρισκομένας έπί τοΰ Οόλου. Είς τό μέσον ύπήρχε 
βαθεΐα καί μεγάλη δεξαμενή, έσκαμμένη είς τό έδαφος, έντός τής 
όποιας κατήρχετό τις διά μαρμάρινων βαθμίδων. Μετά τό λουτρόν ή 
Φαύστα, άφοΰ έβυθίσθη πολλάκις είς τό διαυγές ύδωρ, ύπό τούς θαυ
μασμούς τών θεραπαινών, καλυφθεϊσα διά χνοώδους ύφάσματος έσπευ- 
σεν είς τό έλαιο·&έσιον, τήν αίθουσαν τών άρωμάτων, όπου, άφοΰ 
άπέμαξαν τά σταγονίδια ποΰ έστάλαζον σάν βροχή μαργαρίτου άπό τά 
μέλη της, τήςέπήλειψαν τόν τράχηλον &ι’ τρπύΧου, τούς βραχίονας διά 
σισνμβρίον, τάς κνήμας !>ι' Αιγύπτιον καί τούς πόδας διά κιναμώμον.

’Επανήλθε κατόπιν είς τό αποδντήοιον, δπου τήν άνέμενον αί καλω- 
πίστριαι, αί όποϊαι, καθιίις έκάθησεν έπί σκίμποδος έξ έλεφαντόδοντος, 
ήρχισαν νά περιποιώνται μέ μύρα καί άλοκράς τήν ώς 
κρουνοί χρυσού ρευστού χυμενην έπί τών ωμων κόμην 
της. "Εβαλε κατόπιν τά κοσμήματά της καί περιεβλήθη 
πρώτον βραχύν καί άραχνοΰφαντον χιτώνα, καί έπ’αύτοΰ 
τόν έκ πορφύρας μέγαν μανδύαν, φέροντα συμπλέγματα 
άνθέων καί άναπίπτοντα, άφοΰ περιέβαλλε τους γυμνούς 
βραχίονας, έπί τοΰ στήθους έν πτυχαϊς, συγκρατούμενοτ 
δέ διά πολυτιμοτάτων πορπών.

«
Άπειρον πλήθος εις τάς δδούς συνωθεϊτο ΐνα ϊδη τάς 

δέσποινας μεταβαινούσας είς τήν Σύγκλητον. "Αλλοι έρρι- 
πτον άνθη εις τά φορεία των καί ό όχλος έγέλα, έκραύ- 
γαζεν, είρωνεύετο. Είς τόν πυλώνα τοΰ Παλατιού ό συνω
στισμός ήτο τόσος, ώστε έδέησε νά σπεύσουν πολυάριθμο
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δοΰλοι ώπλισμένοι διά ράβδων καί λωρίων διά 
νά έπαναφέρουν τήν τάξιν.

Ή αίθουσα τής νέας ταύτης Συγκλήτου έπλη- 
ρώθη ταχέως άπό δέσποινας, αί όποϊαι κατέλα- 
βον τά έδώλια καί άναμένουσαι τήν άφιξιν τοϋ 
Αύτοκράτορος έφλυάρουν, ένφ οί βόλοι άντή- 
χουν καί ό θόρυβος ηΰξανεν δλονέν καί φιλο- 
νεικίαι καί συζητήσεις ήγείροντο, δτε έπεφάνη 
ό Ήλιογάβαλος καί σιγή έβασίλευσε.

Μέ μίαν Τυρίαν έσθήτα, συρομένην είς τάς 
πλάκας, μέ τήν κόμην είς μικρούς πλοκάμους, 
προυχιόρει, στηρίζων έπί τοΰ ώμου τοϋ Άρί
στου τόν πλήρη ψελλίων ισχνόν του βραχίονα, 
ένφ τέσσαρα παιδία ώραϊα, εστεμμένα μέ ρόδα 
καί φέροντα θυμιατήρια μέ άρωματικά ξύλα, 
άπό τά όποια άνεδίδετο κυανή φλόξ καί καπνός 
εύώδης προηγούντο, ε'ίποντο δέ γυναίκες αύλη- 
τρίδες. Τό χαΰνον ϋμμα του έπλανήθη πρός

τήν όμήγυριν. ήτις τόν ύπεδέχθη μέ επευφημίας καί παταγώδη χειρο
κροτήματα. Μερικαί έκ τών Ρωμαίων δεσποινών ώρμησαν καί έκάλυ- 
ψαν τάς χεϊράς του άπό φιλήματα, ένφ ό "Αριστος έδοκίμαζεν άπερί- 
γραπτον φόβον, μή αί Οωπεΐαι αύται ένοχλήσωσι τόν Αύτοκράτορα.

Ό Ήλιογάβαλος έκάθησεν έπί έδρας έξ έλεφαντίνου όδόντος ένιό
πιον τών εδωλίων καί μέ τρέμουσαν έκ συγκινήσεως φωνήν, μέσφ 
τής έπικρατησάσης σιγής, έλαβε τόν λόγον διά νά έξηγήση τόν σκοπόν 
Τής συνελεύσεως.

— Οί θεοί πάντες έν Ριόμη, είπεν, είχον ναούς καί λατρείαν. Είς 
μόνον είχεν άπομείνει άνευ τιμών, έκεϊνος είς δν ή μήτηρ μου Σοέμις 
μέ ανέθεσε παιδίον καί τοϋ όποιου είμαι ίερεύς. 'Γίς θεότης έξισοΰται 
πρός τόν "Ηλιον; Άλλ’άφοΰ οί άνδρες έφάνησαν πρός αύτόν άδιάφοροι 
καί άγνώμονες, δέον αί γυναίκες νά άνοικοδομήσωσι βωμούς τού 'I Ιλίου.

Καί άπομάσσων λαθραΐον δάκρυ άπό τους οφθαλμούς, ένφ ό "Λρι- 
στος μόλις συνεκράτει τούς λυγμούς, έξήγησεν ότι άκριβώς συνεκάλεσε 
τάς Ρωμαίας Δέσποινας διά νά ψηφίσουν τήν λατρείαν τοϋ θεοΰ 
Ήλιου καί γίνωσιν αύται αί ίέρειαι τής θεότητος.

Ή πρότασις έγένετο δεκτή μετ’ επευφημιών καί ή συνέλευσις διά 
ψηφίσματος καθιέρωσε τήν λατρείαν τοΰ θεοΰ Ήλιου, ώς θεοΰ τών 
θεών, πατρός τής Αιώνιας Ζωής. Πηγής παντός Φωτός καί πάσης 
καλλονής. Έξελέγησαν είτα δέκα ίέρειαι, μεταξύ τών οποίων καί ή 
Φαύστα καί ή Όκταβία καί άπεφασίσθη δπως, μία ημέρα έκάστου 
μηνός άφιερωθή δι’ έπισήμους τελετάς.

Άπήλθον είτα αί Συγκλητικά! πλήν τών έκλεγεισών ίερειών. άς 
ώδήγησεν ό Ήλιογαβάλος είς τόν ναόν τοΰ Ήλιου, ΐνα ή ήμερα αΰτη 
συμπληροιθή δι’ εύωχίας πρός τιμήν τοϋ θεοΰ.

Είς τάς τεσσαρας γωνίας τοϋ ναοϋ έκαίοντο εύώδη άρώματα, νεαραί, 
δέ μαϋραι, άκίνητοι, ώς άγάλματα έπί μαρμάρινων κιόνων έκράτουν 
δάδας άνημμένας. Ό Ήλιογάβαλος, ένφ αύλικοί τινες ιιέ γυναικείας 
έσθήτας καί μέ τήν κόμην εις πλοκάμους έλάμβανον θεσιν περί τήν 
τράπεζαν, έτοποθέτησε παρ’ αύτφ τήν Φαύσταν, δ δέ Άριστος έκάθησε 
πλησίον τής Όκταβίας. Οί δοΰλοι ήρχισαν παραθέτοντες τά εδέσματα 
καί πληροΰντες τά χρυσά κύπελλα σπανίων οίνων, μουσικοί δέ όπισθεν 
τών παραπετασμάτων άνέκρουον 'Ελληνικός λύρας καί Συρακουσίους 
αύλούς. Συγχρόνως, χορεύτριαι στεφανωμένοι μέ άνθη καί τά στήθη 
κατάφορτα άπό μαργαρίτας, ήρχισαν νά έπιδεικνύιοσι τήν τέχνην των. 

Εύθυμία άκράτητος. Ό Καΐσαρ, Μέγας ίερεύς τοΰ Ήλιου έπινεν 
ώς θεός, παροτρύνων καί τήν γείτονά του, ήτις δέν έτόλμα ν’ άπο- 
ποιηθή" ούτε ήκουε τούς στίχους τοΰ Εύμορφίωνος, ούτε προσεΐχεν 
είς τήν Ναΐδα, ή όποια έσπάραζεν ώς μαινάς μέ τήν κόμην άνω κάτω. 
Μάτην αί ώραϊαι δοΰλαι τής Συρίας παρηνώχλουν τούς ουνδαιτη μόνος. 
Ό 'Ηλιογάβαλος ήτο άναίσθητος· μόνον τήν Φαύσταν έβλεπε, λάμ- 
πουσαν ύπό τήν ανταύγειαν τών πυρσών καί άπαστράπτουσαν έν 
χρυσφ. Ό Αύτοκράτωρ έμέθυεν έξ έρωτος καί κύπτων πρός τό ούς 
της τής έψιΟύριζε φράσεις πυρίνας.

— Φαύστα, τής έλεγε, οί θεοί δέν σέ έπλασαν διά νά διέρχεσαι τάς 
ήμέρας είς τόν σκοτεινόν πρόδομον ένός συγγραφέως. Βασίλισσα τής 
καλλονής, Οά είσαι διά τοΰ έρωτός μου καί βασίλισσα τοΰ κόσμου. 
Οί ωμοί σου έπλάσθησαν διά πορφύραν. Είμαι Καΐσαρ καί θέτω ύπό 
τούς πόδας σου τήν Ρώμην καί τήν Οικουμένην.

Ή Φαύστα ήκροάτο έν σιγή, άλλά καί κατείχετο ύπό αλαζονείας 
ένταυτφ, φανταζομένη έαυτήν έπί τοΰ θρόνου. Άλλ’ άφ’ έτέρου άνελο- 
γίσθη τήν ωμότητα τοΰ Ήλιογαβάλου καί κατελήφθη ύπό φόβου. Τήν 
στιγμήν έκεινην ό Αύτοκράτωρ ήπλωνε τούς βραχίονας διά νά τήν 
έναγκαλισθή καί έκείνη ώπισθοδρόμησεν άποτόμως, ένφ όλοι τήν 
ήτένιζον έκβάλλοντες επιφωνήσεις χαράς.

— Ή ’Αφροδίτη ! έφώναξέ τις.
— Όχι, είπέ ή "Ηρα! έλεγεν άλλος.
Ή Φαύστα δέν ήδι’ινατο νά έννοήση τά αίτια τών εκδηλώσεων 

αύτών. Άλλ' αίφνης είδεν ότι αί πόρπαι τοΰ πέπλου της είχον άπο- 
σπασθή καί θορυβηθεΐσα καί κατέρυθρος προσεπάθησε νά καλύηιη μέ 
τούς βραχίονας τό άποκαλυφθέν στήθος της.

Τότε νεαρός τις δοΰλος, ό Εύμορφος, ένφ οί αύλικοί συνωθοΰντο 
περί τήν Φαύσταν, άλλοι διά νά κορέσουν τό βλέμμα καί άλλοι διά νά 
άκουσθώσιν άπό τόν αύθέντην των έγκωμιάζοντες τήν εύνοουμένην, 
πλησιάσας τήν πατρικίαν προσήρμοσε τάς πόρπας, αδιαφορών άν τό 
τόλμημά του αύτό Οά τοΰ έστοίχιζε τήν ζωήν.

— ’Ιδού ό έρως σπεύδων είς βοήθειαν τής μητρός του· έφώναξεν 
ό Εύμορφίων.

Ό Αύτοκράτωρ έγέλασε καί ό δοΰλος έσώθη.
— Μόνον θεούς πρέπει νά ύπηρετή, προσέθηκε δ Ήλιογάβαλος, έν 

τόσον ώραΐον παιδίον. Σέ καθιστώ ιερέα τοΰ Ήλιου.
— Είναι άληθής άηδών είς τό ρσμα ό δοΰλος τοΰ Άρικίου· είπεν 

είς τόν Καίσαρα ό Εύμορφίων.
— Λοιπόν νά ψάλη· διέταξβν ό Ήλιογάβαλος.

Ό Εύμορφος έηιαλεν. Είς τό τέλος τοΰ ρσματος έκαλύφθη άπό χει
ροκροτήματα. Ό Αύτοκράτωρ άπέσπασε τής κεφαλής του τό έκ ρόδων 
στέμμα καί έστεφάνωσε τόν δοΰλον. διατάξας νά τώ μετρήσωσι τήν 
έπαύριον εκατόν χρυσά νομίσματα φέροντα τήν προτομήν του.

Ό Άριστος όμως έβλεπε δύοντα τόν άστερισμόν τής εύνοιας του, 
πρό τής Φαύστας καί τοΰ Εύμορφου καί έτήκετο έκ ζηλοτυπίας. 
Ήγέρθη λοιπόν διά νά έπιδείξη τό τάλαιπόν του.

— Καί έγω είμαι καλλιτέχνης- έφώναξε καταπόρφυρος έκ τής οργής 
καί τής μέθης. Θά χορεύσω. Προσέξατε Δέσποιναι διά νά χειροκροτή
σετε. ο δέ Ήλιογάβαλος θά μέ άνταμείψή.

Έκύκλωσε τους βραχίονας, ήμιέκλεισε τά βλέφαρα καϊ ύπομειδιών 
έρρίφθη είς μίαν έξωφρενικήν ορχησιν. Μάτην προσεπάθει νά τηρήση 
ρυθμόν καί μέτρον, ένφ ό Αύτοκράτωρ άνετρέπετο έπί τής κλίνης του 
καί έκυλίετο γελών μέ τό κωμικόν θέαμα. Ό Άριστος ένόμιζε τούς 
γέλωτος ώς εκδηλώσεις θαυμασμού καί ύπερηφανευόμενος, έμόρφαζε καί 
καθίστατο περισσότερον γελοίος καί ειδεχθής έν τή μέθη του. Άλλ’ αί
φνης άπώλεσε τήν ισορροπίαν καί έκυλίσθη έπί τοΰ δαπέδου, παραθύρων 
καί μίαν τράπεζαν μέ εδέσματα, όταν δέ οί δοΰλοι τόν άνήγειραν. τό 
πρόσωπον του ήτο καθημαγμένον καί ή λευκή έσθής του κατασπιλωμένη.

Ό Καΐσαρ έπαυσε νά γε/.ρ. Τά μάτια του άπήστραψαν άπαισίως καί 
τό στόμα του συνεστάλη.

— Ήττήθη- είπεν.'Ημείς θά άποφανθώμεν ώς καί διά τόν ήττώ- 
μενον παλαιστήν, άν πρέπει νά ζήση.

Ό "Αριστος προσέθλεψε τόν Αύτοκράτορα μέ έκπληξιν καί τρόμον, 
άλλ' είδε τά χείλη του τρέμοντα καί λει·κά. Ό Ήλιογάβαλος ύψωσε τόν 
βραχίονα καί όλοι οί αύλικοί τόν έμιμήθησαν. Στιγμαί ύπερτάτης αγω
νίας. Ό "Αριστος θέλει νά ζητήση χάριν, άλλ’ ή γλώσσα του παραλύει 
καί τά μάτια του πλανιόνται βλοσυρά έδώ καί εκεί, ικετευτικά. Ό Καϊ- 
σαρ καταβιβάζει τόν δάκτυλον. Τετέλεσται- κατεδικάσθη είς θάνατον I 

Αίφνης τοΰ μελλοθανάτου τό μέτωπον έπορφυρώθη καί αί φλέβες 
τοΰ τραχήλου του έξωγκώθησαν- έγονυπέτησε.

-— Οίκτον ! άνέκραξε. Σύγγνωθι Καΐσαρ !
— Ηρό τριών έτών, είπεν ό Αύτοκράτωρ, φαινόμενος συγκεκινημέ- 

νος, αί ύπηρεσίαι σου μοί ήσαν εύχάριστοι καί πολύτιμοι. Δέν έπιθυμώ 
νά εϊπη τις ότι ό Καΐσαρ ύπήρξεν άγνωμων καί έπιλήσμων. Θά σοί 
παράσχω χάριν, έκ τής όποιας θά κρίνωσιν οί μή έννοοΰντές με, καί 
μή δυνάμενοι νά έκτιμήσωσι τήν μεγαλοψυχίαν καί φιλανθρωπίαν μου.

Ήτο επιβλητικός καί γενναιόψυχος, γύρω του δέ ήκούοντο έπιφω- 
νήσεις: Θείος! Μέγας! Καί ό Άριστος άνεθάρρησε καί έδάκρυεν έξ 
εύγνωμοσύνης, ένφ ό Αύτοκράτωρ χαμηλή τή φωνή έψιθύριζε κάτι είς 
τινα δοΰλον, δστις άπελθών έπέστρεψε μετ’ ολίγον κομίζων έπί δίσκου 
μαργαροκοσμήτου, στίλβοντά τινα αντικείμενα. Ό Καΐσαρ τά έθεώ- 
ρησε καί είτα έλαβεν αύτά, ένφ μετά φρίκης άνεγνώριζον βρόχον έκ 
μετάξης καί έν έγχειρίδιον μέ λαβήν λαξευτήν καί χρυσήν 7^πίδα 
άπολήγουσαν είς αιχμήν μέ άδάμαντα όξύτατον.

— ’Ιδού ή χάρις ήν σοι παρέχω· είπεν ό Αύτοκράτωρ.
Ό Άριστος ήρχισε νά κλαίη άπελπις πλέον. Έσκέφθη νά άποδράση, 

άλλά προσήλθον φύλακες συνοδεύοντες τρεις νεάνιδας λευκοφόρους, 
έκπάγλου κάλλους. Ό Αύτοκράτωρ υποπτευόμενος κακόν τό τέλος του, 
έπεφύλασσε δΓ έαυτόν τό μέσον αύτό τοΰ θανάτου καί ό Άριστος 
έγνώριζε καλώς ότι, είς τό Παλάτιον συχνάκις παρεΐχεν είς αύτάς ό 
Ήλιογάβαλος τήν εύκαιρίαν νά έξασκώνται καί νά τελειοποιούνται αί 
τρεις ώραϊαι δήμιοι εις τήν αποστολήν των. Τραγική άγωνία συνείχε 
πάντας έν τή προσδοκίφ τοΰ δράματος, δπερ Οά έξειλίσσετο.

Έν μέσφ τής φρίκης εκείνης ό Εύμορφος έπλησίασε λάθρα πρός 
τήν Φαύσταν καϊ τής έήιιθύρισε:

— Θάρρος ! Ό ΙΙαΰλος θά σας σώση. Ό Ού?-τιανός καί ό Κάσσιος 
τόν βοηθοΰσιν. Έπαγρυπνεΐ έφ' υμών.

Εξουθενωμένη ή Πατρικία κατηράτο τήν καλλονών καί τήν φιλαρέ- 
σκειάν της, ένφ ό Ήλιογάβαλος, έμπλεως χαράς, έδιδε τό σύνθημα. 
Δύω άπό τάς λευκοφόρους νεάνιδας ελαβον τόν κατάδικον έκ τών βρα
χιόνων, ένφ ή τρίτη, μειλίχια καί μειδιώσα τοΰ παρουσίασε τούς μαρ- 
γαριτοκοσμήτους βρόχους καί τό εγχειρίδιον έναλλάξ διά νά έκλέξη. 
Μέ κλειστούς τούς οφθαλμούς δ χορευτής είχε χάσει τήν φωνήν. Τούς 
ήνοιγε μόνον διά νά ίκετεύση τόν Καίσαρα διά τοΰ βάμματος, άλ.λά 
μάτην. Ή νεάνις προσεπάθει νά τοΰ περιβάλ.η τόν βρόχον καί ένφ έκεΐ- 
νος ήσπαιρεν, ό Καΐσαρ καί οί αύλικοί έκένουν απνευστί τά κύπελλα. 
Τέλος ή λευκοφόρος δήμιος, όργισθεΐσα, έγινε κατέρυθρος καί όρμήσασα 
τόν έσφιγξε, βάλλοντα άνάρθρους γόους, μέ τούς χαλύβδινους βραχίονάς 
της καί τοΰ περιέβαλε τόν βρόχον. Ό Άριστος έπεσε μέ τό πρόσωπον 
ιώδες, άσπαίρων καί ή μέταξα τοΰ βρόχου έσχισε τήν σάρκα του.

— Νά τόν μεταφέρετε έξω ! Διέταξεν ό Καΐσαρ. Πολύ άδέξιαι έφά
νησαν είς τό εργον των. Προτιμώ τό έγχειρίδιον δι’ έμέ.

Καί ένώ αί τρεις λευκοφόροι νεάνιδες μέ τάς έσθήτας καθημαγμέ- 
νας, άπήρχοντο θορυβημένοι, ό Ήλιογάβαλος καί οί αύλικοί έξεκένουν 
άπαξ έτι τό κύπελλον.

— Ό "Ηλιος, είπεν έγειρόμενος ό Καΐσαρ, προστατεύει τούς φίλους 
μου. Λϋριον φέρετε τά γαμήλια δώρα είς τό Παλάτιον. Νυμφεύομαι 
τήν Φαύσταν τήν εσπέραν ταύτην καί φρονώ ότι ό σοφός Άρίκιος θά 
μοί παραχωρήση μετά χαράς τήν προίκα μετά τής συζύγου του. Είς 
άντάλλαγμα θά έπιτρέψω είς αύτόν νά συγγράψη τήν Ιστορίαν τής 
βασιλείας μου. Ή Όκταβία Οά είναι ύπό τήν 
κηδεμονίαν μου καί Οά διαχειρισθώ τήν περιου
σίαν της μεριμνών διά τήν νεότητά της. Ήδη 
άπέλθωμεν.Ό Υμέναιος άλλαχοΰ καλεΐ ημάς.

«
Ό χρυσός, ό έλεφαντόδους, ό ορείχαλκος, τά 

πολύτιμα ξύλα καί τά ώραιότερα μάρμαρα ώρ- 
γίαζον είς τό Παλάτιον, δπερ είχεν οικοδομήσει πρό 
εκατόν πεντήκοντα έτών ό Ν'έρων. Στήλαι έξ ίάσπιδος, 
αχάτου, κυάνου ύψοΰντο πέριξ μικράς αύλής έστρωμένης 
διά μαργαριτών, ρουβινίων καί τοπαζίων, έφ’ ών ό 'Ηλιο
γάβαλος Οά έθραυε τήν κεφαλήν, άν προυτίμα τόν θάνατον τούτον.

I
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Έκεΐ κατηυθύνθη έκ τοΰ ναού τοΰ Ήλιου ή πομπή,_ βραδέως pai- 
νουσα έντός οτοάς, άπό τής όποιας έφαίνετο σιωπηλή ή ’Αγορά, η 
συνοικία τών Πατρικίων καί τό Καπιτώλιον μαρμαϊρον υπό τήν ανταύ
γειαν τής σελήνης, ένφ ή καθεύδουσα Ρώμη έλούετο είς πέλαγος φωτός. 
Προηγούντο χορεύτριαι καί αύλητρίδες καί παΐδες άποφυλλίζοντες 
τριαντάφυλλα καί άλλοι θυμιαίνοντες, εΐποντο δέ.ό Αύτοκράτωρ καί ή 
Φαύστα καί είτα οί συνδαιτημόνες ροδοστεφανωμένοι.

Είσήλθον είς τόν θάλαμον τού Αΰτοκράτορος. ’Αγάλματα θεοτήτοιν, 
καί εικόνες διάσημων ζωγράφων τής ’Αλεξάνδρειάς καί είς_ τήν οροφήν 
ή άποθέωσις τοϋ Ήλιογαβάλου, ένφ είς τό βάθος δύω τεράστιαι νηρη'ι- 
δες έκράτουν κλίνην σχήματος Οαλασσίας κογχύλης έκ μαρμάρου καί 
εις τούς πόδας της ή Φοίβη καί ή Αύρα, έστεμμέναι δι’ αστέρων, 

έκράτουν άνημμένην δριδα.
Ό Ήλιογάβαλος έκάθησεν έπί θρόνου μεγαλοπρε

πούς, δούλοι δέ καί αύλικοί έγονυπέτησαν λατρεύοντες 
αύτόν. Έκρότησεν είτα τούς δακτύλους καί ήγέρθη- 
σαν. Έστράφη τότε πρός τήν Φαύσταν.

— Εύφραίνου, τής είπε, διότι θά μερισθής τήν 
ίσχύν καί τόν πλούτον μου. Ούδεμία κεφαλή 0ά ΰψωθή περισσότερον 
υπερήφανος τής ίδικής σου. Θά σοί παραχωρήσω τό σκήπτρον μου· 
άπό σέ έξαρτάται νά τό διατηρήσης. Σείς δέσποιναι, προετοιμάσατε 
τήν νεόνυμφον.

Έπλησίασαν τότε τήν Φαύσταν πολλαί γυναίκες καί παιδία καί 
ΰψοΰντα τάς δρδας έψαλλον τά θέλγητρά της. ένφ ή Φαύστα άδρα- 
νής, νεκρά σχεδόν, είχεν άπωλέσει τήν συνείδησιν τοΰ περιβάλλοντος. 
Άλλ’ όταν τήν ώδήγησαν πρός τόν αύτοκρατορικόν θρόνον, άνέκυψε.

— Τί πράττετε ; ήρώτησε ; Χωρίς δέ νά άναμένη άπάντησιν επέταξε 
τό στέμμα κάτω καί έσχισε τόν πέπλον, τόν όποιον τής είχον φορέσει 
αί θεραπαινίδες. Έκπληκτος ό Καϊσαρ ώρθώθη τρέμων καί άφρίζων.

—Άρνεΐσαι νά γίνης σύζυγός μου ;
— Τρέμω άναλογιζομένη τούς έγκληματικούς σκοπούς σου· άπήν- 

τησεν εκείνη.
— Προτιμάς λοιπόν τόν θάνατον άπό τάς τέρψεις καί τάς τιμάς; Νά 

συλληφΟή καί νά δεθή ! Θά τήν ανταμείψω δεόντως.
Τότε δ Εύμορφος ώρμησε καί έστάθη πρό τής Δεσποίνης του_ κρα

τών έγχειρίδιον. Κάποιος δούλος έπειράθη νά τόν άπωθήση, άλλ’ έπεσε, 
ένφ άλλος δοκιμάσας νά θέση χεϊρα έπί τής Φαύστας εφευγε τραυμα
τισμένος. Αί γυναίκες έβαλον κραυγάς φρίκης και έφευγον ή έσπευοον 
νά κρυβώσιν ύπό τά έπιπλα καί όπισθεν τών άγαλμάτων. Πολλοί έν 
μέσφ τής παραζάλης έφυγον πρός τήν ’Αγοράν.

— Οί σωματοφύλακές μου ! Καλέσατε τούς σωματοφυλακές μου 1 
Χίλια δηνάρια διά τόν θάνατον αύτοΰ τοΰ παράφρονος I έκραύγαζεν δ 
Ήλιογάβαλος, κατελθών τοΰ θρόνου καί κρυπτόμενος όπισθεν τών 
δούλων. Συλλάθετέ τον!

Ό Εύμορφος προασπίζων τήν κυρίαν του κατηυθύνετο πρός τήν 
θύραν. Άλλ’ αίφνης αύλικός τις τοΰ κατέφερε κτύπημα διά σκίμποδος 
είς τήν κεφαλήν καί ό δούλος ζαλισθείς κατέπεσεν, ένφ ή Φαύστα συν- 
ελαμβάνετο καί έδένετο, βοηΟοΰντος αύτοΰ τοΰ Ήλιογαβάλου, είς τούς 
οφθαλμούς τοΰ όποιου έζωγραφίζετο άγρια χαρά. Συνελήφθη καί ή 
Όκταβία έπίσης καί έδέθη καί αύτή. Έπληρώθη τότε δ θάλαμος άπό 
τούς άναθαρροΰντας αύλικούς.

— Βλάξ καί ήλίθιε, έλεγεν Αιγύπτιος οίνοχόος είς τόν εκτάδην κείμε
νον Εύμορφον, κτύπων αύτόν είς τό στήθος διά τοΰ ποδός. Θά έπινες 
μέ χρυσά κύπελλα καί προτίμησες τήν άγχόνην καί τήν μαστίγωση·.

Ό Αύτοκράτωρ τέλος έπέβαλε σιγήν καί στραφείς πρός τήν Φαύσταν 
προσεπάθησε νά τήν παραπείση δΓ έκφράσεων δελεαστικών. Πλήν 
ματαίως. Τότε Σύριος εύνοΰχος έπλησίασε τόν Αύτοκράτορα καί ύπεν- 
θύμισεν είς αύτόν τοΰ Μίθρα τοΰ μάγου τάς γοητείας, ίκανάς νά τήν 
μεταπείσωσι.

Ό Καϊσαρ διέταξε νά προσέλθη δ μάγος. Άνήρ πεντήκοντα πέντε 
έτών, υψηλός καί μεγαλοπρεπής μέ οφθαλμούς μαύρους μέ γαμψήν 
ρίνα καί γενειάδα μέχρι τής ζο’ινης. Έφερε μίτραν κατάφορτοι· από 
πολυτίμους λίθους, έσθήτα λευκήν μέ αστρονομικός παραστάσεις καί 
χαλδαϊκός επιγραφής καί ράβδον έξ έλεφαντίνου όστοΰ. Προυχώρησε 
μέ βραδύ βήμα πρός τόν Αύτοκράτορα καί ήρχισεν επικαλούμενος τήν 
Άστάρτην, προφέρων άκαταλήπτους λέξεις, υψών τούς βραχίονας καί 
διαγραφών καβαλιστικά σχήματα είς τό διάστημα διά τής μαγικής 
του ράβδου.

Αίφνης βόαβος ασθενής διεχύθη είς τόν θάλαμον καί ριπή άνεμου 
έσβεσε τάς δφδας. Οί αύλικοί καί όλοι έκλεισαν τούς οφθαλμούς, όταν 
δέ τούς ήνοιξαν, μελιχρόν φώς κατηύγαζε τόν θάλαμον.

Τήν στιγμήν εκείνην κουστωδία οπλιτών ύπό ένα κεντηρίονα, μέ 
άπαστράπτοντα κράνη καί στίλβοντα ξίφη έπεφάνη είς τήν θύραν.

— Ακολουθήσατε με- είπε πρός τήν Φαύσταν καί τήν Όκταθίαν 
ό κεντηρίων.

— Ά ρρων! έκραύγασεν ό Ήλιογάβαλος λυσσών καί έκτείνων τάς 
χεϊρας διά νά κράτηση τάς δύω γυναίκας, αΐτινες έσπευδον πρός τόν 
κεντηρίονα. Καί κατελθών τοΰ θρόνου ώρμησε κατά τοΰ κεντηρίονος 
μέ τάς πυγμάς ΰψωμένας.

Οί στρατιώται έκύκλωσαν τόν άρχηγόν των καί απώθησαν τόν Αύτο
κράτορα. Κάποιος δούλος διολισθήσας διά νά καλέση βοήθειαν έπαν- 
ήλθεν άγγέλλων ότι, κατά διαταγήν τοΰ Παύλου ή φρουρά τοΰ Παλα
τιού είχεν έγκαταλείψει τάς θέσεις της. Ό Ήλιογάβαλος ένόησεν 
άμέσως ότι εύρίσκετο πρό στρατιωτικής συνωμοσίας. Ήρχισε τότε νά 
κραυγάζη, νά ύθρίζη, νά άποσπφ τάς τρίχας τής κεφαλής του, νά 
άνατρέπη τά έπιπλα καί τά άγάλματα καί έκυλίσθη τέλος κάτω είς τό 
δάπεδον έξεμών αίμα καί άφρούς.

«
Οί κατοικοΰντες παρά τήν Ίεράν Όδόν ΰπνωττον έτι καί ό δίφρος, 

ού έπέβαινον αί φυγάδες, ήλαυνεν ίλιγγιωδώς. Είσήλθον είτα είς τήν

μεγάλην Νομεντιανήν όδόν, ότε ή νύξ ήρχισε νά διασκεδάζηται. Ό 
δρόμος έπληρώθη ύπό χωρικών όδηγούντων τά ποίμνιά των ή κομιζόν- 
των τρόφιμα καί καρπούς είς τήν 'Ριόμην. Ήκουοντο ήδη άπό τοΰ 
στρατοπέδου αί σάλπιγγες άθροίζουσαι τούς πολεμ ιστός είς γυμνάσιον. 
Έφθασαν τέλος καί αί δύω γυναίκες κατηυθύνθησαν πρός τό έν τφ 
μέσφ τοΰ στρατοπέδου Πραιτιόριον. Ό Παΰλος καί ό Άρίκιος τάς 
ύπεδεχθησαν άγωνιώντες καί ή Φαύστα διηγήθη αΰτοΐς τά όργια τής 
νυκτός. τόν φόνον τοΰ Άρίστου καί τόν βίαιον γάμον.

— Έκδίκησιν! έκραύγασαν οί παριστάμενοι, μεταξύ τών οποίων 
παρευρίσκοντο καί ό Ούλπιανός, ό διάσημος νομοδιδάσκαλος καί Δίων
ό Κάσσιος, δ περίφημος στρατηγός, άμφότεροι ζώντες άπό τής είς τόν . 
θρόνον άναρρήσεως τοΰ Ήλιογαβάλου έν μονώσει καί τρέφοντες άσβε- 
στον κατ’ αύτοΰ μίσος, μή προσερχόμενοι είς τάς συνεδριάσεις τής 
Συγκλήτου.

Ήδη τό στράτευμα, καταλλήλως κατηχηθέν πρό πολλοΰ ύπ* αύτών, 
δέν άνέμενε παρά τήν στιγμήν τήν κατάλληλον. Οί άρχηγοί συνεσκέ- 
πτοντο περί τοΰ τρόπου τής κατά τοΰ Παλατιού έφόδου. Αίφνης 
μακρόθεν έπεφάνη πολυάριθμος συνοδεία νέων καί νεανίδων, κυκλοΰσα 
μεγαλοπρεπές φορεΐον, άστράπτον έκ χρυσοΰ καί πολυτίμων λίθων, τό 
όποιον έφερον διίιδεκα αίθίοπες.

— Ό Καϊσαρ ! είπον τινές.
Μανιώδης έξ οργής καί πάθους ό Ήλιογάβαλος, μόλις συνήλθε, 

χωρίς ούδέν νά δυνηθή νά τόν μεταπείση, έξεκίνησε πρός τό στρατόπε- 
δον μετά τών περί αύτόν, περιβληθε'ις τήν λαμπροτέραν του στολήν. 
Εύνοΰχοι καί δούλοι προηγούντο. Ή συνοδεία ώδευσε διά μέσου σκη
νών καί στρατιωτών καί έστη πρό τοΰ Πραιτωρίου, όπου άπετέθη 
χαμαί τό φορεΐον, τότε δέ τά παραπετάσματα ήνοίχθησαν καί έπεφάνη 
ό Καϊσαρ. Ό χρυσός, οί μαργαρίται καί οί άδάμαντες άπήστραπτον. 
Άνηγέρθη καί διέτρεξε τάς τάξεις μέ τό βλέμμα.

— Πολίται, ανέκραξε, πρό τεσσάρων έτών μ’ έκαλέσατε εις τήν 
αυτοκρατορίαν, διότι είσθε οί λεγεώνες τής Συρίας, οί όποιοι ένί- 
κησαν καί έθανάτωσαν τόν Μακρινόν. Σήμερον παρέχεται ή ευκαι
ρία νά αποκτήσετε νέα δικαιώματα έπί τής ευγνωμοσύνης μου. Ή 
γυνή, ήτις πρέπει νά γίνη σύζυγός μου καί ή ανεψιά της κρύπτονται 
ένταΰθα. Τάς άπήγαγον έκ τοΰ Παλατιού μου τήν νύκτα ταύτην 
άποδώσατέ μοι αύτάς καί παραδώσατέ μοι τόν Παύλον, ό όποιος έτόλ- 
μησε νά τάς άπαγάγη.

—’Ιδού έγώ· είπεν ό Παΰλος προχωρών. Μή έλπιζε όμως τοΰτο. Οί 
στρατιώται μου δέν θά προδώσωσι τόν άρχηγόν των χάριν τοΰ κακώς 
άμείψαντος τήν άφοσίωσίν των. Οί λεγεώνες μου άντεμετώπισαν τόν 
θάνατον, ΐνα σέ άναθιβάσωσιν είς τόν θρόνον. Τί έπραξες δι’ αύτούς; 
Ούδέν. Ού μόνον δ’ άλλά καί θάνατον χαρίζεις είς πολλούς έξ αύτών. 
Εκείνον, οστις διώκει τούς λεγεώνας είς τήν μάχην τοΰ Ίμ, τόν διοι
κητήν Γάννυν, τόν έφόνευσες. Ελπίζεις νά παραόώσουν είς τάς άνάν- 
δρους καί μιαράς χεϊράς σου τήν κεφαλήν ένός στρατιώτου, συντρόφου 
των έν δπλοις;

Μία ιαχή έπιδοκιμασίας έκυμάτισε άνά τάς τάξεις καί πολλοί πραι- 
τωριανοί συνωθοΰντο διά νά άσπασθώσι τήν έσθήτα τοΰ άρχηγοΰ των. 
Ό Αύτοκράτωρ έχασε τό θράσος του.

— Άποδώσατέ μοι τουλάχιστον τάς γυναίκας’ είπε.
Διέταξε τότε ό Παΰλος νά φέρωσι τάς δύω γυναίκας, αΐτινες προσήλ- 

Οον οδηγούμενοι ύπό τοΰ Άρικίου είς τήν πρώτην γραμμήν, κάτωχροι 
καί δακρύουσαι.

— Ή μέν μία, είπεν ό Παΰλος πρός τούς στρατιώτας, είναι σύζυγος 
τοΰ Συγκλητικοΰ Άρικίου, ή δέ μνηστή μου. Ό Ήλιογάβαλος ήθέλησε 
νά καταστήση αύτάς αύλικός. Τό δέχεσθε σύντροφοι;

Άλλοι ύβρισαν, άλλοι ήλλάλαξαν καί άλλοι ύψωσαν τάς πυγμάς καί 
τά ξίφη. Ό Αύτοκράτωρ έδειλίασε καί ήρχισε νά πετφ κοσμήματα, ένφ 
οί αύλικοί ειδοποιούν νά προσαχθή τό φορεΐον. Οί αίθίοπες εύνοΰχοι 
μετά δυσκολίας διήνοιγον τό στίφος τών συνωθουμένων περί τόνΉλιο- 
γάβαλον, οστις όλονέν άπέσπα έκ τών ενδυμάτων του λίθους, υποσχό
μενος αφειδώς χρυσίον. Οί στρατιώται έθησαύριζον, ά).λά ξένοι οί 
πλεΐστοι, δέν ένόουν τήν γλώσσαν.

Καί όταν έτελείωσαν τοΰ Αΰτοκράτορος τά κοσμήματα, έφώρμησαν 
κατά τών αύλικών Γαλάται, Γερμανοί, Αφρικανοί. Λίμα έρρευσε, καί 
τούς έγύμνωσαν καί τέλος έπέπεσαν κατά τών δώδεκα κολοσσών εύνού- 
χων, οϊτινες άνέμενον μέ τούς έπιχρύσους μοχλούς τού φορείου διά νά 
προασπίσουν τόν Αύτοκράτορα. Έφαίνοντο ώς όρειχάλκινοι Ήρακλεΐς 
καί έπάλαισαν ύπερανθρώπως, κτνπώντες ώς κριοί μέ τήν κεφαλήν 
όταν άπεκόπησαν αί χεϊρές των.

Κατεβλήθησαν καί αύτοί καί τό φορεΐον συνετρίβη ύπό τοΰ μαινομέ- 
νου στίφους. Αξιωματικοί έσπευσαν έν τφ μεταξύ, κατά διαταγήν τοΰ 
Παύλου, διά νά συλλάθωσι τόν Ήλιογάβαλον, άλλ’ ούτος είχεν έξαφα- 
νισθή, κρύβεις εις τινα καλύβην.

Ό πρώτος, όστις άνεκάλυψε τό κρησφύγετόν του, 
ώπισθοδρόμησεν έκ φρίκης καί άηδίας. Ημίγυ
μνος καί τρέμων είχε κρύβει έντός σωροΰ κόπρου 
ό Αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων, καλύπτων τό πρόσω- 
πον δι’ άκαθαρσιών. Έσπευσαν καί άλλοι, άλλά
δέν έτόλμων νά τόν έγγίσωσι, διά νά μή κηλιδωθώσι τά όπλα των. 
Γονυπετής εκείνος έντός τής κόπρου, κατεσπιλωμένος, έξελιπάρει τήν 
ζωήν του.Είς στρατιιότης γελών έρριψε τότε κατ’ αύτοΰ ένα λίθον καί χώματα 
καί μετ’ ολίγον ό Ήλιογάβαλος είχε ταφή ζών ύπό σωρόν λίθων, 
χωμάτων καί άκαθαρσιών. Καί όταν έσπευσαν έπί τόπου οί αξιωματικοί 
εδρον εν πτώμα οίκτρώς παραμορφωμένον.

Αίφνης φωναί χαράς καί άλλαλαγμοί ήκούσθησαν άπό τοΰ Πραιτω- 
ρίου. Είς τήν θύραν τοΰ Διοικητηρίου ένεφανίσθη Δέσποινα σεβασμία, 
παρουσιάζουσα άπό τής χειρός ώραϊον παιδίον.

— Ζήτω ό Καϊσαρ! έκραύγασε Δίων ό Κάσσιος.
— Ευτυχία καί πολλά τά έτη Αλεξάνδρου Σεβέρου· έκραύγαζε τό 

στρατόπεδον άπ’ άκρου εις άκρον έν ίαχαϊς.

*

ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΤΑ βΑΛΛΣΣΑΝ.—·Ή το0 Στόλο„ μα< η4ξήί)η Χοτά „ τόν

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΔΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΦΟΡΑΝ

Άναγκαζόμεβα καί πάλιν νά έπαναλάόωμεν πρός τούς έκ τών συνδρο
μητών τής «Εικονογραφημένης» ΰπολειφθέντας περί τάς απέναντι της 
ύλικάς ύποχρβώσεις των, νά ευαρεστηθούν νά μάς έμβάσουν τά δικαιώ
ματα μας. Είναι τόσα; αί άνάγκαι τοΰ Περιοδικού, ώς έκ τών δημιουργη- 
θεισών ανωμαλιών καί τόσα τά σχηματισθέντα κενά, ώστε πρέπει νά κιοτεύ
σουν δτι, Οά προσφέρουν είς αύτό ΰψίστην έκδούλευσιν.

«
ΕΝ ΜΙΤΥΛΗΝΗ.

Τήν προστασίαν τών συμφερόντων τής «Εικονογραφημένης» καθ’ δλην 
τήν νήσον Μιτυλήνην άνέλαδεν ή έκεΐσε γνωστή έταιρία Εξαγωγής, Εισα
γωγής καί Παραγγελιών Δημητριάδου - Διακάκη. παρακαλοΰνται δέ οι 
συναλλασσόμενοι μετά τού Περιοδικού νά άπευθύνωνται του λοιπού παρ' 
αύτοϊς διά παν σχετιζόμενον μέ τήν «Εϊκονογραφημένην».

6,559,226.55

Κόκκος άμμου εμπρός είς τάς δαπάνας τών δύω πολέμων, αΐτινες, κατά 
τούς μετριωτέρους υπολογισμούς φθάνουν τά 500 έκατομμύρια δραχμών 
περίπου. Ό αριθμός αύτός τών 6,559,226.55 δραχμών, εμφαίνει τάς εισφο
ράς πού έστάλησαν πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν παρά διαφόρων ύπέρ τών 
αναγκών τοΰ πολέμου.

Δέν θέλομεν νά ψέςωμεν τούς στείλαντας, πρός οΰς μέ ευγνωμοσύνην 
διατελεϊ τό Έθνος, άλλά τούς μή στείλαντας καί δυναμίνους τετράκις 
καί πεντάκις νά καλύψουν τό ποσόν αύτό.

«
Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Έγινε έφέτος τήν 11 Αύγούστου έν Κερκύρφ ή λιτανεία τού Αγίου 
Σπυρίδωνος, άλλ’ έξαιρετικώς λαμπροτέρα καί έπιβλητικωτέρα άπό άλλοτε, 
λόγφ άπεριγράπτου συρροής προσκυνητών έκ τής έλευθερωθείσης Ηπείρου.

Ή λιτανεία τελείται άνελλιπώς άπό του 1717, εις άνάμνησιν τής μακράς 
ύπό τών Τούρκων πολιορκίας κατά τό έτος αύτό. Ισχυρός ’Οθωμανικός 
στόλος, άποκλείσας τήν νήσον, άπεβίβασε πολυάριθμον'στρατόν, ό όποιος 
προελάσας άπό τών βορεινών άκτών έφθασε 
μέχρι τών προαστείων τής πόλεως. Κερ- 
κυραίοι καί Ίσραηλϊται άντέταςαν άπε- 
γνωσμένην' άμυναν άνδραγαθούντες, ύπό τόν 
Σούλεμπουργ, τόν άρχηγόν τής Ένετικής 
φρουράς. Αίφνης τήν νύκτα τής 10 Αύγού
στου πρός τήν 11 φοβερά θύελλα ένέσκηψε 
καί αποσυνέθεσε τούς πολιορκούντας, οϊτι
νες προτροπάδην φεύγοντες έπέβησαν τών 
λειψάνων τής άρμάδας.

Καί ή Ένετική Γερουσία τότε εις άνά- 
μνησιν τής θεία συνάρσει συντελεσθείσης 
άπολυτρώσεως έδώρησεν είς τόν ναόν τού 
Πολιούχου τής νήσου Αγίου ύπερμεγέθη 
έξ άργύρου σφυρηλάτου κανδύλαν, άνήγει- 
ρεν άνδριάντα τού Σούλεμπουργ πρό τής 
πύλης τού φρουρίου, ώρισε δέ διά ψηφί
σματος ϊνα κατά τήν έπέτειον τελήται 
έπίσημος λιτανεία έν τή πρωτευούση.

ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ

Ίδέτε τήν παρατιθεμένην εικόνα: Είναι 
πράξις βαπτίσεως ’Οθωμανού άπό Βουλγά
ρους. "Οπου έπάτησαν τό πόδι των, ή 
πρώτη των έκπολιτιοτική πράξις ήτο, διά 
τής βίας νά βαπτίσουν τούς Τούρκους τών 
κάποτε καί έπί βραχύτατον χρόνον νέων 
χωρών των.

Ένας αξιωματικός, δύο στρατιώται ένο
πλοι, έτοιμοι νά ξεκοιλιάσουν τόν μελλο- 
φώτιστον, άν ήρνεΐτο, καί ένας παπάς, άπό 
τούς στρατολογουμένους δολοφόνους, ήρ- 
κουν διά νά συμπληρώσουν τά έντυπα 
αυτά καί νά πολλαπλασιάσουν τούς ύπη- 
κόους τής Αύτοΰ Αιμοσταγούς Μεγαλειό
τητας τού Τσάρου τών Βουλγάρων, καί τό
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ποίμνιον τής ’Εξαρχίας των. Εννοείται δτι δλοι αύτοί οι διά τής βίας βαπτι- 
σθέντες Οθωμανοί, μόλις τά μέρη των κατελαμβάνοντο ύπό τού στρατού 
μας, έσπευδον νά σχίζουν αύτά τά πατσαβουρόχαρτα καί νά έπανέρχωνται 
εις τούς κόλπους τής θρησκείας τού Ίσλάμ.

«
ΤΑ ΒΑΖΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Όσοι ηύτόχησαν νά συνδέωνται μέ στρατιωτικούς άπέκτησαν τά ώραιό- 
τερα άναμνηστικά άπό τούς δύω νικηφόρους πολέμους μας. Είς τά πεδία 
τών μαχών έγκατεαπάρησαν, άπορριπτόμενοι ώς άχρηστοι άπό τούς μαχο- 
μένους, οί κάλυκες, οι άποτελούντες μετά τού βλήματος τήν φυσίγγην τού 
νέου πυροβόλου. Ο! κάλυκες αύτοί έπιμήκεις, έκ κρατερώματος όρειχάλ- 
κου, στιλβούμενοι διά μηχανήματος, γίνονται θαυμάσια καί κομψότατα 
ανθοδοχεία δι’ αίθουσαν ή γραφειον. Άπό τά α’.ματόβρεκτα λοιπόν πεδία 
τούς συνέλεγον οί στρατιωτικοί καί έστελλον ώς άνάμνησιν πρός τούς έδώ 
οικείους των. Καί φιγουράρουν τώρα εις τάς αίθούσας μικρά βάζα - κάλυ
κες τοπομαχικών, έπιμήκεις οβιδοβόλων, όλμοβόλων καί πελώριοι τοπο- 
μαχικών τών 10,5. Εννοείται δτι μεγαλητέραν άξίαν έχουν οί βουλγαρικοί 
καί τουρκικοί κάλυκες, άλλ’ άφ’ ετέρου οί Ελληνικοί, λόγφ δτι θά πλη
ρωθούν έκ νέου διά πυρίτιβος καί βλήματος, συνελέγοντο έπιμελώς ύπό τών 
αρμοδίων ύπηρεσιών καίδΓ αύτό σπανίζουν. Ό βουλευτής Λαρίσσης κ. Αγα
μέμνων Σλήμαν έχει γεμίσει τά σαλόνια του μέ κάλυκας τοιούτους, οί 
όποιοι άποτελούν σειράν άναμνηστικήν δλων τών μεγάλων μαχών, τάς 
όποιας συνήψεν ό στρατός μας πρός τούς Τούρκους καί τούς Βουλγάρους.

«
ΔΙΑ ΤΟΝ Κ Δ. ΠΑΝΑΝ

Μάς γράφουν περίεργα πράγματα περί τού έν Βραίλφ Ελληνικού Προ
ξενείου. Ό Πρόξενος τής Αύτοΰ Ελληνικής Μεγαλειότητος κ. Κουντουμάς, 
έντελώς άθέατος διά τούς ύπηκόους τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου, άντι- 
καθιστάται πλήρως ύπό ένός γέροντος, δ όποιος νομίζει έαυτόν τούλάχι- 
στον Πάπαν, μόλις καταδεχόμενος νά άτενίζη τους προσερχομένους δι’ύπο- 
θέσεις των πρό τού Άποστολικού του θρόνου, καί ό όποιος μάλλον θά ήτο 
κατάλληλος ώς θυρωρός κάποιου φιλανθρωπικού Ιδρύματος. Περί τής 
καταστάσεως τοϋ έν λόγφ προτύπου Προξενείου έστάλησαν καί έπιστολαί 

παρ’ δμογενών πρός τόν ήμέτερον Διευθυ
ντήν, έπιφυλασσόμενον νά κάμη λόγον, όταν 
σύν θεώ άνοιξη τάς πύλας της ή αίθουσα 
τής Εθνικής Αντιπροσωπείας.

«
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό κ.Αδαμάντιος ΙΙέτσιος, άντιπρόσωπος 
τής «Εικονογραφημένης» καί Γενικός ΙΙρά- 
κτωρ τής Ασφαλιστικής Εταιρίας «Ανα
τολή» έν Θεσσαλονίκη, καί ή Δεσποινίς 
Αικατερίνη Ν. Χατζηκώστα, ήρραβωνίσθη- 
σαν. Ή «Εικονογραφημένη» εύχεται τα- 
χείαν τήν στέψιν. -. - ··'■·

β
Ο ΚΑΪΖΕΡ ΡΕΖΙΣΣΕΡ

Μαζί μέ τάς πολλάς άσχολίας του καί 
τά αξιώματα του δ Αύτοκράτωρ Γουλιέλ- 
μος είναι καί γενικός έπόπτης τών έν Γερ- 
μανίφ Βασιλικών θεάτρων καί άσχολεΐται 
αύτοπροσώπως μέ αύτά, καλύπτων άκόμη 
έξ ιδίων τά έλλείμματά των. Ή φροντίς, 
έννοείται, αύτή δέν είναι μικρά. Αρκεί νά 
σημειωθή δτι, τά θέατρα ταΰτα αριθμούν 
πλείονα τών χιλίων πρόσωπα, μεταξύ τών 
όποιων έκατόν μακινίσται καί ξυλουργοί 
άσχολοϋνται μέ τήν μεταφοράν τών σκηνο
γραφιών καθ’ έκάστην άπό τήν μέ διακόσια 
δωμάτια γενικήν άποθήκην, έως εις τό θέα- 
τρον. Είκοσιέξ ζωγράφοι, γλύπται, λεπτουρ
γοί, άνθοκόμοι καί ένας άρχιρράπτης μέ 
λεγεώνα τεχνιτών άσχολοϋνται εις τήν 
κατασκευήν τών αμφιέσεων, αΐτινες άνερ- 
χόμεναι εις 143,000 είναι καταγεγραμμέ- 
ναι είς 36 ρεπερτουάρ καί καθ’ έκάστην 
αύξάνουν, εις τρόπον ώστε τό έτος άναλο-
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γοϋν 800 νέαι αμφιέσεις. Είς τόν λαβύρινθον αύτόν προσθέσατε άκόμη 
καί βιβλιοθήκην περιλαμδάνουσαν 30,000 τόμων.

Άγγλος σοφός έλεγεν δτι δέν υπάρχει εις τόν κόσμον εκκλησία, δπου 
νά μή εχη ό διάβολος τό παρεκκλήσιόν του.

*
ΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ-1912

Τπό τόν άνω τίτλον, δ σεβαστός τής “Εικονογραφημένης φίλος καί 
πολύτιμος συνεργάτης, δ πρύτανις τών λογιών καί συγγραφέων κ. Μπάμ- 
πης “Αννινος αγγέλλει τήν προσεχή έκδοσιν κομψού τόμου έκ δώδεκα 
περίπου τυπογραφικών φύλλων, περιλαμβάνοντος 
εντυπώσεις του, διηγήσεις, αναμνήσεις, επεισόδια 
καί ίστορικάς πραγματείας περί τών πολεμικών 
συμβάντων. Ή φήμη του συγγραφέως δέν επιτρέ
πει είς τήν αγγελίαν αύτήν νά προσθέσωμεν ούδέ 
έν διαφημιστικόν ιώτα-

Τιμή διά μέν τό ’Εσωτερικόν δραχμάς 3, διά 
δέ τό Εξωτερικόν φράγκα 3.50.

«
Ό Κύριος πρός τήν υπηρέτριαν:
— Μαρία, τί κάνει ή Κυρία στήν σάλλα;
— Τραγουδεί-
— Καί τό σκυλλί ποΰ είναι;
— Ουρλιάζει καί αύτό κάτω στήν αύλή.

«
Ο ΚΑΙΣΑΡΗΣ

'Αντάξιος τών ’Εθνικών περιστάσεων καί μεγα
λείων έφάνη δ έπιθεωρητής τών Στρατ. Μουσικών 
κ. Σπ. Καίσαρης. Εύθύς άπό τής πρώτης στιγμής 
πού έξερράγη ό πόλεμος, μέ τά θριαμβευτικά 
μαρς, τά όποια έδίδαξεν είς τάς στρατιωτικάς 
μουσικάς, μετέδωκε τόν σπινθήρα τού ενθουσια
σμού εις τάς τάξεις τοΰ στρατού καί ήλέκτρισε 
τά πλήθη, ποΰ είς τό άκουσμα στρατιωτικής 
μουσικής έδονοΰντο άπό πατριωτισμόν. "Οταν δέ 
έγνώσθησαν οί πρώτοι θρίαμβοι τοΰ στρατού μας 
εις Μακεδονίαν έπαθε καί ό Ιδιος αντανάφλεξιν 
άπό ένθουσιασμόν καί έγραψε τά ωραία μάρς, πού 
άκούομεν τώρα νά συνοδεύουν τά διάφορα στρα- 
τικά αποσπάσματα. Ή Εικονογραφημένη» τώρα,
δτε έπέστη ή στιγμή νά έξαρθή ή δράσις ένός έκάστου, αισθάνεται τήν 
ύποχρέωσιν νά άποδώση .... τά τού Καίσαρος τφ Καίσαρη.
ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ *

Άπό τήν Κεφαλληνίαν μάς άναγγέλλεται δ θάνατος τής Ειρήνης Γ. 
Πετράτου. Χρηστή δέσποινα καί ένάρετος, στερηθείσα τοΰ συζύγου της, 
διετήρησε τήν άρχοντικήν έν Πεασάδφ οΐκογένειάν της, άναπτύξασα καί 
μορφώσασα τά τέκνα της μέ ζηλευτήν άνα- 
τροφήν, δΓ ήν αύτή παρέσχεν έαυτήν ώς ύπό- 
δειγμα. Ή «Εικονογραφημένη» συμμερίζεται 
εΐλικρινώς τήν οδύνην τής άπορφανισθείσης 
οικογένειας.

ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗΣ

Είναι άνάγκη δμως νά βοηθηθούν αύτά τά καλλιτεχνάκια. Πρέπει οι δυνά- 
μενοι νά λάβουν πρόνοιαν, περί αύτών, νά τά σπουδάσουν, καί πρέπει νά 
κιοτεύσουν οί δυνάμενοι καί άδιαφοροϋντες δτι, έγκληματοΰν κατά τής 
Ελληνικής Προόδου.

ΤΙ ΘΑ (ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ

’Αφού 6 άνθρωπος κατώρθωσε διά τών έφευρέσεών του νά λύση τόσα 
προβλήματα τής ζωής, τώρα f/άζει χέρι καί εις τούς νόμους τής Φύσεως.

ΙΙΰτω ό Ίάπων βοτανολόγος Τουσκΐ μάς βέβαιοί δτι, δέν άπέχει πολύ ή 
ήμέρα, καθ’ ήν δλόκληροι άνθοδέσμαι άπό διάφορα καί ποικιλόχρωμα . 
άνθη θά άνθίζουν εις έν καί τό αύτό φυτόν. Καί ισχυρίζεται δ Τουσκΐ ότι δέν 

τό επέτυχε δΓ εμβολιασμού τούτο, άλλά δΓ ιδιαι
τέρας παρασκευής σπόρων, ήν τηρεί άκόμη μυστι
κήν. Ή ποικιλία αύτή τοΰ συνδυασμού θά είναι 
απεριόριστος καί θά παρέχη σπόρον κρίνου — ρό
δου — ιου αίφνης, δυνάμενος νά ουνδυάση σπόρον 
έπτά άνθέων. Ό μόνος περιορισμός είναι δτι, έπι- 
τυγχάνει συνδυασμούς σπόρων δι’ άνθη μόνον τής 
αύτής έποχής.

«
Μεταξύ δύω δικηγόρων κατά τινα διακοπήν 

τής δίκης
— Είσαι παληάνθρωπος, λωποδύτης !
— Κύριε συνάδελφε, έγώ δέν σέ ΰβρίζω.

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Έως τώρα είχε τό ρεκόρ τής έκδόσεως 
βιβλίων ή Γερμανία. Σήμερον δμως τήν ύπερη- 
κόντισε ή ’Ιαπωνία. Κατά τό παρελθόν έτος 
έξετυπώθησαν έκεί κάτω 41.620 τόμοι καί 
μόνον 31.282 έν Γερμανίφ.

«
Ή οικογένεια έτοιμάζεται διά τήν έξοχήν.
Ή πενθερά — Άν θέλης Κωστή, μένω έγώ 

μαζή σου γιά συντροφιά.
Ό γαμβρός. — Εύχαριστώ μητέρα, έχω τήν 

φωτογραφίαν σας.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ

Ένεφανίσθησαν καϊ εφέτος δροσερά, γεμάτα 
χάριν περισσότερον τελειοποιημένα τά Καντιω- 
τάκια' δ Μήτσος καί ή Όλυμπίτσα. Ίδέτε τα 
εις μίαν σκηνήν τούΆμλετ καί τής Όφηλίας. 
Ό κόσμος τών θεάτρων, συμπαθών τούς δύω 
μικρούς καλλιτέχνας, έξέσπαζεν είς χειροκρο
τήματα άγρια. Άλλά δέν άρκοΰν αί συμπά
θεια1. καί τά χειροκροτήματα καί δσα γράφομεν 
οι καλαμαράδες. Τά παιδιά αύτά θά μείνουν στραβά, χωρίς μόρφωσιν. Καλ
λιτεχνία δέ χωρίς μόρφωσιν ίσον μηδέν. Ή ιδιοφυία σήμερον δέν αρκεί. Μέ 
στερήσεις, μέ παρακλήσεις, μέ τάς προσόδους τής εργασίας των οί γονείς 
των τά είχαν βάλει είς κάποιον σχολεϊον. Άλλά γιά παραπάνω; Σημειω- 
τέον δέ δτι δέν πρέπει αρκετόν καιρόν νά έργασθουν τά μικρά, διότι ξεύ- 
ρετε δλοι τί θά είπή αγρυπνία μέ μελέτην, ξελαρύγκισμα, συγκινήσεις κ.λ.

ΤΑ ΚΑΝΤΙΠΤΑΚΙΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ

Μέ χαράν ή «Εικονογραφημένη» άγγέλει τούς 
αρραβώνας τής 'Ελένης Κ. Πετροπούλου,
αδελφής τοΰ αρχαίου Διαχ.ειριστού τοΰ Περιοδικού 
μας κ.’Αχ. Πετροπούλου, μετά του κ. Ήλία Κου- 
στέλλου, Δικηγόρου - ’Εφέδρου Άνθυπολοχαγοΰ, 
τελεαθέντας έν Καβάλλφ τόν παρελθόντα μήνα. 
Ή “Εικονογραφημένη» ραίνει τούς άρραβώνάς των 
μέ εύχάς καί άνθη. *

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΩΣ

Μέ τά πρώτα ψύχη ήνοιξαν τάς πύλας των τά 
θέατρα τών κινηματογράφων. ΙΙύτύχησαν καί αί 
Άθήναι νά αποκτήσουν ειδικά θέατρα, μετά τά 
γνωστά πρόχειρα σκηνώματα τών καφενείων, όπως 
δλαι αί μεγαλουπόλεις. Πρό πολλοΰ κάθε μεγάλη 
πόλις τής ’Ανατολής, ώς ή Κωνσταντινούπολις, 
ή Σμύρνη, ή Θεσσαλονίκη, ή Καβάλλα, ή Δράμα, 
ή Ξάνθη, ή Σόφια, ή Φιλιππούπολις, ή Κωνστάν- 
τσα, τό Βουκουρέστι, ή Βραΐλα, τό Βελιγράδιον 
καί άλλαι άκόμη άπέκτησαν άπό δύο καί άπό τρία 
περίκομψα θέατρα εϊδικώς διά κινηματογράφους. 
Ή πρωτεύουσά μας, καθυοτερήσασα κάπως, έχει

σήμερον νά επίδειξη τέσσαρα τοιαΰτα ειδικά θέατρα, τήν «Παλλάδα» τό 
«Αττικόν», τό τοΰ Πανελληνίου», καί τό τής Κυβέλλης, καί τά όποια 
είναι έφωδιασμένα μέ τελειότατα μηχανήματα καί θαυμασίας ταινίας. Τά 
σκήπτρα δμως έξ αύτών τά έχει, κατά τήν κοινήν όμολογίαν, τό θέατρον 
«Παλλάς» τής έν Σμύρνη έδρευούσης μεγάλης κινηματογραφικής έταιρίας 
« Levant Company», νεότευκτον καί πλουσιώτατον είς διάκοσμον, καθ’ δλους 
δέ τούς κανόνας τής ύγιεινής κτισμένου, είς τό δποΐον, κατά τόν παρελ

θόντα χειμώνα συνεκεντροΰτο ή έκλεκτοτέρα 
τάξις, θαυμάζουσα τάς θαυμασίας ταινίας καί 
τά άληθινά θαύματα τοϋ Κινεμακολόρ, μέσφ 
γλυκυτάτης θερμοκρασίας, τήν όποιαν έσκόρ- 
πιζε διαρκώς τό τελειότατου καλοριφέρ καί 
πάντοτε άνανεουμένου, χάρις είς τό ειδικόν 
σύστημά του, άέρος, τόν όποιον αρωματίζουν 
ειδικοί συσκευαί. Τό θέατρον τοΰτο, ύπό τήν 
δεξιωτάτην διεύθυνσιν τοΰ κ. Α.Άγγελοπούλου, 
έκ τών συνεταίρων τής Έταιρίας Καλλιβωκδς 
καί 2“> ήτις αντιπροσωπεύει έν Έλλάδι τήν 
«Levant Company» μέ πλουσίαν συλλογήν 
άριστοτεχνικών ταινιών, καί έφέτος συνεκέν- 
τρωσε τήν εκλεκτήν τάξιν.

Ό προϊστάμενος. —Έζήτησες κύριε μιάς 
ημέρας άδειαν διότι έγέννησε ή γυναίκα σου καί 
έλειψες δύο. Αύτό δέν πρέπει νά έπαναληφθή.

— Μάλιστα Κύριε Διευθυντά, άλλά έγέν- 
νησβ δίδυμα, καί 
θά έπαναληφθή.

αύτό ίσα - ίσα είναι ποΰ δέν

ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Δυβάρ άνήγγειλεν εσχάτως

Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ

Ό καθηγητής
τήν έπιτυχίαν τών πειραμάτων του έπί τής 
άνανεώσεως τοΰ αίματος του άνθρώπου δι’ ενέ
σεων καί τήν θεραπευτικήν άξίαν τής μεθόδου 
αύτής. Ό Δυβάρ κατά τό 1898 έσωσε πρώτην 
τήν θυγατέρα του, πάσχουσαν έκ γαστρεντε- 
ρίτιδος. Τής άφήρεσε 600 γραμμάρια αίματος 
καί δι’ενέσεων τής εισήγαγε κατά δόσεις άλλο 
τόσον αίμα ύγειοδς άνθρώπου, μετά 24 δέ 
ώρας έσημειώθη αισθητή βελτίωσις. ’Εσχάτως 
άκόμη έθεράπευσε διά τής μεθόδου του αύτής 

δεκαεπτά παιδία, ών άλλα εϊχον προσβληθή έκ γαστρεντερίτιδος καί 
άλλα έκ χολέρας. Σημειωτέον δτι, δέν ευρίσκει πάντοτε τό ύγιές άνθρώ- 
πινον αίμα καί δχι τόσον εύχερώς, διά τοΰτο δέ ήναγκάσθη δεκαπεντάκις 
νά μεταχειρισθή τό ϊδικόν του αίμα.

Ισχυρίζεται δμως δτι αί ένέσεις αύταί παρέχουν θαυμασμού άξια άπο- 
τελέσματα, άκόμη καί έν περιπτώσει πνευμονίας καί φυματιώσεως..

Έν Ά-θήναις, Τνχογραφεΐον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 9666.


