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ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΝΟΣ.—Ό θεοσεβής Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος 1Β' είς κάθε εύκαιρίαν διαδη- 
λοί τήν πρός τά Θεία εύλάβειάν Του καί διά 
τάς νικάς Του, κατά τήν έπίτειον τής πτώσεως 
τής Θεσσαλονίκης-26 ’Οκτωβρίου—άνέπεμψεν 
αίνους πρός τόν 'Ύψιστον είς τήν Μητρόπολιν.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ τόν δικηγόρον Γουλιέλμον Χίττ. Ό γάμος έτελέσθη έν στενωτάτφ κύ
κλοι. Ή νύμφη έφερε άπλούστατον μάλλινον μαϋρον φόρεμα ποικιλ- 
ιιένον μέ ανθοδέσμην έξ ερυθρών ρόδων. Ό Χίττ έγνώριζε τήν Μις 
"Ελκινς πρό 12 έτών καί τήν ήγάπα έιιμανώς.

« ί «Η· 'Αλβανία, τό μικρό αύτό άγρί- 
. μι, τό όποιον άνέλαβον νά 

προστατεύσουν δύο γείτονες άλλη- 
λοσπαρασσόμεναι μεγάλοι Δυνά
μεις, διά νά τό σπαράζουν μόλις 
άνδρωθή, ή Αλβανία διά τών χα- 
ριτοβρύτων έξοχοτήτων Σάν Ί’ζου-

λιάνο καί Μπέρτχολδ ζητεί διάφοραις ακρίιααις άπό τούς γνησιωτάτους 
Ελληνικούς πληθυσμούς τής Β. Ηπείρου. Ή ένταλεϊσα τήν έξακρί- 
βωσιν τών ’Αλβανών τής Ηπείρου Διεθνής ’Επίτροπέ) έναυάγησεν 
όριστικώς είς τό έργον της πρός μεγάλην λύπην τών ’Ιταλών κ.κ. Λάμπια 
καί Γκαστάλδη, οί όποιοι μάτην άγωνίζονται νά παραστήσουν τούς 
'Έλληνας τοΰ Άργυροκάστρου καί τής Κορυτσάς μετά τών περιχώρων 
ώς 'Αλβανοφώνους.

Δέν γνωρίζομεν άν θά έπικρατήση ή προταθεΐσα ύπό τοΰ σέρ Έδουαρδ 
Ι’κρέΰ λύσις, θεωρείται δμως βέβαιον δτι ή ζητούμενη διά τήν ’Αλβα
νίαν παραλιακή λωρίς άπό τοΰ άπέναντι τής Κερκύρας ακρωτηρίου 
Στύλος μέχρι τοΰ Αύλώνος θά κατακυρωθώ τέλος εις τό νεοφώτιστου 
βασίλειον τοΰ Γερμανοΰ πρίγκηπος Βήδ, έαν έν τφ μεταξύ οί διάφοροι 
Κεμάλ, Έσσάτ καί Σ“ δέν κηρύξουν τήν ’Αλβανίαν πολυκέφαλου 
ήγεμονίαν. «

Ένας διαπρεπής Γάλλος δημοσιογράφος, ό γνωστότατος έν ΆΟήναις 
κ. Γεώργιος Μπουρντών. έδημοσίευσε είς έν τών τελευταίων φύλλων 
τοΰ Παρισινού Φιγαρώ, μακράν περιγραφήν τής έν Ήπείρφ καταστά- 
σεως, έξαίρων τό Έλληνι- 
κώτατον φρόνημα τών κα
τοίκων τής άμφισβητουμέ- 
νης ζώνης.

«Έν Ήπείρφ, λέγει έπι- 
γραμματικώς, ήνοίχθη δια
μάχη Δίκαιοι· καί ’Αδικίας. 
Συζητησις Δικαιοσύνης καί 
Φρονήσεως. Οΰδεμία λύσις 
θά είναι διαρκής, άν εύρί- 
σκηται έξω τών ορίων τής 
Δικαιοσύνης.»

Καί καταλήγει: «Ένωσις 
ή θάνατος ! Τήν ύπερτάτην 
τούτην άνακραυγήν έξακον- 
τίζει ή Ήπειρος ολόκληρος.

«Νά τήν ήκουσεν ή Εϋ- 
ρώπη, καίτοι έχει κλείσει 
τά ώτά της; Τήν ήκουσε. 
Καί τιόρα άς άποφασίση! 
Άλλ’ δταν ολόκληρος ή γή 
τής ’Ηπείρου θά φλέγεται 
ύπό τόν μαϋρον ουρανόν, 
δέν θά επιτροπή εις τήν 
Ευρώπην νά προφασισθή 
άγνοιαν. "Αν θά διαπράξη 
έγκλημα, θά γνωρίζρ έκ 
τών προτέρων δτι διέπρα- 
ξεν έγκλημα».

«
"Ολαι αί νεώτεραι ειδή

σεις άπό τήν Σόφιαν έπιβεβαιοΰν τήν κυκλοφορούσαν κατ’ αύτάς 
φήμην δτι, οί φίλτοτοι βούλγαροι, οί όποιοι έκόλλησαν ένοικιαστήριον 
είς τήν θύραν τών άνακτόρων τοϋ Φερδινάνδου, ζητοΰν έπιμόνως νά 
γίνουν πνευματικοί υπήκοοι τοΰ Πάπα! Διατί άραγε; Δέν τούς πάα 
γονρι ή 'Ορθοδοξία ή τό κάνουν άπό πείσμα πρός τήν τέως προστά- 
τιδα Ρωσσίαν, ή οποία τούς άπηρνήθη όριστικώς; Ή άλλαξοπιστία τους 
αύτή θά έδικαιολογεΐτο κάπως, έάν ό μέλλων πνευματικός άρχηγός των 
διετήρει ακόμη τήν κοσμικήν έξουσίαν. Άλλά τί περιμένουν οί δείλαιοι 
άπό τόν Δεσμώτην τοΰ Βατικανού, έκτός έάν θεωρούν άριστοκρα- 
τικώτερον τόν Καθολικισμόν καί Ισχυροτέρους προστάτας τούς γείτονάς 
των Αύστριακούς.

’Επίσης είς τό μέγαρον 
τής Λεωφόρου Πανεπι
στημίου, τό περικαλλές 
• ’Ιλίου μέλαθρον» ό βου
λευτής κ. Άγ. Σλήμαν 
μετά τής κυρίας του πα- 
ρέθηκαν έπίσημον γεϋμα 
πρός τιμήν τοΰ Ρουμάνου 
Ύπουργοΰ καί τής κυρίας 
του, τό όποιον έπηκολού- 
θησεν λαμπρά δεξίωσις 
καθ’ ήν συνηντήθησαν 
δλαι αί κοσμικαί ΆΟήναι, 
οί άνθρωποι τών γραμ
μάτων, δημοσιογράφοι, 
άνταποκριταί εφημερί
δων κλπ.

Ή έναρξις τής Β' Συνόδου τής ΙΘ' Περιόδου τής Βουλής τών Ελλή
νων έγένετο ύπό τούς αίσιωτέρους οιωνούς καί περισσήν μεγαλοπρέπειαν. 
Ό Βασιλεύς έκήρυξε τήν έναρξιν τής 
νέας Συνόδου, ήτις θ’ άποτελέση τήν 
κοινοβουλευτικήν καί νομοθετικήν έπί- 
στεψιν τοΰ ένδοξου έργου του. Λΐ πρώ- 
ταί του λέξεις έσχον εΰγνώμονα άπήχησιν 
είς τήν λαϊκήν ψυχήν. Ήσαν βραχύ καί 
ένδακρυ μνημόσυνον διά τόν Βασιλικόν 
Σκανδιναυόν ναύτην, δστις άπεβιβάσθη 
ξανθόν παιδίον είς τήν μειδιώσαν 'Ελλη
νικήν παραλίαν, τόν πατέρα Του, δστις 
μάς άφιέρωσε τήν φιλόστοργον σύνεσιν 
καί τήν άμνησίκακον άγαθότητα ολοκλή
ρου ζωής καί δστις έπεσε πολιός πλέον 
πρεσβύτης έπί τών έπάλξεων. Ειρήνη είς 
τόν ύπνον τοΰ άγαθοΰ άρχοντος, ειρήνη 
εις τόν ΰπνον τών υιών τοΰ Ελληνικού 
ονείρου, οϊτινες έθυσίασαν τήν νεότητά 
των — τόσην έλπίδα καί τόσην χαράν — 
ΐν’ άποτινάξωμεν τήν βαρεΐαν αισχύνην 
τεθλιμμένων ημερών, ΐν’ άτενίζωμεν τήν 
ζωήν ισχυροί καί υπερήφανοι! Οί Βασι
λικοί λόγοι χαράττουσιν είς τήν Βουλήν 
καί τόν προσανατολισμόν της καί τό 
καθήκον της.

«

τήν διάρκειαν τών δύο 
πολέμων, τώρα προβαί
νουν είς γενναίαν άναζω- 
πύρωσιν τοΰ μουσικού αί- 
σθι'ι ματος τών Αθηναίων. 

Ή φιλολογική καί μου
σική κίνησις κατά τήν 
προσεχή χειμερινήν περί
οδον τοΰ Λυκείου προμη- 
νύεται έξαιρετική. Αί δια
λέξεις θά πραγματευθοΰν 
ώς έπί τό πλ^ΐστον περί 
τής δράσεως τών Έλλη- 
νίδων καί τών ξένων γυ
ναικών κατά τούς δύο 
πολέμους έπί τή βάσει έν- 
τυπώσεων διαφόρων κυ
ριών. αί όποϊαι παρηκο-

λούθησαν τούς πολέμους. Αί διαλέξεις αΰται θά συνοδεύωνται άπό 
φωτεινός εικόνας. ’Επίσης άπεφασίσθη νά δίδωνται μουσικαί συναυλίαι

Η Ειρήνη, ή πολυπόθητος Ειρήνη, έκλείσθη. συνήφθη, ύπεγράφη τέλος 
μετά περιπετειώδεις συζητήσεις, άναβολάς. Αντιρρήσεις, διαγρα- 

φάς, προσθήκας καί τροποποιήσεις τών άρθρων. Ύπεγράφη τό μεσονύ
κτιον τής 31 ’Οκτωβρίου ύπό τοΰ Υπουργού τών Εξωτερικών τής 
Ελλάδος καί τοΰ πληρεξουσίου τής Πύλης Γκαλήπ βέη. Έπι ένα ολό
κληρον μήνα έκράτησαν έν άγωνίφ τό Πανελλήνιον αί διαπραγματεύ
σεις, παρελκυσθεϊσαι είς τό άκρότατον δριον τής υπομονής καί έκνευ- 
ρίσασαι τέλεον καί τούς μάλλον ψύχραιμους καί τούς άπό φύσεως αισιό
δοξους. Άφότου μάλιστα άντικατεστάθη ό νομικός σύμβουλος τής 
Πύλης Ρεσήδ βέης διά τοΰ Χράντ Άμπρο βέη, προσετέθη δέ καί έπί 
τών βακουφίων ειδικός Απεσταλμένος, ό Σιναεδίν βέης, ό 'Ελληνικός 
κόσμος καί τά Ευρωπαϊκά ανακτοβούλια παρηκολούθουν τάς έν Άθή- 
ναις διαπραγματεύσεις μέ όγκούμενον ενδιαφέρον, όχι πλέον άπό ημέ
ρας είς ημέραν, άλλ’ άπό ώρας εις ώραν . ..

«
Γενικώς άνωμολογήθη δτι μέγας συντελεστής τής συνομολογηθείσης 

Ελληνοτουρκικής Ειρήνης ύπήρξε καί πάλιν ή Ρουμανία διά τοΰ 
κατελθόντος είς τήν πρωτεύουσαν, ύπό τύπον άνταποδόσεως έπισκέ- 
ψεως πρός τόν κ. Βενιζέλον, Ύπουργοΰ τών Εσωτερικών κ. Ίωνέ

σκο, δστις έλαβεν ένεργόν 
μέρος είς τάς διαπραγμα
τεύσεις πρός περιορισμόν 
τών παραλόγων αξιώσεων 
τής Πύλης, συνέβαλε δέ 
πολύ άμα τή είς Κωνσταν
τινούπολη· άφίξει του είς 
τήν οριστικήν εντολήν τοΰ 
Μ. Βεζύρου πρός τόν έν 
ΆΟήναις άντιπρόσωπόντου, 
νά ΰπογράψη τήν μονογρα- 
φηθεΐσαν άπό τής προτε
ραίας Συνθήκην.

«
Αί ΆΟήναι έφιλοξένησαν 

έπί τετραήμερον τόν έπίση- 
μον ξένον μετά τής Άγγλί- 
δος συζύγου του. Είς τόν 
κ. Ίωνέσκο έπεδαψιλεύθη- 
σαν έξαιρετικαί τιμαί έν 
ΆΟήναις, οΰ μόνον διότι 
ανταπέδιδε φιλόφρονα άντ- 
επίσκεψιν τοΰ κ. Βενιζέλον 
έν Βουκουρεστίω, κατά τάς 
διαπραγματεύσεις τής Βαλ
κανικής Ειρήνης, άλλά καί 
διά τό ένεργόν μέρος, δπερ 
έλαβεν ώς άντιπρόσωπος 
τής Ρουμανίας διά τήν τα- 
χίστην υπογραφήν τής 'Ελ
ληνοτουρκικής Ειρήνης. Ό 

Δήμος Αθηναίων άπένειμεν είς τόν κ. Τ. Ίωνέσκο τόν τίτλον Επιτί
μου Δημότου, ή δέ Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τόν ώνόμασε 
’Επίτιμον Διδάκτορα. Ό κ. καί ή κ. Ίωνέσκο κατέκτησαν τούς Αθη
ναίους, άπήλθον δέ ύπό τό κράτος μαγευτικών εντυπώσεων έκ τής 
θερμοτάτης δεξιώσεως τοΰ λαοΰ, τών επισήμων καί τής άνωτάτης 
παρ’ ήμΐν κοινωνίας.

ψεως πρός τόν κ. Βενιζέλον, Ύπουργοΰ

ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ.—Είναι οί Αντιπρόσωποι τοϋ Άγ. Όρους, οί όοκιοΟέντες πρό τής βϊκόνος 
τής Θεοτόκου ότι, δέν βά δεχδοϋν τίποτε άλλο άπό τήν ϊνωσιν μέ την'Ελλάδα καί έλΟόντες νά 
έπιδώσονν τό οίκεΐον ψήφισμα είς τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα (είς τό μέσον ό Σέρβος Μητροπολίτης).

Ύπό τόν τίτλον Λουδοβίκος 1”, Χάριτι θείρ Βασιλεύς τής Βαυαρίας, 
κόμης Παλατϊνος τοΰ Ρήνου. Δούξ τής Βαυαρίας, τής Φραγκονίας καί 
τοϋ Στάμπεν άνήλθεν είς τόν θρόνον ό μέχρι τοΰδε άντιβαοιλεύς τής 
Βαυαρίας.

Εις τήν πρός τόν λαόν προκήρυξή· του ό νέος Βασιλεύς λέγει ότι, άπό 
27 ήδη ετών οί Βαυαροί μετά πολλής λύπης άντελαμθάνοντο δτι, ό 
βασιλεύς ΌΟων δέν ήδύνατο νά διευθύνη τήν Κυβέρνηση· τής, χώρας, 
ένεκα σοβαρός άσθενείας. Είναι δέ τοιαύτη τής άσθενείας του ή φύσις, 
ώστε νά άποκλείη πάσαν πιθανότητα βελτιώσεως. Ώς έκ τούτου ό βασι
λεύς Λουδοβίκος, έν τφ ένδιαφέροντι αύτοΰ υπέρ τής εύδαιμονίας τής 
χώρας, ήναγκάσθη νά λάβη τήν δύσκολον άπόφασιν τής κηρύξεως τοϋ 
τερματισμού τής Άντιβασιλείας, καί νά χαρακτηρίση τόν θρόνον χη- 
ρεύοντα διά συνταγματικούς λόγους. Κατόπιν τούτου τό στέμμα τής 
Βαυαρίας περιήλθεν είς αύτόν κατά σειράν διαδοχής.

«
Ή Μις Αικατερίνη "Ελκινς, ή θυγάτηρ τοΰ Αμερικανού Ι’ερουσια- 

στοΰ, τό όνομα τής οποίας τοσάκις εδημοσιεύθη ώς μνηστής τοΰ Ίτα- 
λοΰ δουκός τών Άμβροΰτσι, ύπανδρεύθη είς τήν δυτικήν Βιργινίαν,

f

Ύπογραφείσης τής Ειρήνης θά άρχίση αμέσως ή γενική άποστρά- 
τευσις, ήτις είχε διαταχθή μέν καί είχε δημοσιευθή τό σχετικόν Β. Διά
ταγμα, δέν είχεν δμως όρισθή ή ημέρα τής ένάρξεως τής άποστρα- 
τεύσεως ένεκα τής έκκρεμότητος τών διαπραγματεύσεων τής Ειρήνης. 
'Επίσης άρχονται άμέσως καί αί έν Παρι- 
σίοις διεξαγόμενοι διαπραγματεύσεις τοϋ 
δανείου τών 250 εκατομμυρίων μεταξύ τοΰ
Διοικητοΰ τής Έθν. Τραπέζης κ. Βαλαω- Π, 
ρίτου καί τοϋ ομίλου τής Προεξοφλητικής 
Τραπέζης της Γαλλίας. Χ'-

«

Πρός τιμήν τοΰ κ. Τάκε Ίονέσκο έλαβε χώ
ραν λαιιπρά δεξίωσις έπί τοΰ θωρηκτοΰ -Άβέ- 
ρωφ», ήγκυροβολημένου είς τόν όρμον τοΰ 
Νέου Φαλήρου. Ύπερτετρακόσιοι προσκεκλη
μένοι, μεταξύ τών Οποίων ολόκληρον τό Υπουρ
γικόν Συμβούλιον, τό Διπλωματικόν Σώμα 
μετά τών κυριών των, ανώτατοι στρατιωτικοί 
καί ναυτικοί, αί ξένοι άποστολαί συνεκεντρώ- 
θησαν έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ «Άβέρωφ». 
Την ώραίαν τούτην δεξίωση· έτίμησαν καί Αί 
Α. Λ. Μ. Μ. ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα μετά 
τοϋ Διαδόχου.

Έπρεπε νά κατέλθη είς τό πρωτότυπον 
έν πολλοΐς αύτό Κράτος ένας Γάλλος 
διοργανωτής τών φυλακών, διά νά έξυ- 
πνήσουν οι αιώνιοι αρμόδιοι καί νά πει- 
σθοΰν δτι παρίσταται επιτακτική άνάγκη 
νά κρημνισθοΰν έκ βάθρων ολαι αί φυλα- 
καί τοΰ Κράτους, ανήλιοι τρώγλαι, παρό
μοιοι πρός τάς περιιρήμους φυλακάς τών 
είς θάνατον καταδικασμένων έν Ίταλίφ, 
τάς γνωστός ύπό τό όνομα Ergastolo. Ή 
πρώτη κατεδαφισθησομένη φυλακή έσται 
ή Αθηναϊκή Παληά, δηλαδή ό Παλαιός 
Στρατών, οίκτρόν ΐδέσθαι ... Έγνώσθη 
έπίσης δτι κατεδαφίζονται ό Μενδρεσές 
καί τό Πανόραμα, δύο φρικώδεις έφιάλ- 
ται τής νεωτέρας καλαισθησίας. Μένει 
τώρα τό έρώτημα: Πότε θά 
έκτελεσθοΰν τά άποφασι- 
σθεντα; Πότε;

«
Μέ τήν υπογραφήν τής 

Ελληνοτουρκικής είρήν·ΐ|ς, 
προστίθεται νέος κανταδό- 
ρος είς τάς Αθήνας, ό Μουε
ζίνης, ό όποιος άπό τής 
κορυφής τοΰ ίδρυθησομέ- 
νου τζαμιού θά έξαπολύ)) 
τήν μελωδικήν φωνήν του 
είς τά τέσσαρα σημεία τοΰ 
ιοστεφούς Άστεως.

Αί Άθήναι είναι τόπος 
τής μουσικής καί μέ πολλήν 
ευχαρίστηση· θά δεχθούν 
καί θά ακούσουν τόν νέον 
ποιητικόν τροβαδούρον, ό 
όποιος άπό τά ΰψη θά ψάλλ» 
παθητικά καί γλυκά τόν 
ύμνον του πρός τόν Αλλάχ.

«
Ένα μέγα, ειλικρινέστα

τοι· εύγε είς τάς κυρίας τοΰ 
Λυκείου τών Έλληνίδων. 
Άφοΰ έπετέλεσαν δ,τι ήτο 
άνθρωπίνως δυνατόν κατά

ίΐυΪΛ<ΤΡΙΚ” ίΤ0-ΡΓΗ«Τ Η τ“ν Πρώααων τοϋ Αϊμου
έξηφάνισε το ώραϊον Δοξάτον, άλλ’ή Κυβέρνηοις ίοπευσεν άμέσως 

να λαβή μέτρα διά τήν άνοικοδόμησιν αϋτοϋ.

κατά δεκαπενθήμερον, είς τάς όποιας θά 
λάβουν μέρος δλαι αί διπλωματούχοι τών 
ξένων Ωδείων καί τών Αθηναϊκών, πρω- 
τοστατουσών είς τήν έκτακτον αυτήν 
μουσικήν κίνησιν τών έπιφανεστέρων καί 
γνωστοτέρων μας καλλιτεχνίδων. Έξη- 
σφαλίσθη ήδη ή συμμετοχή τών κυριών 
Σοφίας Τσίλλερ, "ΙΙρας Βεργοπούλου, 
ΙΊίρήνης Καλογερή, Λύρας Θεοδωροπού- 
λου, Ευγενίας Πρωΐου κλπ. διά τό κλει
δοκύμβαλου καί τών κυριών Νίνας Φωκά, 
Σμαράγδας Γεννάδη, Ευτυχίας Καιιπα- 
νάκη, Μομφεράτου, Γκίνη κλπ. δια τό 
φσμα καί τής άρπιστρίας κυρίας Λουκίας 
Ίωάννου. θά συστηθή έπίσης τμήμα 
χωρωδίας έκ κυριών καί δεσποινίδων.

Είς τάς καθημερινάς άπογευματινάς 
τοΰ Λυκείου θά γίνεται καί ολίγη μου
σική άπό κυρίας.

« « «

Η τ0 ϊ'β°ς. α<Ί" ίϊοαν aUo« αί Σέρρω, τάς όποιας οί Βούλγαροι
κατέστρβψαν. Μ«τ δλίγον, χάρις είς την Κυβερνητικήν μέριμναν, νέα πόλις «ά όρβ«®ϋ.

Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ_ pt 8όκτο-
ρες πρέπει νά δμολογήσουν δτι, ουδέποτε 
ή παροχή τών έπιοτημονικών ύπηρεοιών 
ήμείβετο ώς αμείβεται αήμερον. Κατά τόν 
πέμπτον, “κτον καί έβδομον αίώνα ήμεί- 
βοντο γλισχρότατα οί ιατροί. Ε'ς τήν Βρε- 
τάνην καί τό Αελφινάτον μία ιατρική έπί- 
οκεψις έπληρώνετο μέ δώδεκα έως τριάντα 
οβολούς πενταλίπτους. Κατά τό 1521 δ 
Άλμπέρ Ντουρέρ άσθενήσας έν Άμβέρση 
έκάλεσεν ιατρόν έκ Φλαμανδίας καί τόν 
έπλήρωσε μέ πέντε δραχμάς. Αναφέρουν 
άκόμη δτι άλλος ασθενής, καλέσας διάση
μου ιατρόν καί κρατήσας αύτόν παρ' έαυτφ 
έπί έννέα ήμέρας, τόν άντήμειψε μέ 85 
φράγκα. Κατά τούς καιρούς εκείνους ύπήρ- 
ξαν καί ιατροί άνήκοντες εις τήν αποκλει
στικήν υπηρεσίαν πλουσίων, μή έχοντες 
τό δικαίωμα νά άναλάβωσι τήν θεραπείαν 
άλλων άνευ άδείας τών — κυρίων των. 
Βραδύτερον οί όροι έβελτιώθησαν, υπήρξαν 

δέ περιστάσεις καθ' άς έπι- 
στήμονες ήμείφθησαν βασι- 
λικώτατα. Οΰτω άναφέρεται 
δτι 4 Φρανσουά Φελίξ έλαβεν 
ώς αμοιβήν διά τινα έγχείρη- 
σιν συριγγίου, άπό τό όποιον 
ΰπέφερε κάποιος μονάρχης, 
500,000 φράγκα, άλλας δέ 
100,000 φρ. έλαβεν δ βοηθός 
του Βεσιέρ. Ή έγχείρησις 
αύτή έστοίχισεν εις τόν πά- 
σχοντα έν δλφ έν καί ήμισυ 
έκατομμόριον φράγκων.Άλ- 
λοι δύο ιατροί δ Δακέν καί 
ό Φαγκόν, διά δύο συνταγάς 
άς έγραψαν,ήμείφθησαν παρά 
τού αύτού μονάρχου δ μέν 
διά 200,000 φρ. δ δέ διά 
350,000 φρ.
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Ή σύζυγος.—Mi πού διά
λεξες τήν ήμέρα, σήμερα πού 
έφυγε ή μαγείρισα, καύμένε 
Ιίωστή, vi μοΰ κουβάλησες 
τόν σπιτονοικοκύρη νά φάη !

—”Α τού τό φύλαγα νά 
τόν έκδ·.κηθα>, νά μάθη νά μήν 
έρχεται μόλις ξημερώση κάθε 
πρώτη γιά τό νοίκι.



νησάκι εκείνο τό μικροσκοπικόν, ποϋ 
Αναπαύεται μέσα είς τό μέσον τοϋ Αι
γαίου, ποϋ τόσα χρόνια μέ τόν στόλον 
του τόν δοξασμένου καί τά πυρπολικά 

του τά θανατηφόρα και ατρόμητα ήτο δ σωμα- 
τοφύλαξ τής Μεγάλης Μητέρας, τά Ψαρά, κάποια 
Μοίρα κακή τά έφθόνησεν. Έπήλθε κατ’ αυτών 
ό Κατακτητής καί ή μικρά νησίς ύπέκυφεν είς 
τοϋ ολέθρου τό πέλμα.

Μέσα άπό τά νερά ύψιόθη σαν Γίγας μέ 
προτεταμένα κατά τοϋ έχθροΰ τά στήθη, άντι- 
τάσσονσα τήν ύστάτην άμυνάν, καί δταν θεοί 
καί δαίμονες, άνθρωποι, καί στοιχεία, έτειναν τάς 
χείρας διά νά τήν έξοντώσουν, έπεσε.

Ή λάμψις τής καταστροφής έφώτισε πέρα- 
πέρα τά σκοτάδια τής σκλαβωμένης Φυλής, τό 
Αιγαίου συνεκλονίσθη είς ένα υπερφυσικόν κρα
δασμόν καί τά νερά έπάφλασαν γύρω της.

Τά Ψαρά δέν ύπήρχον πλέον.1 Τό ηφαίστειου 
ποϋ έξηρεύγετο κατά τών άπιστων τόν θάνατον 
είχε σβύσει.

Οί Ψαριανοί, δσοι έπέζησαν, άλλοι κατέφυγον 
είς τήν Αίγιναν, άλλοι είς τήν Σύρον καί Άλλοι, 
ελάχιστοι αύτοί, είς τόν Πόρον. Καί μόνον, άφοΰ 
άποκατεστάθη είς επικράτειαν ή έπαναστατήσασα 

γωνία, ήρχισαν νά παλινοστούν είς τήν πατρικήν γην οί Ψαρια
νοί, δλίγιατοι όμως. Οί 
περισσότεροι συνωκίσθη- 
σαν είς Σϋρον, άλλοι δέ 
είς Πειραιά καί ’Αθήνας.

’Αλλά τό σφριγηλόν καί 
πλούσιον νησάκι ύπό τό 
πέλμα τοΰ ζυγού ποτέ δέν 
κατώρθωσε νά Ανακτήση 
ο,τι έχασε μέ τήν κατα
στροφήν του καί ή πρό 
τοϋ ολέθριου έτους 1824 
άκμάζουσα έκείνη πολιτεία 
μέ τήν ιδεώδη διοίκησή· 
της, τό νοσοκομείόν της, τό 
λοιμοκομεϊόν της, μέ τά 
λιμενικά της έργα, μέ τόν 
πάντοτε μυρμηκιώντα λι
μένα της, νεκρά πολιτεία 
πλέον, εδέχθη είς τάς Αγκό
λας της δλίγους πρεσβύτας, 
ποϋ μετά τόν αγωνιώδη, 
μέ τά κύματα μακρόν βίον 
των ήθέλησαν νά γηρο- 
κομηθοΰν καί άναπαυθοϋν

ΤΑ ΨΑΡΑ.—Τό Ιστορικόν καί λεοντόκαρδο νησάκι μέ τά έρειπωμένα σπητάκια του 
παρέχει άποψιν γραφικωτάτην καί έπιβλητικήν.

είς τά χώματα τής γενεπείρας των.
«

'Έτσι έζοΰσαν ύπό τήν δουλείαν έκείνοι ποϋ είχαν κάμει τήν 
Αρμάδα νά τρέπεται είς φυγήν έπί τή θέα λευκού πανιού, μέσα 
είς τά έρείπια τής καταστροφής ποϋ έσεβάσθη ό χρόνος, Απο
μακρυσμένοι άπό τούς συγγενείς των, μή τολμώντες νά έρχων- 

ται εις επικοινω
νίαν μέτούς άλλους 
πατριώτας των, 
ύπό ένα Μουδίρην, 
άπόστρατον άξιω- 
ματικόν καί δέκα 
διόδεκα στρατιώ- 
τας, χωρίς ταχυ
δρομικήν, χωρίς 
τηλεγραφικήν, χω
ρίς άτμοπλοϊκήν 
συγκοινωνίαν.

Βαθμηδόν Απε- 
χώρουν έκεί διά νά 
εφησυχάσουν καί

ΕΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ.— Μάρτυς Αψευδής τό 
σπήτι αυτό τοϋ Άργύρη, μέ δλα τά Ιχνη τής έπιδρομής, 
στέκει όρύιον καί άφωνον καί σας διηγείται λαλίοτερον 

πάσης φωνής τί έτράβηξεν ή ηρωική νήσος.
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Αρχαίοι Θαλασσινοί συνταξιούχοι, μερικοί δέ άπό αύτούς συνε- 
κρότησαν ποίμνια καί έπεδόθησαν είς τήν κτηνοτροφπαν.

Και μόνον κάπου - κά 
τό Σύνταγμα, στολίσκος άπό 
Ψαρά, μεταφέρων 

’Εθνοσυνελεύσεων 
καί κατά τόν εκλο
γικόν Νόμον δι
καίωμα ψήφου,διά 
νά ενασκήσουν τά 
πολιτικά των δικαι
ώματα ώς έκ τών 
«έν Έλλάδι Ψα
ριανών» και νά τι
μωρηθούν μέ 3 καί 
ό λιρών πρόστιμον 
άπό τήν Τουρκικήν 
Διοίκηση·, μόλις 
έπατοΰσαν καί πά
λιν τό πόδι των είς 
τήν γενέτειράν των.

’ Ογδοήκοντα καί 
φράδος ήμέρας τής 
καταλάβει ένα πρός ένα τά Δωδεκάνησα και ή γερουσία τής 
νήσου κρυφά-κρυφά καί σιγανά σχολιάζουσα τήν πρόρρηση· 
τοϋ Άγαθαγγέλου ούδέν τό παρηγορητικόν προιωνίζετο διά τήν

κάπου, έπειτα άπό καιρόν, Άμα έψηφίσθη 
καΐκια έξέπλεε πρός τά Νέα 

τούς κεκτημένους κατά τά ψηφίσματα τών

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.— Η άρχοντικη έκκλησία τον 
Άγιον Νικολάου καί τό κατάστημα τής Δημογεροντίας, 
δεσπόζουσα άπό τοϋ ΰψους τοΰ πρανούς, έμπνέουν 

κάποιαν έπιβολήν είς τόν έπισκέπτην.

οκτώ έτη διέρρευσαν οΰτω άπό τής άπο- 
22 ’ Ιουνίου τοΰ 1824. ’Ήδη οί Ιταλοί είχον

τύχην των. Μάτην προσε- 
πάθουν νά Αντλήσουν κά
ποιαν έλπίδα άπό τήν συμ
βολικήν παράσταση· τής 
παλαιός σημαίας τής νήσου 
έπί τής οποίας ένα πουλί, 
ένα γεράκι, ό έλευθερωτής 
προφανώς, δαγκώνει τήν 
γλώσσαν τοϋ φιδιού, τοϋ 
κατακτητοΰ, ποϋ έχει τυλι- 
γθή σφιγκτά γύρω είς μίαν 
άγκυραν. Μάτην άνέμενον 
άπό τήν Μητέρα Ελλάδα 
κατά τήν πρόσφοροι· έκεί- 
νην εποχήν βοήθειαν καί 
ήλπιζον νά Ανάφη άπ ά
κρου είς άκρον τοΰ Αιγαίου 
ή πυρκαϊά.

Άλλ'έξαφνα ένα πρωί, 
ένα μεγάλο πρωί, ποΰ μέσα 
είς τήν Απομόνωσή· των 
ούτε τήν κήρυξιν τοΰ πολέ

μου δέν είχαν μάθει, βλέπουν γοργά νά διασχίζη τά νερά ένα σκά
φος μέ τήν γαλανόλευκον. Σφίγκουν τήν καρδίαν των καί κρα
τούν τήν Αναπνοήν των.'Π φρουρά τρέχει νά πάρη τά όπλα καί 
παρατάσσεται κάτωθι τοϋ διοικητηρίου. Οί Ψαριανοί συγκεντρώ
νονται Από τήν άλλην ακραν τοϋ λιμένος αρματωμένοι. «Η τρο- 
πίλλα βαστάει γραμμή, ντουγρού στο λιμάνι. Κάνει κράτει. Ή 
φρουρά γεμίζει καί Αρχίζει τή φωτιά ό Μουδίρης Απτό Κονάκι». 
Τότε ό μαύρος βράχος έσείσθη άλλην μίαν φοράν καί ή θάλασσα 
έφρικίασεν ηδονικά. Μία λάμψις έξεσφενδονίσθη άπό τό σαλεϋον 
ελαφρά είς τόν άσθενή κυματισμόν πολεμικόν, ό Αντίλαλος τοϋ 
βρόμου έσκορπίσθη είς τά γύρο) νησιά Αγγέλλω)· δτι έλευθε- 
ρώνονται τά Ψαρά καί τό πελώριον βλήμα ένεπάγη μέσα είς τό 
Κονάκι, είσέδυσε καί έφυγε άπό τήν άλλην πλευράν. 'Ο Μου
δίρης ήρχισε νά πυροβολή καί δεύτερος κανονιοβολισμός κρα
δαίνει τά έπάνω είς τό παληόκαστρο σκορπισμένα κόκκαλα 
τών γενναίων προμάχων. Ή όβίς ένεπάγη χαμηλά είς τον τοί
χον τοϋ περιβόλου τοϋ διοικητηρίου, είσέδυσε είς τό ύπόγειον... 
μεσολαβούν μία, δύο, τρεις στιγμαί... φοβερά έκπυρσοκρότη- 
σις.... ό Μουδίρης έξαφανίζεται άπό τό παράθυρου.... καπνός 
άναθρώσκει.... ή φρουρά σκορπίζεται. Τρέχουν οί Ψαριανοί 
είς τό Κονάκι. "Ενα ποδάρι τοϋ διοικητοΰ έχει κολλήσει είς τήν
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όροφήν, τό σώμα του τό Αναγνωρίζουν άπό τά γαλόνια άμορ- 
η ον μάζαν. Ό «Ιέραξ έδάγκωσε τήν γλώσσαν τοϋ φιδιού' τά 
Ψαρά είναι έλεύθεοα.'

€
"Εν έτος διέρρευσε Από τότε, έν έτος έλε.υθερίας. Τίποτε δέν 

έχει Αλλάξει. Ό χρόνος έπέρασε άπό τό ηρωικόν νησί, είδε τήν 
καταστροφήν καί παρήλθε χωρίς νά έγγίση τίποτε. είς
μίαν έξοχήν ποϋ εισχωρεί μέσα είς τήν θάλασσαν τό Αοιμοκο- 
μείον τής Πολιτείας τών Ψαρών, άριστερό ό λιμενοβραχίων, 
πέραν εις τό βάθος ο Αγιος Νικόλαος, εντός τοΰ όποιου έλα- 
βον οί πρόκριτοι τήν άπόφασιν τής αυτοθυσίας καί ή Αρχαία 
Δημογεροντία, Από κάτω ό συνοικισμός, αραιότατος, χαλάσματα 
από τά ι’ιβουζια Αληθινά καί άριστερό ό τιμημένος βράχος μέ 
τό Παληόκαστρο, τήν κοιτίδα δπου έλικνίσθη ή ’Ελευθερία.

Κάθε σπητάκι είναι καί μία σελίς τής αίματηρας αυτής έπο- 
ποίιας. "Οσα κατωκήθησαν Αμέσως, έπεσκευάσθησαν και σώζον
ται άρτια. Οσα πάλιν έμειναν Ακατοίκητα ορθούνται Ακόμη, 

μέ τά ίχνη τής πυρ- 
καϊας, τού σιδήρου 
καί τοΰ μολύβδον, 
συλημένα, έρημα, 
■Αλλά μεγαλοπρεπή. 

Είς τό σπήτι τοΰ 
Άργύρη καί τό 
σπήτι τοΰ Γιάν

ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ.— Είς αύτά τά δύο κτίρια είχον ταμπου- 
ρωθή οί Τούρκοι διά νά άμυνθοϋν. Αριστερά είναι 
τό Διοικητήριον μέτό ρήγμα τής όβίδος τοΰ «Ίέρακος* 

είς τόν τοίχον χαμηλά.

ναρη, ποϋ βλέπετε είς τάς παρατιθεμένας 
εικόνας, Θά ίδήτε δβούζια έμπεπηγμένα είς 
τούς τοίχους των. Δίπλα τα>ν δέ Ακέραιον, 
Ανέπαφον, σάν νά έκτίσθη χθες, τό νοικο- 
κυρόσπητο τοϋ Ναυάρχου τών Ψαρών
'Αποστόλη. Ή ζωή δέπ έσταμάτησε "έκεί ΤΑ Οςτα τον πρόμαχόν.- Είς ι-να λάκκον μέσα 

μέσα. 1Ο σπητάκι ενοικιάζεται καί κάτω- ίΖ°'’ν άωριασβή, περισνλλεγέντα άπό εύλαβή χεϊρα, 
κεϊται καί έπισκευάζεται. ’ Αριστερά τής κόΧκαλ“ κίτβινα^ςό,“α na?^a«ttoaaV σκ0ρπΐ0μέν“ 

εύρείας όδοϋ ποΰ άγει είς τόν "Αγιον Νικό
λαον ό οδηγός σταματή μέ ενλάβειαν. Πέτρες σκόρπιες καί 
σοβάδες μέ χιόματα. Τό σπήτι τοΰ Κανάρη! Δέν άφήκαν οί 
Τούρκοι λίθον έπί λίθου.

Απο τό άλλο μέρος κοντά είς τήν Θάλασσαν, «κοντά στής 
Κουντενας», «στον Κάτ-γιαλο >, ένα μικρό σπητάκι, άργοντοκτι- 
σμένον' τό Μπρατσανικο. 'Εκεί κατώκει ό γενάρχης Δημήτρης 
Μπρατσάνος, ό τυφλός έκ τοΰ γήρατος Πρόκριτος τής Βουλής 
τών Ψαριανών μέ τά παιδιά του, ών νειότερος δ Άντώνης, ό 
τινάξας είς τόν αέρα τό Παληόκαστρο. ΟΙ τοίχοι σώζονται 
μόνον. Πόρτες, παράθυρα, πατώματα, ίίλην τήν ξυλείαν τήν έσύ- 
λησαν οί Τούρκοι στρατιώται, διά νά Θερμαίνωνται τόν χειμώνα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ’ - Ή 22 ’Οκτωβρίου ίπανηγυρίοδη είς τά Ψαρά ώς πρώτη έπέτειος 
απο τής έλευΟερώσεως, χαρμοσϋνω;.
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’Επάνεο είς τήν κορυφήν τοϋ πρανούς ή Ιστορική καί παναρ- 
μέ τόν Βυζαντινόν ρυθμόν

ΤΟ ΒΛΗΜΑ ΤΟΥ "ΙΕΡΑΚΟΣ,,-Ή όβίς είσέδυσεν είς τό 
κάτω πάτωμα του Διοικητηρίου καί έκραγεΐσα μέσα 

διεμέλισε τόν Μουδίρην.

χαία εκκλησία τοϋ Άγιον Νικολάου, 
της, μέ τούς Δικε
φάλους έπάνεο είς 
τά γείσα τών Ου
ρών της, μεγάλη, 
Αρχοντική.

"Οπως είς τήν 
Βρεττάνην αί έκ- 
κλησίαι είναι γεμά
τοι Από κανδήλια, 
καράβια καί άλλα 
άφιεριόματα τών 
Θαλασσινών, καί ό 
Άγ. Νικόλαος ήτο 
γεμάτος άπό Ανα
θήματα, έκ τών 
όποιων σώζονται 
μόνον τά έπάνω είς τούς τοίχους τους κτισμένα πιάτα, είδος 
Αφιερώματος κατά κρατήσου έθιμον. Καί σιδεροδεμένα τά παρά
θυρα καί ή πόρτες διά τόν φόβον ταιν πειρατικών έπιδρομών. 
Ιεσπόζει ή έκκλησία άπό τού ύφους εκείνου τής γύρω θαλάσσης, 

τήν όποιαν έπεσκόπουν ή καπετάνισσες έν αγωνιώδει Αναμονή 
τιΰν οίκείαη· των. Καί παρέκει ή Δημογεροντία, τό Αρχαϊον 
κατάστημα τής Βουλής τών Ψαρών, δπου συνήρχοντο έν συνε

δριάσει οί Πρόκριτοι τής νήσου.
Κάτω χαμηλά είς τόν λιμένα, Αριστερά 

τφ έκπλέοντι, όρθούται τό Διοικητήριον 
τοϋ Τούρκου Μουδίρη καί παρέκει δ στρα
τιάν μέ τήν φυλακήν. ’Αξίζει νά ίδή κανείς 
τά ίχνη τοΰ βλήματος τοΰ «Ίέρακος». Είσέ
δυσε ή οβις Απ' έξω, διά τοΰ τοίχου τοΰ 
περιβόλου, έκρήιινισε τήν λιθόκτιστον κλί-

μακα, καί είσέδυσε 
είς τό ύπόγειον.’ Ε
κεί έξερράγη, άνε- 
τίναξε τήν οροφήν, 
έθρυμμάτισεν ένα 
χρη ματοκιβώτιον 
εύρισκόμενον είς τό 
άνωθεν δωμάτων 
όβίδος εύρέθη είς 
σμένη καί έπειδή 
κ.’Αντώνιον Βρατσάνον, ίδωρήθη είς τόν ήμέτερον Διευθυντήν.

τα ΣΠΗΤΙ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ.—Τοϋ ένδοξου ναυάρχου 
τών Ψαρών, τοΰ 'Αποστόλη, τό σπήτι σώζεται άρτιον 

άκόμη καί κατοικεϊται.

καίζέκομμάτιασε τόν Διοικητήν. Ή ρίς τής 
απόσταση· τετρακοσίων μέτρων Απωστρακι- 
έβλήθη Από τόν κυβερνήτην τοϋ «Ίέρακος»

Τό Παληόκαστρο / Έπάνω είς ένα κρημνώδες βου- 
νόν σώζονται σήμερον τά έρείπια τοϋ αρχαίου φρουρίου, 
δπου έξετυλίχθη ή φοβερά τραγωδία. Σώζεται σήμερον 
ένας δισυπόστατος ναΐσκος τοΰ ’Αγ. ’Ιωάννου καί τής 
Άγ’,'Αννης, μερικά τείχη καί ό Ανασκαφείς Από τήν τρο
μερόν έκρηξη· βράχος, δπου ήτο ή πυριταποθήκη τοΰ 
φρουρίου. Μέ τό πόδι σκαλίζετε τό έδαφος καί προβάλ
λουν από τό χώμα κιτρινωπά κόκκαλα, από τά ίερά 
τών Ψαριανών κόκκαλα ποΰ έβγαλαν τήν ’Ελευθερίαν.

«
ΊΙ νήσος σήμερον αριθμοϋσα περί τούς χιλίους πεν- 

τακοσίους κατοίκους δέν έχει τίποτε άλλο νά έπιδείξη 
άπό τήν καταστροφήν της καί τήν πενίαν της. Διοικεΐ- 
ται τώρα κατ' άρχέγονον καί άτελέστατον σύστημα, 
προσωρινώς ύπαγομένη είς τήν έπαρχίαν Χίου. Ταχέως 
όμως τα Ψαρά θα άναλάβουν. Μέ τήν προσάρτηση· 
Θά άπι,τελέσουν Ιδίαν Κοινότητα μέ Ειρηνοδικείου, Τη
λεγραφείου ‘Ελληνικόν σχολείου, μέ: τήν γνωστήν δέ 
φιλοπονίαν τών κατοικίαν, πυκνοσυνοικιζομένη καί άπό 
τούς τήδε κακεΐσε σκορπισμένους εύπορους Ψαριανούς 
έφοπλιστάς, θά γίνη και πάλιν παράγων ναυτικός, τις 
οίδε ποιον προωρισμένος νά παίξη ρόλον. άβ.
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Τά τεθέντα είς τούς ενόρκους ζητήματα είναι τά έξής :
Λ’. Είναι βεβαιωμένοι· δτι ελαβον χώραν μυστικοί συνεννοήσεις καί 

κατασκοπεΐαι μετά ξένων Δυνάμεων καί άλλων έξωτερικών εχθρών τής 
Δημοκρατίας· αί ρηθεΐσαι κατασκοπεΐαι καί συνεννοήσεις έσκόπουν τήν 
παροχήν χρηματικής βοήθειας καί τήν είσοδον έντός τού Γαλλικού 
εδάφους πρός διευκόλυνση- τής προόδου τών όπλων των:

• Β’. 'Π Μαρία - Άντωνέττα τής Αυστρίας, χήρα τού Λουδοβίκου 
Καπέτου είναι άποδεδειγμένον δτι, συνήργησε είς τάς συνεννοήσεις 
ταύτας καί τάς κατασκοπείας;

Γ". Είναι άποδεδειγμένον δτι, ύπήρξε συνωμοσία πρός έκρηξη· έπα
ναστάσεως έν τίϊ> έσωτερικφ τής Δημοκρατίας ;

«Δ'. Είναι βεβαιωμένοι· δτι. ή Μαρία-’Αντωανέττα τής Αύστρίας, 
χήρα τοΰ Λουδοβίκου Καπέτου. μετέσχε τής συνωμοσίας ταύτης;»

Οί ένορκοι έμειναν μίαν ώραν είς τό δωμάτων τών διασκέψεων. 
Έπανήλθον είς τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων μέ καταφατικήν έτυ- 
μηγορίαν έφ’ όλων τών τεθέντων αύτοϊς ζητημάτων όμοφώνως.

Μετά βραχϋν λόγον τοΰ Προέδρου πρός τόν λαόν, ΐνα τού απαγο
ρεύσω οίανδήποτε έκδήλωσιν έπιδοκιμασίας, είσήγαγον τήν Μαρίαν- 
Άντωανέτταν, πρός τήν όποιαν άνέγνωσαν τήν ετυμηγορίαν τών 
ένορκων.

Ό Φουκέ ήγέρθη καί έζήτησε τήν είς θάνατον καταδίκην τής κατη
γορουμένης, συμφώνως πρός τό άρθρον 1 τού Ποινικού Κώδικος. Ό 
Πρόεδρος έρωτά τήν κατηγορουμένην, έάν έχει ν’ άντιτάξη τι έπί τής 
έφαρμογής τού νόμου. Ή Μαρία -’Αντωανέττα είπεν όχι διά σημείου 
τής κεφαλής.

Ό Πρόεδρος ζητεί τήν γνώμην τών συναδέλφων του, καί «συμφώνως 
πρός τήν ομόφωνον ετυμηγορίαν τών ένορκων καί τό κατηγορητήριον. 
συμφώνως πρός τόν Νόμον, καταδικάζει τήν είρημένην Μαρίαν-Άντωα- 

νέτταν, έπιλεγομένην Λω- 
ραίν τής Λύστρίας, χήραν 
τοΰ Λουδοβίκου Καπέτου, 
είς τήν ποινήν τοΰ θανά
του· διατάσσει, συμφώνως 
πρός τόνΝόμοντής 10 .Μαρ
τίου, τήν δήμευσιν όλων τών 
κτημάτων της, όσα ήθελεν 
έχει έντός τοΰ Γαλλικοΰ 
έδάφους, πρός όφελος τής 
Δημοκρατίας· επίσης δια
τάσσει τή προτάσει τοΰ Δη
μοσίου Κατηγόρου, δπως ή 
παρούσα άπόφασις έκτελε- 
σθή είς τήν πλατείαν τής 
Έπαναστάσεως, καί άναγ- 
γελθή καθ' δλην τήν Δημο
κρατίαν^

'Η Βασίλισσα παρέμεινεν 
απαθής. Κατήλθε τού έδρά- 
νου της μέ τό μέτωπον 
υψηλά, καί ήνοιξεν ή ιδία 
τό κιγκλίδωμα. Ή ώρα ήτο 
τετάρτη πρωινή, όταν ώδή- 
γησαν τήν κατάδικον είς τάς 
φύλακας τής Κονσιερζερή.

Τήν Βασίλισσαν δέν είσή
γαγον είς τό δωμάτων της, 
άλλ’ είς τό γραφεΐον τών 
καταδίκων. "Αμα τή άφίξει
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καθηκόντων των είναι ή πρώτη βάσις τής ζωής, δτι ή φιλία των καί ή 
αμοιβαία έμπιστοσύνη των θά έξασφαλίσουν τήν εύτυχίαν των. Πρέπει 
νά γνωρίζη ή κόρη μου δτι, είς τήν ηλικίαν της οφείλει νά ,βοηθή 
πάντοτε τόν άδελφόν της μέ τάς συμβουλάς, τάς όποιας τής εδωκεν 

ή πείρα τοΰ κόσμου καί Οά τής ύπαγορεύη ή άγαπη, δπως 
έπίοης καί ό υίός μου οφείλει νά περιποιείται τήν άδελφήν 
του καί νά τήν άγαπρ. Νά γνωρίζουν τέλος καί οί δύο δτι, 
είς οίανδήποτε Οέσιν καί άν εύρεθώσι, μόνον διά τής ένώσεως 
θά είναι εύτυχεΐς. Άς πάρουν παράδειγμα άπό ημάς: Είς 
τάς ατυχίας μας πόσον μας παρηγόρησεν ή φιλία μας, καί 
τήν εύτυχίαν άκόμη άπολαμβάνει κανείς διπλάσιάν, όταν 
μπορεί νά τήν μερίζεται μ’ ένα φίλον. Καί ποΰ θά εύρεθή 
τρυφερώτερος καί προση ιλέστερος άπό τήν ιδίαν οικογένειαν

του; Άς,μή λησμονή ποτέ ό υίός μου τάς τελευταίας λέξεις τοΰ πατρός 
του, τάς όποιας τοΰ έπαναλαμβάνω αύτολεξεί: Νά μή ζητήση ποτέ νά 
έκδικήση τόν θάνατόν μας. Έχω νά σοΰ ομιλήσω δΓ έν πράγμα, δπερ 
βαρύνει πολύ τήν καρδίαν μου. Είξεύρω πόσον σέ έλύπησε αύτό τό 
παιδί. Συγ^ώρησέ το, άγαπητή μου άδελφή. Συλλογίσου τήν ήλικίαν 
του, καί ποσον είναι είίκολον νά πείσης ένα παιδί νά είπή δ,τι θέλεις, 
καί ιδίως δ,τι δέν έννοεϊ. 'Ελπίζω δτι θά έλθη μία ημέρα, δταν θά 
αίσθανθή δλην τήν αξίαν τής άγάπης σου διά τά δύο. Τώρα μοΰ μένει 
νά σού έμπιστευθώ τάς τελευταίας μου σκέψεις. “Ηθελα νά τάς γράφω 
από τήν άρχήν τής δίκης, άλλ’ έκτος τοΰ δτι δέν μέ άφιναν νά γράφω, 
τόσον γρήγορα έπροχώρησε, ώστε πράγματι δέν έλαβα καθόλου καιρόν.

«Αποθνήσκω είς τήν Καθολικήν Άποστολικήν καί Ρωμαϊκήν θρη
σκείαν, τήν θρησκείαν τών προγόνων μου, είς τήν όποιαν ιίνετράφην 
καί παρέμεινα πάντοτε πιστή. Μή γνωρίζουσα έάν ύπάρχουν έδώ ιερείς 
τής θρησκείας αύτής διά νά τύχω πνευματικής παρηγοριάς, έπειδή 
άλ/Μς τε τό μέρος δπου εύρίσκομαι ήθελε τούς έκθέση. έάν είσήρχοντο 
έδώ, ζητώ είλικρινώς συγγνώμην άπό τόν ι τά σφάλματα
τά όποια διέπραξα άφ’ 
δτου ύπάρχω. Ελπίζω 
δτι έν τή άγαθότητί 
του θά Οελήση νά δε- 
χθή τάς τελευταίας μου 
παρακλήσεις, καθώς 
κ’έκείνην τήν όποιαν 
άναπέμπω άπό πολ- 
λοΰ, νά εύαρεστηθή νά 
δεχθή τήν ψυχήν μου 
έν τη εύσπλαγχτ άι καί 
άγαθότητί του. Ζητώ 
συγγνώμην άπό δλους 
δσους έγνώρισα, καί 
ιδιαιτέρως άπό σέ, 
άδελφή μου, δΓ δλας 
τάς λύπας τάς οποίας 
άκουσίως σοΰ έπροξέ- 
νησα. Συγχωρώ δλους 
τούς έχθρούς μου διά 
τό κακόν τό όποιον 
μοΰ έκαμαν. Αποχαι
ρετώ τάς θείας μου καί 
δλους τούς αδελφούς 
καί άδελφάς μου. Είχα
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.. . Τό μεσονύκτιον τής Τρίτης 15 ’Οκτωβρίου, ό 
Πρόεδρος τοϋ Δικαστηρίου είπε πρός τούς συνη

γόρους : Μετά έν τέταρτον τής ώρας θά τελειώση ή διαδικασία. 
Προετοιμάσατε τήν ύπεράσπισιν τών κατηγορουμένων.

“Εν τέταρτον τής ώρας διά νά προετοιμάσουν τήν ύπεράσπισιν 
των! Ό Σωθώ - Λαγκάρδ άνέλαθε τήν ύπεράσπισιν τής κατηγο
ρουμένης έπί συνεννοήσει μετά τών εχθρών τού εξωτερικού», ό 
Τρουσών - Δουκουδράν κατηγορεΐτο «έπί συνενοήσει μετά τών 
έχθρών τοΰ εσωτερικού·.

Ή αποδεικτική διαδικασία έτελείωσεν. Ή Βασίλισσα άπήντησεν 
εις τόν Πρόεδρον, έρωτήσαντα αύτήν έάν έχη νά πρόσθεση τι 
πρός ύπεράσπισιν της :

— Χθές άκόμη δέν έγνώριζα τούς μάρτυρας· ήγνόουν τί έπρό- 
κειτο νά καταθέσουν έναντίον μου. Ούδείς άνέφερε θετικόν τι γεγο
νός. Προσθέτω μόνον ότι, υπήρξα σύζυγος τοΰ Λουδοβίκου I" 
καί δτι ώφειλα νά συμμορφωθώ πρός τάς θελήσεις του.

'II διαδικασία έκηρύχθη περαιωμένη. Ό Φουκιέ - Τεμβίλ, έλαβε
τόν λόγον καί έπανέλαβε τό κατηγορητήριον. Οί συνήγοροι ώμίλησαν. 
Ό πρόεδρος Έρμάν απήγγειλε τό σύνολον τού κατηγορητηρίου. Έπε- 
καλέσθη κατά τής Μαρίας-Άντωανέττας τάς σκιάς δλων τών θανόντων, 
τή άπέδωκαν εγκληματικός πράξεις άνευ άποδείξεως καί έδήλωσε 
τέλος δτι «όλος ο Γαλλικός λαός κατηγορεί τήν Μαρίαν-Άντωανέτταν».

Ό Έρμάν δέν έτόλμησε νά τά εΐπη δλα. "Ενας άλλος συνώψισε καί 
έξέθηκε μέ μεγαλειτέραν 
τόλμην τήν ύπόθεσιν.

Δέν πρέπει ν’ άναζητή- 
σωμεν τήν τελευταίαν λέξιν 
τής δίκης ταύτης καί τήν 
τελευταίαν λέξιν τής Έπα
ναστάσεως, ούτε είςτό κατη
γορητήριον, ούτε είς τήν 
αποδεικτικήν διαδικασίαν, 
ούτε είς τά τεθέντα ζητή
ματα ύπό τοΰ έκτάκτου ποι
νικού δικαστηρίου, άλλ’ είς 
εκείνα τά όποια έγραψεν ό 
Έμπέρ κατά τήν ψηφοφο
ρίαν διά τήν κεφαλήν τής 
Βασιλίσσης:

«Υποθέτω.... δτι, δέν 
ήτο ένοχος δλων αύτών τών 
έγκλημάτων. Δέν ήτο βασί
λισσα ; Αύτό καί μόνον τό 
έγκλημα άρκεϊ διά νά κατα- 
δικασθή. Διότι.... τί έστί 
εις βασιλεύς ή μία βασί
λισσα ; Μήπως δέν θεωρεί
ται τό βρωμερότερον, τό 
μάλλον κατηραμένον έν τφ 
κόσμιρ ; Οί βασιλείς μήπως 
δέν θεωρούνται οί θανασι- 
μώτεροι εχθροί τής Άν-
θρωπότητος; Οί άντιεπαναστατικοί, τούς οποίους καταδκόκομεν ώς 
λυσσασμένους σκύλλους, είναι, έχθροί μας έξ υποκειμένου, άλλ’ οί βασι
λείς καί η φάρα των έγεννήθησαν διά τήν καταστροφήν μας. "Λμα τή 
γεννήσει των είναι προωρισμένοι διά τό έγκλημα, δπως μερικά δηλητη
ριώδη φυτά. Είναι επίσης φυσικόν είς τούς αύτοκράτορας, τούς βασι
λείς. τούς πρίγκηπας καί είς όλους τούς δέσποτας νά τυραννοΰν τούς 
άνθριόπους καί νά τούς σπαράσσουν, δπως είναι φυσικοί· εις τάς τίγρεις 
καί τάς άρκτους νά σπαράσσουν τήν λείαν, ήτις πίπτει ύπό τούς δνυχάς 
των. Θεωρούν τόν λαόν ώς έλεεινόν κοπάδι, τοΰ όποιου τό αίμα και ό 
ίδρό,ς τούς άνήκει. Εκείνους τούς όποιους ονομάζουν ύπηκόους των. 
μεταχειρίζονται δπως τά έντομα, έπί τών όποιων βαδίζομεν καί φονεύο- 
μεν χωρίς νά βλέπωμεν. Παίζουν μέ τούς άνθριόπους, δπως παίζομεν 
μέ τούς πεσσούς, καί όταν κανέν έστεμμένον τέρας κουρασθή άπό τό 
κυνήγιον, κηρύττει αιματηρόν πόλεμον τού είδους του άνευ αιτίας, καί 
συχνά έναντίον τών ιδίων αύτοΰ συμφερόντων, άλλά διά ν’ άποκτήση 
μίαν νέαν διασκέδαση· καί διά ν’ άποφύγη τήν άνίαν του, άκούει μέ 
ψυχραιμίαν τήν άπώλειαν μιας μάχης, παρατηρεί μέ άδιάφορον ομμα 
τούς σωρούς τών πτωμάτων, τά όποια έχάθησαν δΓ αύτόν, καί λυπεΐται 
όλιγώτερον έμού... δταν χάνω μια παρτίδα πικέτου, ή δταν κάποιος 
τών συμπαικτών μου μού κάμνει πίκ καί καπότο. Είναι καθήκον παν
τός ελευθέρου πολίτου νά φονεύη ένα βασιλέα, ή εκείνους οΐτινες 
προορίζονται νά γίνουν βασιλείς, ή εκείνους οΐτινες συνήργησαν είς τά 
εγκλήματα τών βασιλέων. Μία άρχή, ήτις είναι αρκετά ισχυρά δπως 
έκθρονίση ένα βασιλέα, διαπράττει έγκλημα κατά τής Άνθρωπότητος, 
έάν δέν έπωφεληθή τής στιγμής νάτόν έξοντιόση αύτόν καί τήν κατ ... 
οίκογένειάν του. Τί θά είπή κανείς προκειμένου περί ένός γεωργού 
δστις, ένφ καλλιεργεί τόν αγρόν του, άνακαλύψας φωλεόν δφεων, 
συντρίψη τήν κεφαλήν μόνον τοΰ πατρός καί είναι τόσοι· γελοίος ώστε 
νά εύσπλαχνισθή τούς έπιλοίπους. Έάν έλεγε καθ’ έαυτόν: Κρίμα νά 
σκοτώσω τήν καϋμένην τήν μητέρα μέ τά παιδιά της· δλα τά μικρά 
είναι αγαπητά! Άς πιίρωμε μαζή μας στό σπίτι αύτήν τήν ωραία 
φωληά διά νά διασκεδάσουν τά μικρά μου. Αύτός δέν θά διέπραττε, 
άπό άνοησίαν, μέγιστον έγκλημα:... Δέν χρειάζεται χάρις! 'Οσάκις 
μάς πέφτουν στό χέρι αύτοκράτορες, βασιλείς, βασίλισσαι, αύτοκράτει- 
ραι, πρέπει ν’ άπαλλάξωμεν τήν Γην’απ’ αύτούς».

Η ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΑΝΕΤΑ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της έζήτησε τά χρειώδη πρός γραφήν, καί έγραψεν άποχαιρετιστήριον 
επιστολήν πρός τήν Έλισσάβετ καί τά τέκνα της, άπεχαιρέτισε τήν 
ζωήν μέ τήν βασιλικήν αυτήν διαθήκην Χριστιανής βασιλίσσης, έτοι
μης ν’ άποθάνη, νά μεταβή πρός τόν Θεόν, ν’ άνήκη είς τήν 'Ιστορίαν. 
Καί εάν δάκρυα έκηλίδωσαν τόν χάρτην, δέν ήσαν δάκρυα γυναικός, 
ήσαν δάκρυα μητρός διά τό δυστυχισμένο αύτό παιδί, τό όποιον ό 
Έμπέρ ήνάγκασε νά καταθέση έναντίον τής μητρός του Έλισσάβετ ! 
Μέ ποιον παρακλητικόν τόνον ή Μαρία - ’Αντωανέττα ικέτευε τήν 
Έλισσάβετ νά συγχώρηση, νά άφιερώση τήν καρδίαν της είς τό άτυ
χες αύτό παιδί, τό όποιον τήν έκαμε νά έρυθριάση ! Καί άφ’ δτου 
υπήρξαν άνθριόπινα πλάσματα άναμένοντα τόν δήμιον, κανέν μαρτύριον 
δέν έτάραξε τάς τελευταίας των ώρας παρόμοιον πρός τό μαρτύριον 
τής τελευταίας αύτής σκέψεως μιας μητρός.

’Ιδού τί έγραψεν ή Βασίλισσα:
«16 "Οκτωβρίου, 4 ■/, τής πρωίας. 

«Πρός σέ αδελφή μου, γράφω διά τελευταίαν φοράν. Κατεδικάσβην 
είς θάνατον δχι έπονείδιστον, δστις ανήκει είς εγκληματίας, άλλά διά 
νά υπάγω πρός συνάντηση· τοΰ αδελφού σου. ’Αθώα δπως αύτός, 
ελπίζω νά δείξω τήν ίδιαν δύναμιν τής ψυχής κατά τάς τελευταίας 
αύτάς στιγμάς. Είμαι ήσυχος, δπως είναι οσοι έχουν 
τήν συνείδησιν καθαρόν. Λυπούμαι πολύ, διότι άφίνω 
τά παύμένα τά παιδιά ιιου. Γνωρίζεις δτι έζοΰσα 
μόνον δι’ αύτά καί διά σέ, καλή καί τρυφερά αδελφή 
μου. Σέ, ή όποια μέ τήν αγάπην σου τά έθυσίασες 
δλα διά νά μένης μαζή μας, είς ποιαν κατάσταση· σέ 
άφίνω; ’Από τόν συνήγορόν μου έμαθα δτι, σού άπέ- 
σπασαν τήν κόρην μου. Τό παύμένο τό παιδί! Δέν 
τολμώ νά τοΰ γράψω, διότι δέν θά λάθη τήν επιστο
λήν μου. Δέν είξεύρω μάλιστα άν θά λάθος και σ'' 
τήν παρούσαν, διά τής οποίας διαβιβάζω τήν εόλο- 
γίαν μου είς τά δύο μου τέκνα. ’Ελπίζω δτι, μίαν 
ημέραν, όταν μεγαλιόσουν, θά έρχωνται μαζή σου καί 
0’ απολαμβάνουν τών τρυφερών περιποιήσεων σου καί 
άς μή λησμονούν καί τά δύο εκείνο τό όποιον πάν
τοτε τούς έλεγα: Ότι ή ακριβής έκπλήρωσις τών

φίλους. Ή ιδέα δτι Οά χωρισθώ διά παντός άπ’αύτούς είνε ή μεγαλειτέρα 
λύπη τήν όποιαν Ονήσκουσα αποκομίζω. Άς γνωρίζουν τουλάχιστον, 
δτι, μέχρι τής τελευταίας μου στιγμής τούς έσκεπτόμην. Χαΐρε, καλή 
καί τουιηεοά non ΑΑοΣφή Είθε νά ?.άβης τήν επιστολήν αύτήν! Νά 
μ’ ένθυμεΐσαι πάντοτε. Σέ άσπάζομαι μ’ δλην μου τήν καρδιά καθώς 
καί τά άτυχή καί αγαπητά μου παιδιά. Ά, Θεέ μου! Πόσον σπαρα
κτικόν είναι νά τ’ άφήσω διά παντός! Χαΐρε, χαΐρε! Τώρα πλέον 
0’άφοσιωθώ είς τά θρησκευτικά μου καθήκοντα. Επειδή δέν είμαι 
έλευθέρα νά πράξω δ,τι θέλω, θά μού φέρουν ίσως κανένα ίερέα. 
Άλλά διαιιαοτιίροιισι δτι δέν θά τοΰ είπώ ούτε μ·'«·· ταε..........: —
θά τόν μεταχειρισθώ ώς απολύτως ξένον πρός έμέ *.

Ή Βασίλισσα παρέδωκε τήν έπιστολήν ταύτην είς τόν Μπώλτ, δστις 
είπε πρός τήν σύζυγόν του: «Ή καΰμένη ή Βασίλισσά σου έγραψε. 
Μού έδωκε τήν έπιστολήν της, άλλά δέν κατώρθωσα νά τήν παραδώσω 
είς τήν διεύθυνσή· της. Ήναγκάσθην νά τήν φέρω είς τόν Φουκέ».

Έπειτα ή Βασίλισσα άνελογίσθη τό θέαμα, τό όποιον έπρόκειτο 
ν’ άντικρύση μετ’ όλίγας ώρας. Έφοβήθη μήπως τό σώμα της, έξην- 
τλημένον έκ τής κοπιόσεως, άδυνατισμένον έκ τής άσθενείας, προδώση 
τήν ψυχήν της καί, θέλουσα νά τονιόση τό θάρρος της, έζήτησε όλίγην 
τροφήν. Τής προσέφεραν όρνίθιον, άπό τό όποιον έφαγε μίαν πτέρυγα. 
Έζήτησε κατόπιν ν’ άλλάξη ύποκάμισον. Ή σύζυγος τού φύλακος τής 
έδωκε έν καί ένδεδυμένη ή Βασίλισσα έπεσεν έπί τής κλίνης, έρριψε έν 
κάλυμμα έπί τών ποδών της καί έκοιμήθη. Ένφ έκοιμάτο είσήλθον.

— Ιδού, τής είπον, ένας έφημέριος έκ Παρισίων δστις ήλθεν νά σας 
έρωτήση έάν θέλετε νά έξομολογηθήτε.

— Έφημέριος έκ Παρισίων;... έψιΟύρισεν χαμηλοφώνως ή Βασί
λισσα. Δέν υπάρχει κανείς ...

Ό ίερεύς έπροχώρησε. Είπεν είς τήν Βασίλισσαν δτι ονομάζεται 
Ζιράρ, δτι είναι έφημέριος τού 'Αγίου Λανδρύ καί δτι, τής κομίζει τήν 
παρηγοριάν τής θρησκείας. Ή Βασίλισσα έξωμολογήθη ε’ις μόνον τόν 
Θεόν. Ηύχαρίστησε τόν ίερέα, χωρίς έν τούτοις νά τόν αποπεμψη. Κα
τήλθε τής κλίνης της, έπροχώρησε πρός τό γραφεΐον διά νά θερμανθή 
καί παρεπονεϊτο δτι, ήσθάνετο τούς πόδας της θανασίμως ψυχρούς. Ό

, n «. -«----- ------------- ■»------- ---- ,».·· ·|
λύπη την οποίαν, θνησκουσα αποκομίζω. Άς γνωρίζουν τούλάχιστον, 

καί τρυφερά μου άδελφή. Είθε νά λάβης τήν έπιστολήν αύτήν! Νά
• . . - , _ , , — —,-------- »-ι— r — -ι· t— -·ι· ·■—ν“·"
και τα άτυχη και αγαπητα μου παιδιά. Ά. θεε μου! Πόσον σπαρα- 

θ’άφοσιωθώ είς Τά θρησκευτικά μου καθήκοντα. Επειδή δέν είμαι

Άλλά διαμαρτύρομαι δτι, δέν θά τού είπώ ούτε μίαν λέξιν, καί δτι

• Το πρωτότυπον τής τελευταίας αύτής ίπιοτολής τής Μαρίας -'Λντωανύττας, 
προσυπογεγραμμένον υπό τών Φουκέ, Γκιφρουά, Μασαιέ, Λεγκώ, Λεκοάντρ, είναι 
κατατεθειμίνον είς τά 'Αρχεία τής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Μετά προοεκτικήν 
έρευναν τής ίπιστολής ταύτης, φαίνεται 6τι ή Βαοίλιοσα διεκόπη άποτόμως είς 
τήν τελευταίαν λέξιν . . . ’Από ποιον καί διατί ;

Ζιράρ τήν συνεβούλευσε νά θέση τό προσκέφαλόν της έπί τών ποδών. 
Ή Βασίλισσα τό έπραξε.

— θέλετε νά σάς συνοδεύσω; είπε ό ίερεύς. 
Όπως θέλετε· άπήντησε ή Βασίλισσα.

Τήν έβδόμην ώραν, παρουσιάσθη ό Σανσόν.
ΙΙώς ήλθατε τόσον ένωρίς, κύριε, τοΰ είπεν ή Βασίλισσα, δέν 

ήμπορούσατε ν’άργήσητε ολίγον;
— Όχι, κυρία, διετάχθην νά έλθω.
Ή Βασίλισσα, έν τούτοις, ήτο έτοιμη καθ’ δλα· είχε κόψει ή ιδία 

τά μαλλια της. 'II Βασίλισσα έπρογευμάτισε μ' ένα κύαθον σοκολάτας 
τήν όποιαν έφεραν άπό τό πλησίον καφενεϊον καί ένα μικρόν τεμάχιον 
άρτου, τόσον μικρόν_ ώστε, ό χωροφύλαξ Λεζέ δέν έτόλμησε νά τό 
δοκιμάση έκ φόβου μήπως τό έλαττώση.

Περί τήν ένδεκάτην ώραν ή Βασίλισσα ώδηγήθη είς τό γραφεΐον 
τής φυλακής, διά μέσου συστοιχίας χιοροφυλάκων. τοποθετημένων άπό 
τής θύρας τού δωματίου, δπου έκοιμήθη, μέχρι τής θύρας τού γραφείου. 
Τής έδεσαν τάς χεϊρας έπί τών νώτων.

Είς τούς Παρισίους τήν πέμπτην πρωινήν άντήχησαν τά τύμπανα 
πρός δλας τάς διευθύνσεις. Τήν έβδόμην ώραν τριάκοντα χιλιάδες 
άνθρώπων ήσαν έπί ποδός. Τηλεβόλα ήσαν τοποθετημένα είς τα άκρα 
τών γεφυρών, τών πλατειών καί τών λεωφόρων. Τήν δεκάτην ή κυκλο
φορία τών αμαξών άπηγορεύθη είς δλας τάς οδούς άπό τών Ανακτό
ρων μέχρι τής πλατείας τής Έπαναστάσεως καί περιπολίαι περιφέ
ρονται άνά τούς Παρισίους.

Τριακόσιοι χιλιάδες άνθρώπων δέν έκοιμήθησαν· οί λοιποί ήγέρθησαν 
πρό τής κρούσεως τοΰ τυμπάνου. ΊΙ αύλή καί τά πέριξ τής φυλακής, δ 
μέγας έξώστης τού Βουλευτηρίου, τό λιθόστρωτου, τό παράθυρου, ή 
κιγκλίς, ή στέγη, δλα ήσαν κατειλημμένα ύπό τοΰ λαοΰ, δστις άνέμενεν.

ΈΙχησεν ή ένδεκάτη ύπό τόν ψίθυρον τού σιωπηλού τούτου πλήθους.
Όλαι αί κεφαλαί, δλα τά βλέμματα, δλοι οί οφθαλμοί είναι προσηλω

μένοι καί κατατρώγουν 
τήν άμαξαν, ήτις έχει 
σταματήσει παρά τήν 
θύραν τής φυλακής, μέ 
τούς τροχούς της λα
σπωμένους, μέ τό μονό- 
ξυλον κάθισμά της, ιιέ 
τόν γιγάντειον λευκόν 
ίππον της, καί τόν άν
θρωπον τόν κρατούντα 
τόν ίππον. Τά λεπτά 
φαίνονται μακρά-Ύπό- 
κωφος θόρυβος δια
τρέχει τό πλήθος. Είς 
άξιωματικός δίδει δια
ταγήν, ή κιγκλίς ανοί
γεται καί φαίνεται ί] 
Βασίλισσα λευχειμο
νούσα. Όπισθεν τής 
Βασιλίσσης βαδίζει ό 
Σανσόν, κρατών τά 
άκρα χονδρού σχοι
νιού, τό όποιον συγ
κροτεί τάς χεΐρας όπι
σθεν. Ή Βασίλισσα

προχωρεί μερικά βήματα. Είναι είς τήν μικρόν κλίμακα, ήτις φέρει 
πρός τό μικρόν άνάβαθρον. Ό Σανσόν προχωρεί διά νά τήν βοηθήση. 
ΊΙ Βασίλισσα τόν εύχαριστεΐ διά νεύματος, άναβαίνει μόνη καί θέλει 
νά ύπερπηδηαη τό κάθισμα διά νά τοποθετηθή απέναντι τοΰ ίππου, 
δταν δ Σανσόν καί ό βοηθός του τή είπον νά στραφή. Ό ίερεύς Ζιράρ, 
μέ τήν πολιτικήν ένδυμασίαν άνέρχεται είς τό άμάξιον καί κάθεται 
παραπλεύρως τής Βασιλίσσης, ό Σανσόν τοποθετείται όπισθεν, μέ τόν 
τρίγωνον πίλον είς τήν χεΐρα, όρθιος, άκουμβών έπί τών πλευρών τοΰ 
άμαξίου, άφίνων μέ προφανή λεπτότητα αίωρούμενα τά σχοινιά, τά 
όποια συγκρατοΰσι τάς χεΐρας τής Βασιλίσσης. Ό βοηθός τού Σανσόν 
είναι είς τό βάθος όρθιος καί αύτός |ΐέ τόν τριγωνικόν πίλον άνά χεΐ
ρας. Τήν ημέραν έκείνην μόνοι οί δήμιοι έφέροντο εύγενώς.

Ή άμαξα έξήλθε τής αύλής καί είσέδυσεν έντός τοΰ πλήθους. Ό 
λαός συγκροτείται κατ’ άρχάς καϊ σιωπά. Ή άμαξα προχωρεί ανά μέσον 
πεζών καί έφιππων χωροφυλάκων καί διπλών στοίχων έθνοφρουρών.

Ή Βασίλισσα φορεΐ ένα άκομψον λευκόν κοιτωνίτην έπί μελανής 
έσθήτος. Φέρει λεπτήν μαύρην ταινίαν είς τάς δύο χεΐρας, καί είς τόν 
λαιμόν λευκόν έπώμιον έκ μουσσελίνης. Φορεΐ μελανά περιπόδια καί 
μελανά υποδήματα μέ υψηλήν πτέρναν. Ή Βασίλισσα δέν κατώρθωσε 
νά μεταβή είς τό ικρίωμα άσκεπής· λευκόν κάλυμμα, τό όποιον έσιδέ- 
ρωσε ή ιδία τήν πρωίαν, έκρυπτε άπό τόν λαόν τήν λευκανθεΐσαν ύπό 
τής Έπαναστάσεως κόμην της. ΊΙ Βασίλισσα είναι ώχρά· 
κηλιδώνει, τά μήλα τών παρειών της, αί όφρύς της είναι 
άκίνητοι, ή κεφαλή της εύθυτενής καί τό βλέμμα της πλανά- 
ται άδιάφορον έπί τών έθνοφρουρών, έπί τών προσώπων τά 
όποια είναι είς τά παράθυρα, έπί τών έπιγραφών τών οικιών.

Τό άμάξιον προχωρεί πρός τήν οδόν τοΰ 'Αγίου Όνωρίου. 
Ό λαός φωνάζει ν’ άποσυρθούν οί άνθρωποι άπό τά παρά
θυρα. Απέναντι σχεδόν τού Oratoire, μικρόν παιδίον, κρατούμενον 
ύπό τής μητρός του, αποστέλλει διά τής χειρός του φίλημα πρός τήν 
Βασίλισσαν.... ΊΙτο ή μόνη στιγμή καθ’ήν ή Βασίλισσα έφοβήθη 
μήπως κλαύση. Μερικοί χειροκροτούσιν είς τήν διάβαση· τής Βασιλίσ
σης· άλλοι έκραύγαζον.

Ό ίππος βαδίζει σιγά, τό άμάξιον προχωρεί βραδέως· πρέπει ή 
Βασίλισσα «νά πίη κατά σταγόνας τόν θάνατον».

Πρό τής έκκλησίας τού Σαΐν- Ρόκ τό άμάξιον σταματφ έν μέσφ γιου- 
χάίσμών καί λοιδωριών. Άτελεύ-'·|τοι ύβρεις έκτοξεύονται άπό τάς βαθ
μίδας τής έκκλησίας ώς μία ;?ι'·η ϋβρις, πρός τήν Βασίλισσαν, ήτις 
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Η ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ.— Αύτά είναι τά παιδιά τοΰ οχολείου, τά νέα Ψαριανόπουλα-

Εμπρός 
έθεωρήθη

κινηματογράφου, 
λοιπόν. Τΰ πανί 
άστεΐον, ώς ύπενθυμίζον τόν 
καραγκιόζην, καί επρεπε νά 
πέση. Ή παντομίμα είς τήν 
εποχήν μας, τήν κατ’ έξοχήν 
λάλον καί πολυθόρυΟον, έθεω
ρήθη ώς αφόρητος αναχρο
νισμός καί επρεπε νά έκλί.τη, 
αντικαθιστάμενη υπό ειδώ
λων όμιλούντων καί τραγου- 
δούντών. ’Ιδού ό άξων περί 
τόν όποιον έστρέφετο Από 
πολλοΰ ή προσπάθεια τών 
εφευρετών, άπό τοϋ μεγάλου 
Έδισσων, τοΰ μάγου τής 
’Αμερικής, μέχρι καί τοϋ τε
λευταίου άκόμη εφευρέτου.

Τί έσχίφ&η δ“ Εδισσων.— 
Τό ακατόρθωτου έπετεύχθη 
έπί τέλους καί μίαν πρωίαν 
έξηγγέλλετο ότι, ό πολύς Έ
δισσων εφεύρε τό κινητόφω- 
νον, τόν συγχρονισμόν δηλαδή 
τής φωνής καί κινήσεως έν

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ S * ft 

» % ψ ΤΗΣ ΠΡ1ΓΚΙΠΙΣΣΗΣ

πρόκειται ν’ Αποθάνη.Έκείνη. 
έν τούτοις, γαληνιαία καί με
γαλοπρεπής έσυγχώρει τάς 
ύβρεις, ώς νά μή τάς ήκουε.

Τό άμάξιον έπί τέλους έκι- 
νήθη καί πάλιν συνοδευόμε- 
νον ύπό τών Ιαχών, αίτινες 
προεπορεύοντο αύτής. Ή Βα
σίλισσα δέν είχεν Ακόμη δμι- 
λήση πρός τόν ιερέα Ζιράρ. 
Ενίοτε μόνον τού ύπεδείκνυε 
διά κινήσεως δτι, υποφέρει 
έκ τών κόμβων τών σχοινιών, 
οί όποιοι τήν σφίγγουν, ό δέ 
Ζιράρ διά νά τήν ανακού
φιση. άκουμβρ τήν χεΐρα έπί 
τοϋ Αριστερού της βραχίονας 
καί υψώνει μικρόν Έσταυρω- 
(ΐένον. Τήν αύτήν στιγμήν ό 
ήθοποιός Γκραμόν, δστις τρέ
χει πέριξ τής άμάξης, έγειρε- 
ται έπί τών δακτύλων τών 
ποδών, Ανασπρ, τό ξίφος του, 
τό κραδαίνει, καί στρεφόμε
νος πρός τήν Βασίλισσαν,
φωνάζει εις τόν λαόν : Αυτί] είναι ή άτιμος Άντωανέττα! . .. Είναι 
π ... φίλοι μου !...,»

Ήτο μεσημβρία—ή λαιμητόμος καί δ λαός άνυπομονοϋσι να περιμέ
νουν—δταν ή Αμαξα έφθασεν είς τήν πλατείαν τής Έπαναστάσεως. 
Ή χήρα τοΰ Λουδοβίκου IC' κατήλθε διά ν’ άποθάνη έκεί, οπού 
άπέθανε καί ό σύζυγός της. Ή μήτηρ τοϋ Λουδοβίκου ΙΖ' έστρεψε 
πρός στιγμήν τούς οφθαλμούς πρός τό μέρος τοΰ ανάκτορου τοΰ 
Κεραμεικοΰ καί ώχρίασε, δσον ουδέποτε μέχρι τής στιγμής έκείνης. 
"Επειτα ή Βασίλισσα τής Γαλλίας άνήλθεν έπί τοΰ Ικριώματος καί 
ώρμησε πρός τόν θάνατον ...

— ·Ζήτω ή Δημοχρατία !· έφώναξεν ό λαός, όταν ό Σανσόν έδεί- 
κνυε πρός τόν λαόν τήν κεφαλήν τής Μαρίας - Άντωανέττας, ένφ 
κάτωθεν τής λαιμητόμου ό χωροφύλαξ Μεγκύι έβύθισε τό μανδηλιον 
του είς τό αίμα τής Μάρτυρος.

Τήν εσπέραν είς άνθρωπος μετά τό τέλος τής εργασίας του έγραψε 
τόν λογαριασμόν τούτον, τόν όποιον αί χεΐρες τής Ιστορίας θίγουν 
μέ φρικίασιν.

Λογαριασμός τών έξόδων καί ένταφιασμόύ, γενομενων υπο τοΰ 
Ζολύ, νεκροθάπτου τής έκκλησίας Μαγδαληνής, διά τούς καταδικα- 
σθέντας είς θάνατον δΓ άποφάσεως τοϋ Δικαστηρίου: ήτοι

Τήν 1 τοΰ μηνάς..................................... .............................
Τήν 25 ίδιου, ή χήρα Καπέτου διά τό φέρετρον .... 6 λίβρες.
Διά τόν τάφον καί τούς νεκροθάπτας..............................25 λίβρες.

Edmond et Guy de Goncourt,
« « «

τοΰ ανακτόρου του

τοϋ Ικριόίματος και

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ό κινηματογράφος μέ τήν σημερινήν του έκδήλωσιν, 
------------ήρχισε ν’ άπασχολή σοθαρώς τούς ανθρώπους τής σκέψβως 
καί τής έπιστημονικής έρεύνης καί νά γίνεται άντικείμενον μελέτης 
οικονομικής καί κοινωνικής, ώς έκ τής πληθύος τών συμμετεχόντων 
παραγόντων πρός κατασκευήν μιας κινηματογραφικής ταινίας καί τής 
ανθρωπιστικής καί διαπλαστικής έπιρροής, ήν ώς θέαμα άσκεΐ έπί τοΰ 
πλήθους. Δέν είναι ευκολον νά φαντασθή κανείς, δταν έξηπλωμένος έπί 
αναπαυτικού καθίσματος απολαμβάνει τό θέαμα τής έξελίξεως μιας 
κινηματογραφικής ταινίας, όπόση κατανάλωσις εγκεφαλικών κυττάρων 
έγένετο πρός σύλ-
ληψιν τής ιδέας, 
όποσα μέσα χρη
ματικά διετέθησαν, 
δπως τεθώσιν είς 
κίνησιν τόσοι καί 
τόσοι άνθρωποι, 
άτμόπλοια, σιδη
ρόδρομοι, μεγάλοι 
θεατρικοί θίασοι, 
θηριοτροφεία όλό- 
κληραπολλάκις καί 
τόσα άλλα πράγ
ματα, τών όποιων 
κεχηνότες θεαταί ' 
παριστάμεθα καθ' 
έκάστην.

Φυσικόν ήτο έξ 
άλλου ή υποδοχή, 
ής τό είδος τοΰτο 
τοΰ θεάματος ετυχε 
παρά τφ κόσμφ καί 
τά εντεύθεν κολοσ
σιαία κέρδη, νά 
θέση εις ένέργειαν 
καί μίαν άλλην κα
τηγορίαν ανθρώ
πων, τήν τάξιν τών 
έφευρετών, πρός 
τελειοποίησιν τού

τφ κινηματογράφφ. Ή έφεύρεσις ήτο αληθώς πλήρης, ό συγχρονισμός 
τέλειος καί τό στόμα τοΰ ήθοποιοϋ αύτήν τήν φοράν ήνοιγε καί 
έκλειε συγχρόνως μέ τόν φωνογράφον. ’Αλλά τό πανί;

Τί είναι τό Κινοπλαστιχόν ; Ό Αυστριακός φυσικός Κάρολος 
Γιούχαν, ό εφευρέτης τοΰ Κινοπλαστικοΰ, δικαίως δύναταί νά όνομασθή 
ό αναμορφωτής τοΰ κινηματογράφου, άρδην άνατρέψας τά άχρι τοΰδε 
κινηματογραφικά καθεστώτα, έκ νέων δλως άναχωρών έπιστημονικών 
άρχώι< Ό Γιούχαν δέν περιωρίσθη μόνον νά καταργήση τό πανί άπό 
τόν κινηματογράφον καί νά παρουσιάζη τά είδωλα είς τό κενόν τής 
φωτισμένης πλέον σκηνής διά καταλλήλων μηχανικών έγκαταστάσεων 
έν τοϊς παρασκηνίοις, δέν επέτυχε τόν ίδανικώς τέλειον συγχρονισμόν 
φωνής καί κινήσεως δΓ Απαράμιλλου συγχρονισμού μηχανήματος καί 
τελειοποιήσεως τοϋ γραμμοφώνου κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν έπ’αό
ριστον χρόνον λειτουργίαν αύτοΰ, μή έξαρτωμένην πλέον έκ τής έξαν- 
τλήσεως χορδίζοντος ελατηρίου, ή τής Αλλαγής πλακών, Αντικαθιστά
μενων ήδη αυτομάτως καί κατά τρόπον καθιστώντα δυνατήν τήν έν 
τφ Κινοπλαστικώ παράστασιν καί τοΰ μεγαλητέρου άκόμη μελοδράμα
τος, άλλά καί—δπερ σπουδαιότερου καί κυρίως χαρακτηριστικόν τής 
έφειιρέσεως—δτι παρουσιάζει τά είδωλα μέ τοιαύτην πλαστικότητα καί 
Απατώσαν ομοιότητα μέ τούς φυσικούς Ανθρώπους, ώστε ό, θεατής 
αδυνατεί νά διακρίνη έπί τής σκηνής τούς κινοπλαστικούς άπό τούς 
φυσικούς. Ή περιέργεια τοΰ θεατοΰ μεταπίπτει είς κατάπληξιν, δταν 
βλέπει τά είδωλα ταΰτα νά έκτελώσι μουσικήν έπί πραγματικών μου
σικών οργάνων, νά κάθηνται έπί Αληθινών καθισμάτων ή νά Ανεγεί- 
ρωσι διά τής χειρός υπαρκτά παραπετάσματα. Ταΰτα έν παρόδιρ δσον 
άφορρ είς τό θεατρικόν μέρος τοΰ Κινοπλαστικοΰ.

Κινοπλαστιχόν χαί φωτογραφία. — Ή έμφάνισις δμως αύτοΰ θά 
έπιδράση καί άλλως είς τόν κοινωνικόν βίον. Έν πρώτοις ανοίγει 
νέους Απέραντους ορίζοντας είς τήν φωτογραφικήν τέχνην, τήν όποιαν 
σπουδαίος προάγει, ού μόνον τεχνικώς, Αλλά καί οίκονομικως. Μικρά 
θά είναι, έπί παραδείγματι, ή έπέκτασις τής εργασίας τών φωτογράφων 
δταν πας τις, Βέλων νά έξασφαλίση μίαγ άνάμνησιν τής ζωής τών 
προσφιλών του διά τόν μετά θάνατον χρόνον, θά βλέπη τάς κινήσεις 
καί θ’ άκούη τήν φωνήν συγχρόνως, ώς έάν οΰτοι ήσαν έμψυχοι καί 
ζώντες. Δέν είναι τοΰτο μία νίκη κατά τοΰ θανάτου; Άλλά μήπως 
είναι μικρά καί ή άλλη έκείνη κοινωνικέ] πρόοδος τοΰ νά δύναταί 
έκαστος, μή ών πλούσιος, διαθετών ολίγα κέρματα, νά άκούη καί νά 
βλέπη έν τφ Κινοπλαστικφ τούς μεγίστους τών ήθοποιών ύποκρινομέ- 
νους καί ψάλλοντας έπί σκηνής, δπως καί ό δυνάμενος νά διαθέτη δεκά

δας δραχμών πρός 
τόν αύτόν σκοπόν; 
Δέν είνε τοΰτο κοι
νωνικέ] έξίσωσις; 
Δέν είνε μία κατά- 
κτησις τοΰ Σοσια
λισμού; Άλλά τό 
θέατρον; Οί ήθο- 
ποιοί; Ναί, τό θέα
τρον, οί ήθοποιοί 
προφανώς θά πε- 
ριορισθώσι καί θά 
ύποστώσι κρίσιν.

Άλλά ποία πρόο
δος δέν έχει τά 
θύματά της ; Οί 
ήθοποιοί θάγίνωσι 
τό συμπαθές θΰμα 
είς τό μέγιστον κοι
νωνικόν συμφέρον, 
τοΰ νά δύναταί καί 
ό έργάτης, δστις έκ- 
προσωπεϊ τά οκτώ 
δέκατα τής κοινω
νικής οικογένειας, 
ν’ άπολαμβάνη τά 
Αγαθά τοΰ πολιτι
σμού, δπως καί δ 
έκατομμυριοΰχος.ΣΑΝ ΟΝ ΕΙΡΟ —Όκρλληνιζός στρατός κατέλαβε τήν Ξάνβην και τήν κατεΐχεν έπί τίνος ημέρας. Διά τούς Ξανύτώτας, 

άν δέν ύπήρχέ φα ραφική μηχανή νά τήν άπαβανατίση, ή κατοχή αύτή ύά έμενε σάν δνειρο είς τήν μνήμην των.

0.ΙΟΝΔΗΠΟΤΕ καί άν είναι τό 
'αίσθημά μας πρός τούς ισχυρούς, 

τούς πρίγκηπας, τούς ηγεμόνας, ημείς 
έξ εύγενοΰς ένστικτου όφείλομεν νά 
παρακολουθώμεν μέ ιδιαίτερον ενδια
φέρον τάς περιπέτειας τών γυναικών 
αί όποϊαι έγεννήθησαν μέ βασιλικόν 
αίμα είς τάς φλέβας των.

Αί κόραι τοϋ λαού δύνανται νά 
προβάλλουν αντιρρήσεις, δσον Αφορρ 
τήν έκλογήν τοΰ Ανδρος, δστις θά τάς 
συντροφεύση είς τήν ζωήν καί θά 
γίνη πατήρ τών τέκνων των. Σχετί
ζονται προηγουμένως, κατορθώνουν 
νά διαφύγουν τήν έπίβλεψιν τής οικο
γένειας, καί αν ή εκλογή των ήτο 
κακή έχουν ένα ύπέρτατον φάρμακον 
τό όποιον Αρχίζει νά γίνεται Αντιλη
πτόν καί νά εφαρμόζεται πλέον είς 
μεγάλην κλίμακα: Τό διαζύγιον. "Οταν 
είς τό σημεΐον αύτό, γίνεται σκάνδαλον 
ολόκληρον τήν οίκογένειάν της.

Αντηχούν άκόμη αί σάλπιγγες καί τά έπιθαλάμια φσματα είς τούς 
αιθέρας τοϋ Βερολίνου. Τήν 24 Μαΐου ή Βικτωρία Λοΐζα, πριγκή- 
πισσα τοΰ Χοεντζόλερν, τελευταία Ουγάτηρ τού Αύτοκράτορος Γου- 
λιέλμου, έγένετο σύζυγος 
τοΰ Έρνέστου Αύγούστου, 
διαδόχου τοΰ θρόνου τοΰ 
Άννοβέρου καί Μεγάλου 
Δουκός τής Βρουνσβίκης.

Τριακόσιοι Γερμανίδες 
έργάτιδες έπεξειργάσθησαν 
τόν νυμφικόν πέπλον, τρια
κόσιοι Ανώτεροι τιτλούχοι 
τής Αυτοκρατορίας είς τήν 
λευκήν αίθουσαν τών ’Ανα
κτόρων ύπεκλίνοντο πρό 
τών νεονύμφων, καί τρια
κόσιοι χιλιάδες Βερολινέ- 
ζωνείς τήν λεωφόρον «Ύπό 
τάς φιλλύρας» συνωθοΰντο 
χειροκροτοϋντες τήν διάβα- 
σιν τής βασιλικής Αμάξης.

Δύο ηγεμόνες ήσαν προσ
κεκλημένοι είς τούς γάμους, 
οί όποιοι διευθύνουν τάς 
τύχας τοϋ ενός τρίτου τής 
άνθρωπότητος: ό Νικόλαος 
Β', αύτοκράτωρ τής Ρωσ- 
σίας καί ό Γεώργιος Ε', 
βασιλεύς τής Αγγλίας καί 
Αύτοκράτωρ τών ’Ινδιών.

Τήν έσπέραν τών γόμων, ___ __  _____ Κ„. ,f
νεαρά πριγκήπισσα τών Χοεντζόλερν, ήδη Μεγάλη Δούκισσα τού 
Βρούνσβικ, ωχρά έκ τοΰ κόπου καί τής συγκιιήσεως έχαιρέτα τόν λαόν, 
τεραστία χορωδία άποτελουμένη έξ 100 χιλιάδων Ατόμων, τήν ύπε- 
δέχθη μέ τόν «.Ύμνον τής έλπίδος» τής μεγάλης Γερμανικής πατρίδος: 
Deutschland! Deutschland! Uberalles in der Welt! (Γερμανία! Γερ
μανία ! Ύπέρ παν άλλο είς τόν κόσμον!).

"Ολοι ενθυμούνται κατά τάς ημέρας εκείνος μίαν έπίσημον ύπόσχε-

ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ. Κάροα μέ πνρομοχικά, αΰτοκήητο, κλιμάμοξαι διασχίζουν βουΛά, δόοη καί ποταμούς 
έ.τάνω είς τήν Μακεδονίαν, έπί’τή(προβλέΐ)·ει τοΰ νέου πολέμου. ΑΰτοΙ περνούν τόν ποταμόν Νέστον.

δμως μία πριγκήπισσα φθάση 
·■ καί τό διαζύγιον γελοιοποιεί

β< 
γν'άπ

σιν τοΰ Ι'ουλιέλμου Β': Die kleine opfere ich der Politik nicht—Δέν 
θυσιάζω τήν μικράν είς τήν πολιτικήν—. Καί πράγματι μίαν έσπέραν 
τοΰ ’Ιανουάριου ή Αύτοκράτειρα καί ό Αύτοκράτωρ μετέβησαν είς ένα 
Ανάκτορου τής νοτίου Γερμανίας διά νά μνηστεύσουν τήν μικράν μέ 
ένα νεαρόν πρίγκηπα, τόν όποιον ή Βικτωρία Λουΐζα τρεις μήνας πρό- 
τερον είχε γνωρίσει είς τό Πότσδαμ.

Άλλ’ ή ευτυχία των διήρκεσεν ολίγον. Ή νεαρά πριγκήπισσα ήτο 
επισφαλούς υγείας, δπως 
πολλά άνθη τών θερμοκη
πίων. Έδοκίμασε τήν προ>- 
την λύπην, δταν ήναγκάσθη 
νά άποχωρισθη τοΰ συζύ
γου της όλίγαςήμέρας μετά 
τούς γάμους, διότι ό πρίγκιψ 
Έρνέστος Αύγουστος έμεινε 
είς τήν φρουράν τοΰ Ραθε- 
νάου. "Εν έπίσημον Ανα
κοινωθέν έξήγει τούς λό
γους τοΰ Αποχωρισμού : Ή 
Ασθένεια τής πριγκηπίσσης 
προήλθεν έκ γενικής κοπώ- 
σεως καί έχει Ανάγκην Ανα- 
παύσεως καί ψυχαγωγίας. 
Κατόπιν έγνώσθη δτι ύπέ- 
στη πρόωρον τοκετόν.

Τό σπουδαιότερου δμως 
είναι τό ζήτη|ΐα τής διαδο
χής είς τό μεγα δουκάτον 
τοΰ Βρούνσβικ καί Λούνεμ- 
πουργκ. Τό μέγα δουκάτον 
ωφειλε, έκλείποντος τοΰ 
κλάδου τών ηγεμόνων του 
νά περιέλθη είς τούς Γουέλ- 
φους ηγεμόνας τοΰ Άννο-

βέρου, τό όποιον Αποτελεί μέρος τής Πρωσοίας. Οί πανγερμανισταί, 
τούς όποιους υποστηρίζει καί ό Αδελφός τής πριγκηπίσσης, διάδοχος 
τοΰ θρονου, έτάχθησαν υπέρ τής ένώσεως τοΰ Άννοβέρου μέ τήν Γερ
μανίαν, ένώ ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος άπεφάνθη κατηγορηματικώς ύπέρ 
τής Ανεξαρτησίας τοϋ Βρούνσβικ, έπί τοΰ θρόνου τοΰ όποιου πρόκειται 
ν’ Ανέλθη ό γαμβρός του. Ή Βικτωρία Λουΐζα εύρίσκεται τώρα μετάξι· 
τής διαφωνίας τοΰ Αδελφού καί τοΰ συζύγου. Ό πατήρ της θέλει νά τή 
δώση στέμμα, ένφ ό Αδελφός της δέν θέλει.

Ό γενναίος 3ος λόχος τοΰ 7ου Πεζικού Συντάγματος, δστις έσχε σοβαρόν μάχην τήν 17 ’Ιουλίου 
πρός ύλόκληρον έχάρικήν Μεραρχίαν παρά τά ΰψώματα Λευκό, πλαγιοφύλάξας τό δεξιόν τής 
Της Μεραρχίας, δι’ ήν εύφημον μνείαν ποιείται έν τή ήμερησίφ αύτοΰ Διαταγή δ Μέραρχος 

κ. Μοσχόπουλος. Τήν έπομένην έκοινοποιήύη ή άνακωχή.

δταν έκ τοΰ έξώστου τών ανακτόρων ή

« « «

ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ

ΔΙΑ ΤΟΝ, ΤΡΙΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ.— Περιπολίαι έφιππων καί άλλα άποσπάσματα άγρυπνούν παρά τά νέα μας σύνορα, 
διά νά ειδοποιήσουν τά κύρια σώματα είς πρώτην άνάγκην. ^1

A vnatai νά άναπληρώση κατά 
πάντα τό μητρικόν γάλα τό γάλα 

τής άγελάδος ή τοϋ προβάτου ώς 
τροφή τοϋ νεογνού: Ερώτημα σπου- 
δαιότατον. Έν τούτοις είχε παρατη- 
ρηθή δτι, δέν δύναταί οίονδήποτε 
γάλα νά άντικαταστήση τό μητρικόν. 
Τά παιδιά, τά μή τρεφόμενα διά τοΰ 
γάλακτος τής μητρός, έγίνοντο καχε- 
κτικά, ένφ ουσιώδης διαφορά δέν 
ύφίσταται χημικώς μεταξύ τοΰ Ανθρω
πίνου καί τοΰ γάλακτος τών ζώων.

Οί έπιστή μονές κατέγιναν είς τήν 
άνακόλυψιν τοΰ αιτίου καί ιδού ό 
καθηγητής Μπαούερμαν άνακοινοϊ τό 
Αποτέλεσμα τών μελετών καί έρευ- 
νών του: Έκάστη τροφή λοιπόν — 
κατά τόν Γερμανόν σοφόν —έχει Αξίαν 
διά τόν τρεφόμενον άναλόγως τής 
Αφομοιωτικής τάσεώς της, άλλ’ ή τά- 
σις αυτη είναι ανάλογος τής μείζονος 
η ήσσσνος περιεκτικότητος είς στοι-
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ουσία;

τοϋ νεο-

ο ΕΦΕΥΡΕΤΑ1 ο

>ασιν κατα

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ

απο καουτσούκ

αι ουσιαι

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ.—Μικρόν έπεισόδιον έν Θεσσαλονίκη είχε Αναπτερώσει τάς ελπίδας τών Νεοτούρκων και ίγιναν Απαιτητικοί κατά τάς διαπραγμα
τεύσεις τής Ειρήνης. Τήν άπάντησιν τού; τήν έδιδαν τά Μακεδονικά σώματα ζητούντο άπό τόν Βασιλέα, δταν τά έπεύ'εώρει, τόν τρίτον πόλεμον.

ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ. — Οί γενναίοι πρόμαχοι οί φροοροϋντες τά νέα μας σύνορα είναι Ετοιμοι είς πάσαν στιγμήν νά τά προασπίσουν.

τακουνίων κερδί
ζει 5 έκατομμύ 
ρια κατ’ έτος ..

Ό Midiaux, ό εφευρέτης τοϋ ποδηλάτου, μόλις κατώρθωσε να 
Άπέθανε και αύτός πάμπτωχος καί ή μόνη 

Ταμείου τής

ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ.—Μόλις τά πράγματα έδει
ξαν δτι προχωροϋμεν είς τρίτον πόλεμον, έλήφΟηοαν 
δλα τά έπιβεβλημένα μέτρα. "Ολη ή Αποβάθρα τής 

Θεσσαλονίκης έγέμισεν άπό πυρομαχικά.

καί τών ζοιων τό γάλα 
περιέχει λευκωματώδεις 
ουσίας, τάς αύτάς ουσίας 
αΐτινες εμπεριέχονται 
καί είς τό σώμα τών 
ζώων, άλλ' 
αύται είναι πολύ διάφο
ροι τών έν τφ σιόματι 
τής μητρός καί τοΰ νεο
γνού καί τφ μητρικφ , ... , .
γάλακτι περιεχομένων λευκωματωδών ουσιών. Διά τούς λόγους αυτους 
τό μητρικόν γάλα, περιέχον λευκωματώδεις ούσίας όμοιας μέ τάς έν 
τφ σώματι τοΰ νεογνοϋ περιεχομένας, ευκόλως άφομοιουμένας, είναι 
θρεπτικώτερον καί ύγεινότερον.

Άλλά καί δι' άλλον τινά λόγον είναι ώφελιμώτερον τό μητρικόν 
γάλα. Τό αίμα τοΰ ανθρώπου, ώς γνωστόν, εμπεριέχει καί συστατικά
αντισηπτικά, προσλαμβανό
μενα κατά τήν άνέλιξιν τής 
ζωής, άτινα τόν καθιστώσιν 
ικανόν είς άντίδρι 
τών φθοροποιών αιτίων. ’Εμ
περιέχονται όμως ταΰτα καί 
έν τφ μητρικφ γάλακτι καί 
δι’ αύτοΰ μετοχετεύονται είς 
τό νεογνόν, δπερ ουτω μαζή 
μέ τήν τροφήν προσκτάται 
καί τήν ικανότητα τής αντο
χής, ήν δέν θά προσεκτάτο, 
έάν έτρέφετο μέ άγελαδινόν 
ή πρόβειον γάλα.

στρεφει τα νώτα 
είςτούς μεγάλους, 
βοηθεϊ έξαιρετι- 
κώς τούς μικρούς.

Ό εφευρέτης 
τών τροχοπεδί- 
λων έκέρδισε 15 
έκατομμύρια. Ό 
Χάρβεϋ Κέννεδυ 
έκέρδισε 12 έκα
τομμύρια διότι 
έφαντάσθη .. -

Ό πρώτος κα
τασκευαστής τών 
«κινδύνων στη
ριγμάτων τών γυ
ναικείων πίλων, 
άπεταμίευσε περί 
τά 50 έκατομ. καί 
δ εφευρέτης τών

χεϊα χρήσιμα και προσ
φυή διά τήν θρέψιν τοϋ 
άτόμου. Ώς πρός τό 
γάλα ούδέποτε ήμφισβη- 
τήθη έπιστημονικώς ή 
υπεροχή τοΰ μητρικοΰ, 
ώς τής τελειοτέρας τρο
φής τοϋ νεογνοϋ.

Είναι γνωστόν άφ’ετέ
ρου δτι, τό γάλα τής μη
τρός περιέχει λευκωμα- 
τώδεις ούσίας, άλλ’ αί 
λευκωματώδεις αύταί 
ούσίαι ένυπάρχουσι καί 
είς τό άνθρώπινον σώμα 
καί είς αύτό τό 
γνοΰ. Αληθές είναι δτι

ΠΡΟ ημερών άπέθανεν έν
Παρισίοις ό Κάρολος 

Τελλιέ, δ έφευρέτης τοΰ τε
χνητού ψύχους, έν έσχάτη 
ένδείρ-Έπί τή εύκαιρίφ ταύτη 
αί Γαλλικοί έφημερίδες ανα
φέρουν καί άλλους μεγάλους 
έφευρέτας, οί δποΐοι έν δσφ 
έζων ήσαν τελείως άγνωστοι-

Ό Κάρολος Μπουρσέλ, δστις έν έτει 1855 είχεν ανακαλύψει, περι
γράφει καί πειραματισθή τήν αρχήν τοΰ τηλεφώνου. Ούτος απεθανε το 
επόμενον έτος τελείως άγνωστος καί πτωχός, ένφ κατόπιν ό Μπέλ 
καί δ Έδισσον μέ τό τηλέφωνον έπλούτισαν.

τιμηθή μ' έν μνημεΐον ,
θυγάτηρ του λαμβάνει 20 φράγκα κατά μήνα έκ τοΰ 
Περιθάλψεως... ,

Καί δ έφευρέτης τής ελικος, ήτις εδωκεν τοσαύτην ωθησιν εις 
τήν Ναυτιλίαν καί άνευ τής οποίας δέν θά ύφίστατο ’Αερόπλοια, έγνώ- 

ρισε τήν ειρωνείαν καί τήν 
■ ’ ■ κακοβουλίαν τών συγχρόνων
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άζη περιπόδια (κάλτσες), άνεκάλυψε μηχανήν. ήτις, είργάζετο 
καλήτερον καί ταχύτεροι·. Τόν κατηγόρησαν δτι ήθελε νά κατα- 
στρέψη τούς έργάτας, ήναγκάσθη δέ νά έκπατρισθή καί άπέ
θανε τής πείνης.

Ούχί εΐιτυχέστερος ύπήρξεν δ Τιμονιέ, δ, έφευρέτης ραπτο
μηχανής. Άπό τό μακρυνόν χωρίον του μετέβη πεζή είς ΙΙαρι- 
σίους, φορτωμένος τήν μηχανήν του, άλλ’ ήναγκάσθη νά 
έπιστρέψη πτωχότερος άπό πρίν.

Καί τόσοι άλλοι μέχρι τοΰ Παπέν, δστις πρώτος έσκέφθη νά χρησιμο
ποίηση τήν δύναμιν τοΰ άτμοΰ, άλλ'είδε έξηγριωμένον πλήθος νά κατα- 
στρέψη ένώπιόν του τόν καρπόν έργασίας καί μελέτης μακρών έτών. 
Ό Παπέν άπέθανε κατεστραμμένος καί τελείως έγκαταλελειμμένος... 

Ή Τύχη είναι 
__________________________________ _____ αληθινά παράδο- 

: Έν<ϊ’ συ7.ν“

ΞΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Cv φιλολογικός κόσμος τής
* 'Ρώμης καί ιδίως ή θεα

τρική κριτική είναι ανάστατος 
καί διηρέθη διά πρώτην ίσως 
<1 ορόν τήν έπομένην τής παρα- 
στάσεως ένός τολμηροτάτου 
νέου έργου τοΰ Βάσιγκτων 
Μπόργκ «Ή Κατήχησις τής 
Σουζέττας -, τήν όποιαν ύπε- 
κρίθη μία διάσημος τής ’Ιτα
λίας καλλιτέχνις. ή περικαλλής 
Τίνα ντί Λορέντζο.

Τό νέον τοΰτο έργον, μολο
νότι έχει ποιητικώτατον καί 
άνθηροτατον διάλογον, έκρίθη 
αυστηρότατα καί έκινδύνευσε 
ν’ άποδοκιμασθή ύπό τών θεα
τών τής πρώτης παραστάσεως. 
Τό φιλολογικόν θάρρος δέν 
ανταμείβεται πάντοτε, ιδιαίτατα

—Αύτοί είνε οί κατά τάς Τουρκικά; πληροφορίας στασιάσαντε; Εύζωνοι, οί όποιοι ζηλευτώ; συντεταγμίνοι 
έπερίμεναν τήν στιγμήν διά νά δώσουν άλλο ί'να μάθημα είς τούς καλοΰελητάς μας.

° "°™»·
πεϊν θέματα τόσον επικίνδυνα 
ώστε,, συντρίβουν δραματικούς συγγραφείς, οί όποιοι διά πολλών προη
γουμένων έργων των είχον έξασφαλίσει τήν Αθανασίαν.

Ό ποιητής τής · Κατηχήσεως τής Σουζέττας· παρουσιάζει μίαν νεά- 
νιδα, ή οποία έξήλθε τοΰ πατρικού της οίκου, δπου μέχρι τής χθές 
έπαιζε μέ τής κούκλες της, διά νά είσέλθη κατ’ εύθεΐαν είς τήν οικίαν 
τοϋ συζύγου της. Ή Σουζέττα είναι παιδί, διότι καί ύπανδρευμένη 
άκόμη παίζει μέ τής κοΰκλες, άφοΰ αγνοεί πώς κατασκευάζονται τά 

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. — Είναι νά τούς ϋαυμάση κανείς αύτούς. Δέν έπρόφΟαοαν νά άπολυύοϋν καί μέ έ'να Βασιλικόν Διάταγμα 
Ανεκληϋησαν και πάλιν ύπό τά όπλα καί εύρέόησαν έντός 48 ώρών εις τάς -δέσεις των.

παιδια. .. Είναι σχεδόν πεπεισμένη δτι, τά βρέφη εύρίσκονται υποκάτω 
άπό τά φύλλα τών λαχάνων, δταν είναι πανσέληνος! Αύτό έχει άκούσει 
άπό τήν μάμμην της .. .

Δέν είξεύρει τίποτε, δέν έχει ίδή τίποτε, τίποτε δέν έχει φαντασθή 
Από τόν κόσμον τής ζωής, τοΰ έρωτος καί τής ηδονής. Επαναστατεί 
είς, τάς προκλήσεις τοΰ συζύγου της, δταν θέλει νά τήν περιπτυχθή. 
Όλη ή νεανική αιδώς έξανίσταται πρό τοΰ φρικώδους δΓ αύτήν πρ'άγ- 

Ο.,ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—’Αναγνωρίσεις καθημερινά; σχεδόν ένεργεϊ τό ιππικόν παρά τόν Νέστον, δστις είς μεγάλην ίκτασιν 
είναι και τό φυσικόν Οριον τής 'Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας.

ματος ένός ανθρώπου, δστις έχει τό δικαίωμα καί δ όποιος τό λέγει, νά 
μερισθή τήν κλίνην της. Άνθίσταται έπϊ πολύ είς τάς συζυγικός απαι
τήσεις καί προκαλεΐ λυπηρός σκηνάς είς τήν νέαν της κατοικίαν.

’Επί τέλους βλέπει μίαν γυναίκα, μίαν φίλην της, ήτις προσπαθεί νά 
τής απόσπαση τόν έρωτα τοΰ άνδρός, παρά τοΰ οποίου ήγαπήθη, τότε 
μόνον εννοεί, τότε τής Αποκαλύπτεται ή ζωή καί αύτή ή ιδία τότε 
κρούειτήν θύραν τοΰ Παύλου, τοΰ άγνοΰ της μνηστήρος, τοΰ συζύγου της. 

Ή λύσις είναι ωραία άλλά 
φοβερά, καταλληλότερα ίσως 
διά μυθιστόρημα, άλλ’ ούχί 
διά δραματικήν σύνθεσιν θεα
τρικού έργου. Αναβιβάζονται 
έπί τής σκηνής έρωτικαί υπο
θέσεις, άνατέμνονται μυστη
ριώδεις φυσικοί καί κοινωνι
κοί νόμοι, άλλά κατά τούς 
'Ρωμαίους κριτικούς, δ έρως 
πρέπει νά είναι αποτελεσμα
τικός, πρέπει άνήρ καί γυνή 
άνταγαπώμενοι νά πίπτουν 
χωρίς άργοπορίαν είς τάς αγ
κόλας άλλήλων. Τό κοινόν 
είς τό θέατρον είναι έρωτικώ- 
τατα διατιθειμένον, έννοεΐ ή 
γυνή νά παραδίδεται χωρίς 
πολλάς, δυσκολίας καί ευρί
σκει γελοϊον τόν άνδρα, δστις 
έχει τήν υπομονήν νά περι- 
μένη χωρίς ν’ άπαι,τή ... Ή 
έντύπωσις αύτή έβλαψε τήν 
• Κατήχηση· τής Σουζέττας». 
Έπί τοιούτου θέματος — έπί 
τοΰ όποιου δυνατόν νά κατα- 

, σκευασθή εν ώραΐον μυθι-
στοτημα η μια κωμφδια ίσως — ό συγγραφεύς ήθέλησε νά γράψη 
ψυχολογικόν δράμια δυσκολώτατον καί λίαν έπικίνδυνον.
, Τό κοινόν δέν ήκουσε τάς θελκτικός δικαιολογίας τής Σουζέττας, δταν 
αρνεϊται έπικαλουμένη τάς παιδικάς της ιδέας, δέν έννοεΐ τούς δισταγ
μούς και τούς συλλογισμούς τοΰ συζύγου, δ όποιος δέν είναι ό πρώτος 
παθών... άλλά περιμένει μέ άγωνίαν τάς τρυφερός καί τελειωτικός 
περιπτύξεις τών συζύγων, τό όποιον λαμβάνει χώραν, έπί τέλους εις

τήν τρίτην πράξιν, άΐ,λά πολύ άργά.
Ή ύπόθεσις τοΰ έργου δέν είναι 

άγνωστος είς τήν σύγχρονον κοινω
νίαν. Είναι ίσως ατελής, διότι δέν 
περιλαμβάνει παν δ,τι έχει νά εΐπη ό 
συγγραφεύς περί τών καθηκόντων τών 
μητέρων πρός τάς παραδιδομένας είς 
τάς συζυγικός άγκάλας άνυπόπτους καί 
αίδήμονας θυγατέρας, άλλά παρ’δλον 
το, τολμηρόν καί επικίνδυνον, δπερ 
ένέχει ή έκτύλιξις αύτής άπό τής σκη
νής, είνε διδακτικότατη, έάν έοχετίζετο 
με τόσα αλλα αναγκαιότατα μικρο
πράγματα τά δποϊα πρέπει νά γνωρίζη 
ή κόρη πριν είσέλθη είς τόν συζυγι
κόν οίκον. 'Ίσως άντιτάξουν μερικοί 
οτι, αί σημερινά! δεσποινίδες άντικρύ- 
ςουν πάνοπλοι τόν μέλλοντα σύζυγον, 
δτι είναι έρματισμέναι μέ τό παρα
πάνω είς δλας τάς λεπτομέρειας τοΰ 
μέλλοντος συζυγικού βίου, εί μπορούν 
μάλιστα μερικαί καί νά διδάξουν άκό
μη ... άλλά τοΰτο δέν άποκλείει τήν 
ύποθεσιν δτι, δυνατόν νά υπάρχουν καί 
κόραι τής Ευας, άγνοοΰσαι τά θέλγη
τρα τοΰ συζυγικού βίου.

ΗΛ. ΒΕΡΓ.
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ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΘΥΣΙΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ ·« * * |

ΠΟΛΕΜΟΣ. — Και ή Επιμελητεία έλαβε τά μέτρα της καί έξαπελάΟησαν είς τά τέσααρα σημεία τής Μακεδονίας 
κάρρα έφοδιάζοντα μέ χειμερινός στολάς τά διάφορα σώματα.

Η ορχήστρα εσταματησε.
Βα'θεΐα σιγή διεχύθη 

είς τήν αίθουσαν, τήν συνή
θως θορυβώδη, σιγή επιτα
κτική καί επίσημος, σιγή 
άναμονής. Ό Ρώβρολ κομ
ψός, ταχύς μέ τό θεατρικόν 
ένδυμά του καί τό πλατύ- 
γηρον σταχτί καπέλλο του 
βυθισμένου μέχριτοΰδεξιού 
ώτός έπροχώρησε. κρατών 
άπό τό χέρι τήν ώραίαν 
ξανθήν, τήν οποίαν μέ με
γάλα γράμματα τό πρό
γραμμα άνήγγελλε μέ τό 
όνομα Μίς Κέττη, καί όπως 
κάθε βράδυ, τήν παρουσία- 
σεν είς τό κοινόν. Είς τήν 
κίνησιν αύτήν πρός τήν σκη
νήν υπήρχε κάτι τό προσ
τατευτικόν, μία κυριαρχία 
τής δυνάμεως τοϋ ωραίου 
αύτοΰ νέου πρός τό λεπτόν 
έκεΐνο πλάσμα μέ τήν θελ
κτικήν κυνηγετικήν περιβολήν της, τό κοντό φορεματάκι καί τά μικρά 
υποδήματα, τά όποια έκρότουν ιδιαιτέρως έπί τής σκηνής.
Ό Ρώβρολ έχαιρέτισε καί 

έξακολουθών τό θριαμβευ
τικόν μειδίαμά του, συνηθι
σμένος είς τάς επευφημίας 
έπροχώρησε καί έτοποθε- 
τήθη είς μίαν γωνίαν τοϋ 
θεάτρου, ένφ ή Μίς Κέττη 
έκάθιαε είς τό αντίθετον 
άκρον. Ένας υπηρέτης μέ 
στολήν έφερεν έπιδεικτι- 
κώς μίαν καραμπίνα, τής 
όποιας ή κάννη ύπό τήν 
λάμψιν τών ήλεκτρικών φώ
των, άπήστραπτεν ώς άργυ
ρος. Ό Ρώβρολ τήν έλαβε, 
τήν περιεφερε μέ ταχύτητα 
έντός τών δακτύλων του, 
έφάνη δτι έπί στιγμήν τήν 
έξήτασε καί άφοΰ, άπαξ έτι, 
τήν έπέδειξε πρός τό κοι
νόν, τήν έγέμισε καί τήν 
έθεσε έπί σκοπόν έτοιμος 
νά πυροβολήση.

Έπηκολούθησε βραχεία 
έρωταπόκρισις μέ τήν Μίς 
Κέττη, καί ό Ρώβρολ έσκό- 
πευσε καί έπυροβολησε. Τό 
χαρτόνι, τό όποιον έκράτει 
είς τήν χεΐρα ή Μίς Κέττη, 
ένας άσσος κοΰπα, ήτο τρυ-
πημένον ακριβώς είς τό μέσον. Μέ χαριτωμένην χειρονομίαν έτεινε τό 
χαρτόνι πρός τό πλήθος, τό όποιον έχειροκρότει έξ ενθουσιασμού μάλλον

πρός τήν θελκτικήν της στάσιν ή άπό τήν έπιδεξιότητα τοΰ σκοπευτοΰ. 
Άλλά τό γύμνασμα αύτό ήτο μικράς αξίας. Ή Μίς Κέττη έξήγαγε 

τοΰ θυλακίου της χρυσήν 
σιγαροθήκην, ελαδε σιγαρε- 
τον καί τό ήναψεν, έπειτα 
έλαβε στάσιν πλαγίαν πρός 
τούς θεατάς καί έσταύρωσε 
τούς βραχίονας μέ αδιαφο
ρίαν. Πυροβολισμός άντή- 
χησε. Τό σιγαρέττον έπεσεν 
άπό τά χείλη της.

Τά χειροκροτήματα έδι- 
πλασιάσθησαν, ή δέ Μίς 
Κέττη μέ έν θελκτικώτατον 
μειδίαμα άπεκάλυψε τούς 
ωραιότερους όδόντας τοΰ 
κόσμου. Τότε έφεραν ένα 
καθρέπτην είς τόν Ρώβρολ, 
δστις μέ τήν καραμπίναν 
του έσκόπευε καί έπετύγ- 
χανε χωρίς νά θίξη τό ζων
τανόν εϊδωλον έντός τοΰ 
καθρέπτου.

Καί έπηκολούθησαν άλλα 
θαύματα δεξιότητος, άτινα 
ηύξανον τόν θαυμασμόν τοΰ 
κοινού. Έπειτα έγινεν ένα 
μικρόν διάλειμμα μετά τό 
όποιον ή Μίς Κέττη ένεφα-

01 ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ— Είναι καί αυτοί ήρωες, άφοΰ πεαόντες εις χεΐρα; τών Βουλγάρων ύπέσιηοαν ι»νίσθη καί πάλιν μέ άλλην 
τά πάνδεινα. Τώρα ποΰ μας έπεοτράφησαν ας εΰχαρισιούν τόν θεόν διότι ζοΰν. | m · WcVOlHlCXOtCtV HeAXTIZCiJTEQUV

ΤΟ’Α ΚΑΙ Ω·—Έβελονταί καί Εφεδροι Απολυόμενοι περνούσαν Απά τοΰ Πρωθυπουργού τδ σπίτι, 
ό όποιος κατερχόμενος είς τόν δρόμον, τούς προεπεμπεν, ένώ αΰτοΐ έξέοπων είς ζητωκραυγής.

ακόμη και προκλητικωτε- 
ραν. Ό Ρώβρολ έρριψε τήν καραμπίναν του καί έλαβε ένα ρεβόλβερ. 
Άπό εν χρυσοΰν κάνιστρον, τό όποιον έφερεν εις υπηρέτης, ή Κέττη 

έλαβεν έν μήλον καί τό έθηκεν έπί τής κεφαλής της άφοΰ 
τό έπέδειξεν μέ χαριτωμένος κινήσεις είς τούς θεατάς. Ή 
στιγμή ήτο επίσημος. Δέν ήτο βεβαίως ή πρώτη φορά 
καθ’ ήν τό επικίνδυνον τοΰτο γύμνασμα έπρόκειτο νά συγ- 
κινήση τό κοινόν, καί αυτήν τήν σκηνήν άκριβώς άνα- 
παρίστα είς μέγα σχήμα μία απειρόκαλος χρωματιστή 
είκών. Άλλά τό θέαμα ήτο τρομακτικόν, ήτο δέ γνωστόν, 
δτι δέν ενείχε τό παραμικρόν τέχνασμα. Μία γέφυρα είχε 
τοποθέτησή μεταξύ τής σκηνής καί τής αιθούσης τοϋ θεά
τρου καί εΰθυς ώς ή σφαίρα διεπέρα τό μήλον, ή Μίς Κέττη 
διήρχετο τήν γέφυραν καί έπεδείκνυε είς τούς περιέργους 
τήν πληγήν, τήν όποιαν έσχημάτισεν ή σφαίρα διά μέσου 
τοΰ μήλου.

Ό Ρώβρολ έγέμισε τό ρεβόλβερ του.... Στιγμαί νέας 
άγωνίας. Μετά τόν πυροβολισμόν ήκούσθη κραυγή τρόμου. 
Ή Μίς Κέττη εξέβαλε βαθύν στεναγμόν, έκαμε στροφήν 
πέριξ αύτής, καί έπεσεν έπί τής σκηνής. Ό κόσμος κατε- 
λήφθη ύπό φρίκης. Ή σφαίρα, ή φοβερά μικρά σφαίρα, 
είσέδυσεν έντός τοΰ άριστεροϋ οφθαλμού καί έσφηνώθη 
είς τόν έγκέφαλον.

Ό Ρώβρολ πρός στιγμήν έμεινε κατάπληκτος, καί καρ
φωμένος είς τήν θέσιν του. Αίφνης έπέταξε τό δπλον του 
καί ώρμησε πρός τήν Κέττη, ή όποια, μολονότι άγωνιώσα, 
άντήλλαξε βιαστικά όλίγας λέξεις μετ’ αύτοΰ. Τόση ύπήρ- 
ξεν ή κατάπληξις τοΰ κόσμου μετά τήν γενικήν πεποίθησιν 
περί τής ευθυβολίας τοΰ σκοπευτοΰ του, τόσον άπίστευτον 
ήτο τό έπελθόν άτύχημα ώστε, δέν έσπευσαν άμέσως είς 
βοήθειαν τής ωραίας κόρης.

Τέλος ή σκηνή κατεκλύσθη πανταχόθεν. Άπό τά παρα
σκήνια κατέφθασαν ό διευθυντής τοΰ θεάτρου, δ οδηγός,

οί μηχανικοί, θεαταί έπή
δησαν έπί τής σκηνής, καί 
τήν πρώτην θλιβεράν συγ
κίνηση' διεδέχθη άποτόμως 
κραυγή φρίκης: «"Ενα ια
τρόν ! ένα ιατρόν!

Ό Ρώβρολ έφαίνετο ώς 
παράφρων. Μέ τά βλέμματα 
είς τό κενόν έπρόφερεν 
άναρθρους λέξεις καί έν 
φρικώδες μειδίαμα διεγρά- 
φη έπί τοΰ προσώπου του. 
Τήν προσέβλεπεν ήλιθίως 
μέ μεγάλας χειρονομίας 
παράφρονος. Τί νά έξέφρα- 
ζενάράγε; Λύπην, ίλιγγον 
ή αναισθησίαν;

Ή κατάστασις τής Μίς 
Κέττη άπό τής πρώτης έξε- 
τάσεως έφάνη άπελπιστική. 
Μετά πολλοΰ κόπου ό άστυ
νόμος, τόν όποιον έκάλεσαν, 
κατόρθωσε νά σχη ματίση 
δίοδον διά τό φορείον, έπί 
τοϋ όποιου τήν μετέφεραν, 
ώχραν, πολύ ώχραν, ύπό τό 
ερυθρόν αίμα τό όποιον 
έρρεεν έκ τής πληγής της. 
'Επίμονοι περίεργοι ήμπό- 
διζον τήν πορείαν τών νο
σοκόμων. είς τών οποίων 
έκυψε πρός τό άτυχες πλά
σμα καί έβρεξε τό μανδή- 
λιόν του είς τό θερμόν 
άκόμη αίμα της διά νά τό 
έχη ώς ίεράν άνάμνησιν.

— Δέν Θά περάση τήν 
νύκτα! είπεν δ έσωτερικός 
ιατρός τοΰ νοσοκομείου 
δπου μετέφεραν τήν Μίς 
Κέττη.

Ό Ριόβρολ είχε παρα- 
δοθή είς τήν διάθεσιν τής 
Δικαιοσύνης, άλλά δέν άπήν- 
τα είμή δΓ ανακόλουθων 
φράσεων, διακοπτόμενων 
ύπό λυγμών. Ήτο γνωστόν 
πλέον δτι, ή Μίς Κέττη ήτο 
σύζυγός του. Διηγούντο μά
λιστα έν ρωμαντικόν έπει
σόδιον άπαγωγής εκούσιας 
έν Αμερική.

Ή Ολίψις τοΰ Ρώβρολ 
ήτο άπερίγραπτος. Έπρε- 
πεν έν τούτοις, ένεκα τής 
σοβαροτάτης καταστάσεως 
τοΰ θύματος νά ληφθή ή 
κατάθεσίς του. Ό Ρώβρολ 
ώδηγήθη είς τό νοσοκο- 
μεϊον, παρά τήν κλίνην τής 
άγωνιώσης Κέττης. Μόλις 
τήν άντίκρυσε κατελήφθη 
ύπό φρικιάσεως: Τό ώραϊον, 
τό προσφιλές εκείνο πρόσωπον 
είχεν άλλοιωθή, αί σκιαί τοΰ 
θανάτου έπλανώντο ήδη έπ’έκεί- 
νης, τήν όποιαν τόσον είχεν άγα- 
πήσει. Κατέπεσεν έπί καθίσμα
τος καί τήν παρετήρει μέ άφα- 
τον θλίψιν. Χ7Λ

Ή θνήσκουσα ύπηγέρθη μέ 
πολύν κόπον καί κάτι τι ώς μία 
λάμψις χαράς διήλθεν έπί τών 
μαραμένων χειλέων της. Προσέ- 
θλεψεν τόν Ρώβρολ καί τοΰ 
έκαμε νεύμα άπαρατήρητόν.

— Τό θλιβερόν καθήκον μου, 
κυρία, είπεν δ αστυνόμος δστις 
συνώδευε τόν Ρώβρολ, μέ άναγ- 
κάζει νά λάβω άπό τοΰδε τήν 
κατάθεσή- σας διά νά καθορίσω- 
μεν πώς συνέβη τό τυχαΐον αύτό 
δυστύχημα.

Έπήλθέ βραχεία σιγή. Ή Μίς 
Κέττη άνεκάλεσεν δλας τάς ύπο- 
λειπομένας δυνάμεις της.

— Δέν ήτο τυχαΐον τό δυστύ
χημα, κύριε· είπεν αΰτη μέ φωνήν 
καθαράν.
Ό άστυνόμος άνετινάχθη· ένό- 

[ΐισεν δτι ήτο παραλήρημα! Διότι 
όλοι έπίστευσαν δτι ή χειρ τοΰ 
Ρώβρολ έτρεμε καί ή σφαίρα

Ο ΞΕΝΟΣ ΜΑΣ Ο

Τόν Ρουμάνον Υπουργόν τών ’Εσωτερικών κ. Τάκε Ίωνέσκο έδεξιώβη έπί τοϋ Ρουμανικού άτμο- 
πλοίου ό κ. Πρωθυπουργός. Είς τήν Αποβάθραν διεπεραιώθησαν μέ τήν Ατμάκατον .Δάγμαρ·.

"Οταν ή συνοδεία άπεβιβάσδη είς Πειραιά ό κ. Πρωθυπουργός έκαμεν τάς σχετικός 
παρουσιάσεις τών έπισήμων.

Ό κ. καί ή κ. Ίωνέσκο διασχίζοντες τήν Εξέδραν τοΰ Φαλήρου διά τό τσάι τοϋ <’Λβέρωφ·.

διέφυγε τοΰ σκοποΰ της.
— Έξηγηθήτε. κυρία.
— Δέν ήτο τυχαΐον τό 

δυστύχημα... Ό Ρώβρολ 
έξεδικήθη. .. Είχε μάθη δτι 
τόν ήπάτησα.... Καί μέ 
εκτύπησε διά νά με τιμω- 
ρήση . . . Καλά έκανε I

— Ά, πολύ καλά· είπεν ό 
άστυνόμος.

Τό τέλος ήτο έπικείμε- 
νον. Ή άναπνοή τής Κέττης 
μετεβάλλετο εις ρόγχον καί 
προσέθηκεν μέ δσην δύνα- 
μιν άκόμη ήδύνατο νά συγ
κέντρωση άπό τήν φεύγου- 
σαν ζωήν της:

—’Άς μέ συγχωρήση ... 
καί άς μ’ άσπασθή.

Ό Ριόβρολ ωχρότερος 
τής άγωνιώσης ώρμησε 
πρός αύτήν:

—"Ω '. Εύχαριστώ, είπε 
χαμηλοφώνως είς τό οΰς 
της, ευχαριστώ .... Άλλά 
διατί αύτή ή θυσία ;.. .Όλα 
μοΰ είναι περιττά τώρα 
πλέον !

— Όχι'. δχι! Έψιθύρισεν 
ή Κέττη. Δέν πρέπει νά 
χάσης τήν φήμην σου ιός 
σκοπευτοΰ... Προτιμώτερον 
νά πιστεύσουν δτι συνέβη 
έγκλημα παρά νά κατα- 
στραφή ή φήμη σου ...

_— Μά διατί νά κατηγο- 
βς τόν εαυτόν σου σύ ή 

ι ποτέ δέν...
— Πρώτα ή δόξα!
Ή αίμόφορτος κεφαλή 

της έπεσεν έπί τοΰ προσκε- 
φαλαίου. Ήτο

♦ ♦

ί τοΰ προσκε- 
ο νεκρά.

*

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
διατηρήταιΉ τέχνη νά ι 

τό πρόσωπον δροσερόν.

Τρία πράγματα κουράζουν 
καί γηράσκουν τύ πρόσωπον. 

α . Η ελλειψις δροοερότητος 
καί ή ξηρότης τοϋ δέρματος, 
θ'. Η πλαδαρότης τών μυών. 
γ'. Α! ρυτίδες.

Είς τό ψύλλον αυτό τής 
■-Εικονογραφημένης* θά σάς 
δώσω μερικός οδηγίας, πώς 
νά διατηρήτε τό πρόσωπον 
δροσερόν καί νεανικόν. Εκτός 
τών κατωτέρω συμβουλών, 
προ παντός πρέπει νά κατα
φεύγετε, όσον δύνασθε, είς τήν 

φυσικήν ζωήν. "Ασκησις. "Υπαι
θρον, οχι υπερβολική κοϋραοις, 
αποφυγή τροφών ερεθιστικών.'Αε
ρισμός τοϋ δωματίου κατά τόν 
ύπνον, αν είναι δυνατόν καί ανοι
κτά παράθυρα.

"Οχι θυμοί καί αποχή άπό τήν 
φιλοσοφίαν καί τήν πολλήν σκέι/αν.

Έάν έχετε τό δέρμα λιπαρόν, δίς 
τοϋ μηνός καί, αν ξηρόν, άπαξ, νά 
άλείφεοθε καλά με έν παχΰμορον 
(κόλ-κρέμ). Κατόπιν θέσατε είς 
μίαν μικράν λεκάνην ολίγον βάμμα 
βενζόης, σταγόνας τινάς Myrrhe 
(καί αν ήσθε σωματώδης, όλίγην 
σκόνην οτυπτηρίας), ρίφατε μέσα 
είς τήν λεκάνην νερό βραστό, θέτετε 
το πρόσωπον εκτεθειμένου είς τους 
ατμούς έπάνω άπό τήν λεκάνην, 
άφοΰ τυλίξετε τό τριχωτόν μέρος 
τής κεφαλής μέ μιά πετσέτα' τύ 
άτμόλουτρον αυτό θά διαρκέση μέ- 
χρις οτου κρυώσει τό νερό.

Σκουπίζετε άκολοΰθως τό πρό
σωπον καί κτυπήσατέ το ελαφρώς 
μέ μιά πετσέτα βρεγμένη μέ κρύο 
ι-ερό καί σταγόνας τινάς ΰδατος 
κολωνίας ή λεβάντας. Νά μή έξέλ- 
θετε πριν περάση ώρα. 'Η μικρά 
αΰτη θεραπεία δίδει εκπληκτικήν
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έλαστικότητα els τους ιστούς ιοί· προσώπου. _1<« τά κουρασμένα πρό
σωπα ιοφέλιμον είναι κομπρέσσες μέ ΰδωρ ρόδου ή «πό ιό εξής μίγμα.

Γάλα αμυγδάλων πυκνόν ........... 50 γραμ. 
"Υδωρ ρόδων ................ 50 γραμ. 
"Υδωρ άνθους πορτοκαλιάς .......... 20 γραμ.

Έάν θέλετε νά εχετε πάντοτε λευκόν καί δροσερόν τό πρόσωπον 
πλύνεοθε μέ άη έψημα τήλιου tti/lrul), μεταχειρίζεοθε έφ’ οσον δόνα- 
σθε νερον βρόχινου ή τουλάχιστον βρασμένου καϊ κατακαθισμενον.

«
Δύο ωραία υποδείγματα κτενίσματος. — Ή μόδα τών μικρό» 

καπέλλων, τίι όποια άναοηκώνονται ολίγον πρός τά ό.πίοω, έδωσαν 
εϊς τήν κόμωσιν μεγάλην σημασίαν.

Τό τελευταίου σ'ικ είναι ή χωρί
στρα, ή όποια δίδει τόοην χάριν 
καϊ νεότητα.' Εννοείται δτι, η χωρί
στρα γίνεται είς το μέσον η τα 
πλάγια, όπως πηγαίνει καλλίτερα 
είς την φυσιογνωμίαν. Είς την κο
ρυφήν γίνεται ενα σινιόν απαλόν 
καϊ αβρόν μέ τής άκρες τών μαλ
λιών. "Οταν λείπει τό καπέλλ.ο, 
άνανκαΐον στόλισμα είναι και ένα 
μικρό διάδημα μέ διπλή γραμμή 
άπό μαργαριτάρια ψεύτικα ή αλη
θινά άναλόγως τής τσέπης.

Έν γένει τά μαλλιά πρέπει νά 
αφήνουν ελεύθερον τόν τράχηλον, 
ώστε νά άναδεικνυονται αί γραμ- 
μαί τοΰ λαιμού καί ιών ώμων, 
οσον δέ πρός τα επάνω γίνεται το 
κτένισμα, τόσον τό πρόσωπον φαί
νεται λεπτότερου καί ωοειδές. Επί
σης είναι ωραία α! άκραι τών μαλ
λιών νά σχηματίζουν μικρά όντυλέ 
διά νά σκιάζουν τό μέτωπον καί 
νά μή γίνεται ανάγκη να κοπτων- 
ται τά μαλλιά τον μετώπου, διά
να σχηματίσουν αφέλειες, τών οποίων ή μόδα δσω πηγαίνει καί επιβάλλεται. 
Συμπλήρωμα του κτενίσματος, δταν λείπει τό καπέλλο, είνε καϊ δύο πτερά λεπτά 
καί μακρύ παραδεισείου, έξερχόμενα άπό μικρόν τούφαν πτερών εις τά ι5τϊ«ι.

Αί δύο εικόνες μας λέγουν περισσότερα είς τήν παρατηρητικήν άναγνώ- 
στριαν. Είναι υποδείγματα δύο τών μεγαλειτέρα» Παρισινών κομωτηρίο».

* ΕΙΣ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΦΙΛΟΝ

33λέπεις τήν κόμη μου πυκνή καϊ χολοσκάς, πού είσαι, 
μποοοτά οτα χρόνια μου, παιδί καί πάπος μου θωρεϊσαι, 
γιατί τό μέλι τό πολύ, σοΰφερε αηδία . . .
καί μες τά νειάτα τής ζωής, βλέπεις τά γηρατειά.'. . . 
Έγώ κυτάω τό δρόμο μου. . ■ καί τό τί κάνει ό άλλος, 
αν είναι τάχα υπουργός, πολιτευτής μεγάλος, 
καρφάκι δέν μοΰ καίγεται. ■ ■ Ξέρω, στή Ρώμηοσύνη, 
δλοι μεγάλοι πώς περνούν... "Ετσι 'ναι... Τί να γίνη.1...

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ*

ΕΝΑΣ γνήσιος σκηνικός καλλιτέχνης, ένας 
μέγας δημιουργός, μία έκτακτος ίδιοφυΐα, 

έσδυσε προώριος, άφήκε κενόν χαώδες εις 
τό Ελληνικόν Θέατρον. Όσοι ηίίτύχησαν νά 
απολαύσουν τόν σκηνικόν τούτον αστέρα 
μεσουρανοΰντα πρό δεκαετίας άκόμη, τόν 
έθρήνησαν είλικρινώς, δταν πρό ολίγων ημε
ρών άνηγγέλθη δ θάνατός του άπό μίαν 
αίθουσαν τοΰ Δημοτικού νοσοκομείου...

Ή σκιαγραφία τοϋ έκλιπόντος μεγάλου 
καλλιτέχνου δέν είναι δυνατόν νά συμπτυχθή 
είς όλίγας γραμμάς: Ό Ευάγγελος Παντό- 
πουλος, δ σκηπτούχος κωμικός τοΰ νεωτέρου 
Ελληνικού Θεάτρου, δστις ήρχισεν δπως οί 
πλεϊστοι ηθοποιοί έκ τών κατωτάτων στρω
μάτων άνευ οΰδεμιάς προπονήσεως, ήτο καί 
αυτός δημιούργημα εαυτού, μόνον έφόδιον 
έχων τό σπάνιον φυσικόν του τάλαντον καί 
τήν άκατάβλητον έφεσιν ν’ άναδειχθή!

Ό Παντόπουλος δέν ήτο μόνον καλλιτέ- 
χνης πρωτότυπος· ύπήρξε δημιουργός άπαρα- 
μιλλος λαϊκών τύπων. Ιδού τό μέγα προσόν 
του, ιδού τί τόν έχώριζεν άπό δλους τούς 
προγενεστέρους καί τούς συγχρόνους του: 
Τό δημιουργικόν του τάλαντον, ή πρωτοτυ
πία του εϊς δλας τάς εκφάνσεις τού σκηνικού 
του σταδίου. Ήτο είς άκρον μελετητικός, 
καί, προκειμένου νά διαπλάση ένα λαϊκόν 
τύπον, άνεστρέφετο τούς άνθριόπους τού 
λαού καί ώς ή μέλισσα άπεκόμιζεν άρτιον, 
τελειοποιημένον τόν λαϊκόν χαρακτήρα καί 
τόν άναπαρίστα έπί τής σκηνής επιτυχέστε

'Αποστείρωσες φυτών.—" Οσαι 
άπό σάς καταρτίζετε σύλλογός άπό 
ξηρά φυτά ή φύλλα λάβετε νπ' 
οψει προς διατήρηοιν τό» παρα
σκευασμάτων σας τήν κατωτέρω 
οδηγίαν:

Κάμετε μίαν διάλυοιν ίτεϋλ.ι- 
κοΰ όξέως είς 600 μέρη οινο
πνεύματος, τήν βράζετε καί εμβα
πτίζετε όλίγην ώραν εά φυτά ή 
τά φύλλα. Επειτα τα τινάζετε και 
τά τοποθετείτε μεταξύ φελλών 
οτουποχάρτου.

«
Ώραϊα μάτια.— Είναι γνω

στόν πόσον στολίζει τά μάτια ή 
βλεφαρίς. "Οσον μεγαλειτέρα είνε 
ή βλεφαρίς, τόσον ωραιότερου 
γίνεται τό μάτι.

"Ενας Γάλλος ιατρός συμβου
λεύει νά έπαλείφωμεν δίς τής ημέρας τάς ρίζας τών τριχών με 
καθαρόν βιιζ ελίνην. Ίό φάρμακου είναι άβλαβες- ιίς δοκιμάσωμεν.

«
Διά νά λευκάνετε παλαιός δαντέλλας.— Τώρα, όπότε ή μόδα 

τών δαντελλών είναι είς την δόξαν της, τόν μεγαλείτερον ρόλον 
παίζουν φυσικά αί παλαιαί δαντέλλαι, αί όποϊαι όμως, λόγιρ ακρι
βώς τής πολυκαιρίας, κιτρινίζουν πολύ, ώστε νά μή άρμονίζωνται 
ευκόλως μέ τά χρώματα τόιν φορεμάτων.

Τρόπος άσφαλής να καθαριοθοΰν, νά γίνουν λευκαί, χωρίς να 
χάσουν τίποτε άπό τήν αξίαν των είναι ο εξής :

Άφοΰ τιις ξηλώσετε άπο τό ένδυμα, τας σιδερώνετε ελαφρά, 
έπειτα τάς διπλώνετε καί τάς βάζετε μέσα είς ένα μικρόν λευκόν 
πάνινου καί λεπτόν σάκκον, τοΰ όποιον ράβετε επάνω τό άνοιγμα. 
'Εμβαπτίζετε έπειτα τόν σάκκον αύτόν μέ τό περιεχόμενό)· του έντός 
άγνοΰ έλαίον ελαίας καί τόν αφήνετε μέσα είς αύτό έπί 24 ώρας. 
Κατόπιν τόν βγάζετε καί ραμμένου άπό έπάνω, πάντοτε, τόν βρέ
χετε μέσα είς ΐσχυραν διάλυσιν βραστού σάπωνος, δπου τόν άφήνετε

έπί έν τέταρτον τής ώρας. ’Ακολούθως τόν ξεπλένετε είς χλιαρόν νερό καί 
μετά ταύτα τόν περνάτε άπο νερό, είς τό όποιον έχετε διαλύσει όλίγην άχνην 
αμύλου. Άφοΰ γίνουν δλα αυτά, βγάζετε πλέον τής δαντέλλες άπό τόν σάκκον 
καί τής απλώνετε, έως δτου στεγνώσουν εντελώς, θά είνε τότε εντελώς κατά- 
λευκοι. Με τόν ίδιον τρόπον καθαρίζονται καϊ τά τούλια. Η έμπιστος σας

*

Καθείς μέ τήν ιδέα του ... ’ Εσύ μέ τόν παρά σου 
κ’ έγώ με τήν κιθάρα μου περνώ άπό σιμά σου, 
κι' όλο γελώ .. . "Ολα περνούν σιμά μου, μια χαρά! 
Ή τσέπη μου δέν ’ τρύπησε άπ’ τόν πολύ παρά . ■. 
κι' ο έρωτας ατά μάτια μου γλυκογελή καί παίζει, 
γιατί δέν παραχόρτασα στού κόσμου τό τραπέζι, 
μηδέ ποτήρι αδέιασα, γιά κάθε ήδονή . . .
Μέ λίγα λόγια, φΐλ,ε μου : ^Κράτησα πισινή...

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΝΙΚΟΑΑΡΑΣ

ροι· τοΰ φυσικού... Άφότου ύπεδύθη τούς 
άλησμονήτους εκείνους τύπους τών κωμει- 
δυλλίων τοΰ Κορόμηλά καί τοΰ Κόκκου έγέ- 
νετο δημοφιλής καί περιζήτητος, μοναδικός 
δέ συγγραφεύς καί έκτελεστής τοΰ Εύζώνου 
λοχίου Ζουλαχμάκη είς τήν «Νύφην τής Κού- 
λουρης» καί ώς Χαρούπης (δρα τήν εικόνα).

Τήν μεγίστην δμως επιτυχίαν έσημείωσεν 
είς τόν Οαυμάσιον λαϊκόν τύπον τοΰ Γάλλου 
άκαδημαϊκοΰ Brieux, είς τό «Ξεπόρτισμα» 
(Blanchette). Είς τόν δυσκολώτατον αύτόν 
χαρακτήρα τοΰ άξέστου πατρός, ό Παντό
πουλος έξήρθη είς μέγαν καλλιτέχνην.

Δυστυχώς δΓ αύτόν καί τήν άπορφανισθεϊ- 
σαν Ελληνικήν Σκηνήν δ Εύάγγελος Παν
τόπουλος διά πολλούς λόγους έλησμονήθη 
άπό δεκαετίας καί πλέον άπό τό φρενητιω- 
δώς χειροκροτούν αύτόν άλλοτε 'Αθηναϊκόν 
κοινόν, τό κοινόν τό όποιον τόν έξετίμησε 
καί τόν ήγάπησεν . .. Καί τοΰτο οφείλεται 
είς ίδιον αύτοΰ λάθος μάλλον, είς παρεξή- 
γησιν λυπηράν τής έξελίξεως τοΰ νεωτέρου 
θεάτρου έν σχέσει πρός τά έργα καί τάς δια
θέσεις τοΰ κοινοΰ. Κατεδίκασεν έαυτόν είς 
ύπερορίαν, έβυθίσθη είς σιγήν μελαγχολίας, 
κατηράσθη τόν κόσμον, δστις μετέθα^ γού
στο καί μετ’ απεγνωσμένος άποπείρας κατά 
τά δύο τελευταία έτη, άπογοητευμένος. κατα- 
τρυχόμενος ύπό μαρασμού ψυχικού καί σω
ματικού, έσθέσθη λησμονημένος είς μίαν 
αίθουσαν τοΰ Δημοτικοΰ νοσοκομείου. "Sic 
Transit Gloria Mundi».

Ές τέλος, Ειρήνη τερφίμβροτε, ήλυθες ar τις 
τερψομένι/ μάλα δήν τρυχοίιένονς πολέμοις 
άνδρας άρηιφίλους, οΐ πάιρη κύβος δπαοοαν 
μαρνάμενοι κρατερώς δυσμενέεσσιν εοΐς.
Ίων δ ή άτασθαλίας ό θεός κατιδΰιν προΰπεμψεν 
ούρανιίθεν πολέμων κήρι-κα τηλεηανή, 
δν θνητοί καλέονοι κομήτην, αστέρα θειον 
άλλ’ ούδ’ ώς ϋθελον σήμα νοεΐν ασεβείς. 
Ταΰνεκα έχθαίρων μάλα ουτιδανούς ο πανόπτης 
θτόρηξε προμάχους έντεσιν ές πόλεμον 
Τισομένους άνδρών ΰπερηνορεόηοτν λώβην, 
οΐπερ άπηύριον δήν ήμαρ έλευθερίης. 
Σκηπτούχος βασιλεύς τε καί αΐχμητής δχ’αριστας 
διτρύνεσκεν έοϋς ήιθέους έτάρους.
Τοί δ’ αφαρ ήΰτ’ άελλόποδες συν θούριδι αλκή

ώρμώιτ έν σταδίη τεύχεσι μιογόμενοι- 
ιίλλόμενοι δ’ άρ’ άείδοντες τ' άμα νεκρούς νήον, 
ους άθλου νίκης στήσαν άριπρεπέως.
Τοϊον μέν μέγα έργον έρεξαν τήδε έπί χέρσου 
ήίθεοι θαλεροί πατρίδος -άγλαΐη.
' Εν πόντοι δ' έτερος πόνος αί-τις δεινός όρώρει 
ήρωων ναυτών είναλίων αετών.
Παντοίης άρετήοι κεκαομένος ήδέ θεουδής 
τοίων ήρχε παρών έξοχ' άριστος άγος, 
ου μάλα έκλυον έν πολέμιο πρόμαχοι πολεμιοταί 
μύδρους βάλλοντες τηλόθεν έν κελάδιο.
Νήες δ' άλλοθρόων ρηγνΰντο έν άλμασι πόντου 
καπνόν ερευγόμεναι καί μεγάλας οτοναχάς. 
Τοΰτο δε δεύτερον α!· πολεμήων έργον έτύχθη 

'Ελλήνων άλκή καί πραπίδεοσιν αγών.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ

Λτΰ· οί·>· πάρμενε, Ειρήνη μεγάλη, καί έν ήμϊν, 
ήδ' ία δάμνασθαι τεύχεα παντοδοπά 
εϋρώτι χλοερώ κατακείμενα ϋνδοθι οίκων 
κεκμηώτα μάχαις ήδέ γόοις κρυεροϊς. 
Ουκέτι όικυπόδων ίππων χρέω γίγνεται ήμϊν 
ονδ’ αί- οαλ.πίγγων φθεγγομένων όλοά. 
Νΰν οίκωφελίης ώρη καί άροτρων πηκτό», 
πλούτου καί ολβου ναυτύ.ίης τε φίλης. 
Λιγείη φόρμιγξ καί άοιδό» τών μελιγλώσοων 
άσματα όρχηοτύς t ήιθέων θαλερό» 
χάρματα εΐησαν ουμπόσιον τε έρατόν. 
Δος δ’ ετι δημιοεργοϊς ήδέ σοφούς κλυτά έργα 
τεύχειν έν δήμφ καί φρονέειν άγαθά 
μηδέ μελίφρονα ύπνον άπό βλεφάρων ουλάσθαι 
κουριδίο» άλόχων καί τοκέων πολιών.

Ν. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Κα-δηγητής

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Με τό παρόν φύλλον συμπληροΰται τό ένατον έτος άπό τής έκδό- 
σεως τής -Εικονογραφημένης^·. Οί πολυάριθμοι συνδρομηταί καί 

άναγνώσται τοΰ μοναδικού είς τήν ’Ανατολήν εικονογραφημένου περιο
δικού, δσοι παρηκολούθησαν τήν έξέλιξιν αύτοΰ κατά τήν διαρρεύσασαν 
ένεαετίαν. έχομεν λόγους νά πιστεύωμεν δτι, άνομολογοΰσι τήν έπιτε- 
λουμένην πρόοδον είς τε τήν δημοσιευομένην ύλην καί τάς επικαίρους 
εικόνας, αϊτινες καθιστώσι τήν · Εικονογραφημένην» έφάμιλλον πρός 
τά καλλίτερα τών Εύρωπαϊκών Περιοδικών τοΰ είδους της.

Ή Διεύθυνσις τής Εικονογραφημένης· θεωρεί καθήκον της νά εύχα- 
ριστήσΐ] ιδιαιτέρως ενα έκαστον τών εύγενών συνδρομητών της διά 
τήν ύποστήριξιν, τήν όποιαν παρέσχον μέχρι τοΰδε είς αύτήν.

«
ΝΑ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΘΗι

Απέναντι τής κολοσσιαίας, τής συστηματικής, τής πολυίαπάνου, τής 
ώργανωμένης έργασίας τών Βουλγάρων, μία βιδασκάλισσα Έλληνίς, μόνη 
της καί απροστάτευτος, χωρίς κάν ελπίδα άναγνωρίσεως τής έργασίας της 
κατώρθωσε νά έπαναφέρη εϊς τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν τετρακόσια άπο- 
σκιρτήσαντα σπίτια εις τό χωρίον Βισσοτσάνι, πλησίον τής Δράμας, δπου 
έπί τρισχιλίων άνδρών καί γυναικών 
τοΰ χωρίου, τρεις μόνον άνδρες εϊξευ- 
ρον 'Ελληνικά. Δέκα έτη έμεινεν ή δι- 
δασκάλισσα είς τήν βέσιν έκείνην, καί 
άφοΰ έκαμε αυτήν τήν μεγάλην έργα- 
σίαν, έξηφανίσθη μετριοφρόνως, χωρίς 
κάν ν’ άφίση τήν νέαν διεύθυνσίν της. 
Ή Κυδέρνησις έχει καθήκον νά τήν 
εΰρη καί νά τήν παρασημοφορήση.

«
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

’Απ' άκρου εϊς άκρον είς τά νέα 
μέρη ροφοδν άπλήστως τόν άέρα τής 
Ελευθερίας καί απολαμβάνουν τά άγα
θά της. Εϊς κάθε νέαν έπαρχίαν άπό 
δύο καί τρεις έφημερίδες νέαι είδον τό 
φώς, άλλά έφημερίδες πραγματικαί, 
έλεύθεραι νά γράψουν δ,τι θέλουν, έλεύ- 
θεραι νά πραγματευθοδν δπως θέλουν 
ένα ζήτημα, έλεύθεραι εϊς τήν σκέψιν 
τέλος πάντων. Μία άπ' αϋτάς ή «Λέ
σβος», τελεία 'Αθηναϊκή, έκδιδομένη έν 
Μιτυλήνη, σοβαρά, καλοτυπωμένη, διευ- 
θυνομένη άπό στιβαρά χέρια, θά είχε 
και έν Άθήναις τήν θέσιν της. Καί δέν 
ύπάρχει αμφιβολία δτι τάχιστα δλαι 
θά τελειοποιηθούν καί δλαι μαζή θά 
άποτελέσουν τόν μεγάλον φάρον ποΰ 
θά φωτίση τόν δρόμον τής μεγάλης 
μας Πατρίδος πρός τήν Προόδον.

«
ΟΛΙΓΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ή Βρεττανική 'Αρχαιολογική ’Απο
στολή ύπό τόν διάσημον αρχαιολόγον 
Λ. Μπώτ άνεκάλυψε παρά τό Άραμπάτ- 
έλ-Μαδφουνέχ τής Αίγυπτου μέγα κοι- 
μητήριον, τό περιεργότερον τοΰ κόσμου. 
Τό Άραμπάτ-έλ-Μαδφουνέχ είναι ή 
αρχαία "Αβυδος, καλείται δέ ΰπό τινων, 
καϊ οΰχί αδίκως, Αιγυπτιακή Πομπηία. 
Τό περί ου πρόκειται κοιμητήριον δέν 
είναι, ώς έκ πρώτης δψεως θά ένόμιζε 
κανείς, νεκρόπολις προοριζομένη διά

ΤΕΛΟΣ και ΤΩι θΕΩι ΔΟΞΑ.- Τό Απόγευμα τής 31 Δεκεμβρίου οί Αντιπρόσω
ποι τής Πύλης διά τήν Ελληνοτουρκικήν είρήνην Χράντ νΑμβρο βέη καί 
Γκαλήπ Κεμαλή βέη έπήγαν είς τό Ύπουργεϊον τών ’Εξωτερικών καί Ανε- 
κοίνωσαν δτι ελαβον έντολήν νά ύπογρΑψο\>ν τήν συνθήκην τών'ΑΦηνών.

τούς Φαραώ, τούς πολεμιστάς, τούς ποιητάς ή τούς ανθρώπους έν γένει, οί 
δποϊοι έζησαν εϊς τήν εποχήν του. Έν αύτφ άπό τινων χιλιάδων έτών 
έχουν άποτεθή καί διασφζονται άκόμη τά λείψανα τών Ιερών ζφων τής 
άρχαίας Αίγυπτου, τών ταύρων, τών άμνών, τών γάτων, τών άσπίδων, τών 
κυνών, τών Ββιδων, τών παγωνιών καί άλλων.

Τό όνομαστόν «Σεράπιον», δπερ περί τά μέσα τοΰ λήξαντος αίώνος 
άνεκαλΰφθη είς Μεχφή, παρά τήν Σαχάραν, είναι άσήμαντον σχεδόν, συγ- 
κρινόμενον πρός τό κοιμητήριον τής Άβΰδου. 'Αρκεί νά άναμνησθώμέν 
τόν βαθμόν τής λατρείας, ήν οί άρχαίοι Αιγύπτιοι έτρεφον διά τά εύτυχή 
ταΰτα ζώα, δπως πεισθώμεν περί τής αλήθειας τών ανωτέρω.

«
ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΠΑΣΤΕΡ

Τήν 18ην Νοεμβρίου θά έορτασθή έπισήμως έν Παρισίοις ή εϊκοσιπεν- 
ταετηρίς τού 'Ινστιτούτου Παστέρ. Τό Ίνστιτοΰτον τοΰτο ίδρύθη διά διε
θνούς δημοσίου έράνου, δστις άπέφερεν 2 '/, έκατομμύρια, έχει δέ σήμερον 
παραρτήματα έν Κωνσταντινουπόλει καί εϊς πολλάς Γαλλικάς άποικίας. 
Τό κτίριον καταλαμβάνει επιφάνειαν 30 χιλιάδων τετρ. μέτρων καϊ διαι
ρείται είς Ίνστιτοΰτον Βακτηριολογικόν, Ίνστιτοΰτον Όρροθεραπείας, είς 

Ίνστιτοΰτον Χημείας καί Νοσοκομεΐον. 
Τό όρροθεραπευτικόν Ίνστιτοΰτον παρα
σκευάζει τόν άντιδιφθεριτικόν, άντιτε- 
τανικόν, άντιπανωλικόν κλπ. ορρόν. Διά 
τήν μελέτην καί διάγνωσιν τής ΓΙανώ- 
λους ύπάρχει άπομεμονωμένον διαμέρι
σμα. "Εν άλλο μέγα διαμέρισμα είναι 
τό νοσοκομεΐον τών πειραματιζομέ- 
νων ζφων.

Εϊς τό Ίνστιτοΰτον τής Βιολογικής 
Χημείας κατασκευάζονται ορροί καί 
τοξίναι. Υπάρχει αίθουσα φωτεινοτάτη 
μέ μηχανήματα έξατμίσεως, διυλιστή
ρια κλπ. Τέλος τό Νοσοκομεΐον Παστέρ 
περιέχει χειρουργικάς αίθουσας καϊ θα
λάμους άσθενών, οί όποιοι, έκτος ένός, 
είναι δαλόφρακτοι ΐνα άπολυμαίνωνται 
διά τοΰ ήλιακοΰ φωτός.

«
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

Ή Λονδίνειος έφημερίς Evening 
News» = «'Εσπερινά νέα» διοργανώνει 
μεγάλας έορτάς διά τόν πανηγυρισμόν 
τής έκδόσεως τοΰ ύπ' άριθμόν 10,(XX) 
φύλλου της. ‘Από τοΰδε έμερίμνησε διά 
τήν δωρεάν παροχήν εϊς τούς άναγνώ- 
στας της εισιτηρίων θεάτρων καϊ κινη
ματογράφων. ΊΙ ιδία έκανόνισε νά δο- 
θώσιν εΐδικαϊ θεατρικαί άπογευματιναί, 
μέ πρόγραμμα σύμφωνον πρός τήν περί- 
στασιν, καί κινηματογραφικά1, παρα
στάσεις ποικίλου προγράμματος. Οδτω, 
ένφ είς ένα κινηματογράφον θά έμφα- 
νισθοδν ταινίαι μέ θέματα άναγόμενα 
εις τήν Ιατρικήν 'Επιστήμην, χάριν 
άποκλειστικώς τών ιατρών, είς άλλον 
θά παίζωνται διδακτικά τοιαΰτα διά 
τούς μαθητάς καϊ είς άλλο σχετικά 
πρός τήν μόδαν διά τάς άναγνωστρίας 
της. ’Εκτός αύτών διωργάνωσε τέϊα 
μετά χοροΰ είς ένα παμμέγιστον θέα
τρον, τά όποια θά δίδωνται καθ' δλην 
τήν έβδομάδα τοΰ πανηγυρισμού. Άλλά 
τό τελειότερου έξ δλων θά είναι αί
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εκδόσεις της τής έδδομάδος εκείνης. θά δημοσιεύση τηλεγραφήματα διά 
τοϋ ασυρμάτου, φωτογραφίας διά τού τηλεγράφου, άρθρα διά τοΰ τηλεφώνου 
καί γενικώς θά θέση είς ένέργειαν δλας τάς νεωτέρας προόδους τής δημο
σιογραφικής τέχνης. Σημειωτέου δτι τά «Εσπερινά Νέα», φύλλον λαϊκόν, 
κυκλοφορεί εις 700,000 αντίτυπα, φθάνει δέ ένίοτε καί τό έκατομμύριον.

«
Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΠΑΘΗΣ

Νά μή τό μάθουν αί υπηρέτρια·, διότι είναι ίκαναί νά κηρύξουν απεργίαν 
διαμαρτυρίας. Έντός ολίγου καταργεϊται καί ή σπάθη τών ιππέων. Εϊμπο- 
ρεΐτε ποτέ νά φαντασθήτε στρατιώτην ιππέα χωρίς σπάθην;! "Οπως δέν 
φαντάζεσθε άεροπλανον χωρίς έλικα, άμαξοστοιχίαν χωρίς ατμομηχανήν, 
παγώνι χωρίς ούράν, ελέφαντα χωρίς προβοσκίδα. *11 Γερμανία άφήρεσε 
τήν σπάθην άπό τούς θωρακοφόρους της, άπό τούς Ούσσάρους της. άπό τό 
σώμα τών Κυνηγών, διότι κατά τά τελευταία Γερμανικά γυμνάσια άπεδεί- 
χθη δχι μόνον απολύτως περιττή, άλλά καί επικίνδυνος ή σπάθη τών έφιπ
πων. Ή σημερινή τακτική αναγνωρίζει δτι, ή αμυντική δύναμις είναι μεγα- 
λητέρα είς τά πεζικά σώματα, πολύ συχνά δέ αναγκάζονται οί Ιππείς ν’ 
άφιππεύσουν, καί τότε ή μακρά σπάθη καθίσταται μέγα έμπόδιον. "Οταν 
τό ιππικόν συναντάται μέ τόν εχθρόν, οφείλει ν’ άφιππεύση, νά καλυφθή 
μέ τά σώματα τών ίππων καί νά άνοιξη ταχύ πΰρ. όπως τό πεζικόν. Τήν 
μακράν σπάθην αντικατέστησαν μέ τό μικρόν ξίφος τοΰ πεζικού.

«
ΠΕΡίί ΡΑΔΙΟΥ"θ ΛΟΓΟΣ

"Εν έπιστημονικόν Ίνστιτούτον έν Λονδίνο» ήγόρασε δύο χιλιοστόγραμμα 
Ραδίου άπό έν Γαλλικόν εργοστάσιου άντί ένός καί ήμίσεως έκατομμυρίου 
φράγκων. Τό πιστοποιητικόν τό όποιον συνοδεύει τά δύο χιλγρ. Ραδίου 
είναι πολύ ενδιαφέρον έγγραφον καί λέγει: «Τό παρόν χρησιμεύει εις 
βεβαίωσιν δτι, ό διευθυντής τοΰ ’Ινστιτούτου ήγόρασε 
δύο χιλιοστόγραμμα Ραδίου, παραχθέντος τή έπιμε- 
λεία τής κυρίας Κιούρρη καί έχει τό δικαίωμα νά τό 
πωλή μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1914 έντός τοΰ "Αγγλι
κού έδάφους». Είναι γνωστόν δτι καθ' δλον τόν κόσμον 
ή διαθέσιμος ποσότης Ραδίου δέν δπερβαίνει τά 6 ή 7 
γραμμάρια.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ
Έκ τών γενναίων προμάχων τής ’Ελευ
θερίας, καταγόμενος έκ θηβών καί 
έγκατεστημένος ώς έργολάβος σιδηρο
δρομικών έργων έν Δαρεσσαλάμ τής 
Άνατ. Γερμ. ’Αφρικής. Άνήκεν είς τό 
20όν Σύνταγμα τής 7ης Μεραρχίας. 
*Έπεσεν είς τήν μάχην τής Τζουμαγιΰς.

«
ΤΙ ΕΣΤΟΙΧΙΣΕΝ Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Κατά τάς επισήμους πληροφορίας αί όποΐαι έδόθη- 
σαν είς τήν έν Παρισίοις Διεθνή Οικονομολογικήν Επι
τροπήν τών Βαλκανικών κρατών, δ πρώτος Βαλκανικός 
πόλεμος έστοίχισεν τρία δισεκατομμύρια φράγκων.

«
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ2£®3

Εις τό Παρισινόν θέατρον τής Σάρρας Βερνάρ παίζε
ται ή -Ζωντανή Είκών» τοΰ "Ιωσήφ Ρενώ κατά τό 
"Αγγλικόν δράμα τοΰ Ε. Oresy. Τό δράμα τοΰτο είναι 
Ιστορικόν καί κατ' εξοχήν ρωμαντικόν. Ή σκηνή λαμ
βάνει χώραν έν Άγγλίφ κατά τήν εποχήν τής Βαοιλίσ- 
σης Μαρίας Τυδώρ. Τό έργον έκρίθη μάλλον ώς έχαν 
ΰπύθεσιν τραγωδίας, πολλοί δμως, έπειδή έν αύτφ γρον- 
θοκοποΰνται ή πολιτική, ή δολοπλοκία καί δ έρως 
φρονούν δτι ήδύνατο νά κατασκευασθή άριστα μία 
ωραία κωμφδία ή όπερέττα.

— Νέον έργον μέ μουσικήν τοΰ Λεονκαβάλλο, μία 
θεαματικωτάτη όπερέττα εις δύο πράξεις, δμοιάζουσα 
μάλλον πρός έπιθεώρησιν, άνεβιβάσθη πρό ήμερων 
είς τό θέατρον «Πρίγκηψ τής Ούαλλίας· τοΰ Λονδίνου. 
Ή όπερέττα έχει τίτλον «Are you there?» (Είσθε 
έκεΐ;) τό όποιον, δταν τηλεφωνοϋμεν, σημαίνει παρ’ ήμΐν: «Κέντρον; » Ή 
πράξις λαμβάνει χώραν είς έν τηλεφωνικόν κέντρον καί είναι σάτυρα τής 
τηλεφωνικής δπηρεσίας τοΰ Λονδίνου. Ή δευτέρα ύπόκειται είς ένα εξοχι
κόν καζίνο. Ή μουσική αΰτη κωμφδία έχει καί χορόν έκ τών ώραιοτέρων 
νεανίδων τοΰ Λονδίνου. Τό έργον έν τούτοις έσυρίχθη παταγωδώς,

— Εις τό μέγα θέατρον Άρζεντίνα τής Ρώμης έδιδάχθη νέον έργον τοΰ 
Αύγούστου Νοβέλλη ύπό τόν τίτλον La Cupola», μία ιστορική κωμφδία, 
ήτις ήρεσε πολύ.

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ

Μόνον δσοι τό λαμβάνουν τακτικά, όσοι πρό έτών τό παρακολουθούν, 
είναι εις θέσιν νά γνωρίζουν τί έστι -'Εγκυκλοπαιδικόν 'Ημερολόγιου 
I. Α. Βρετοΰ·.

Οί μή γνυιρίζοντες έκ τών συνδρομητών τής Εικονογραφημένης» καί 
ίδίφ οί έσχάτως έγγραφέντες πρέπει νά πιστεύσουν δτι, όπως έτελεω- 
ποιήθη μέ τόν κατάστιλπνον χάρτην του, μέ τήν απειρίαν τών εικόνων 
του, εικόνων θαυμάσιων καί ανεκδότων, ακόμη δέ καί μέ τήν έπιμελώς 
έπιμεμελημένην ΰλην του, είναι τέκνον αντάξιον τής μητρός του «Εικονο
γραφημένης».

Ίδέτε ό έφετεινός τόμος τοΰ 1914, δηλαδή δ 14°sτόμος του, τί περιέχει: 
"Εορτολόγιον κλπ. — Γεωλογικά. — Βασίλειον ορυκτών. Βασίλειον 
φυτών. — Βασίλειον ζώων. — Άνθρωπολογικά. — "Αρχαιολογικά.—Ίησοΰ 
Χριστού "Ελληνική έκπαίδευσις. — Ό Τίμιος Σταυρός. — ’Εκκλησιαστικά. 
Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός Ε". — Μάρτυς τού Χριστιανισμού.
— Βυζαντινά. — Μυστικαί έταιρίαι (Φιλική Εταιρία). — Μεγάλοι εϋεργέ- 
ται τοΰ Έθνους. — Νήσοι τού Αιγαίου Πελάγους. — Μεταναστεύσεις. — 
Βασιλοκτονία. — Δημόσιον χρέος "Ελλάδος. — Στατιστικά. — Πλουτολο- 
γικά. — Κίνας Δημοκρατία. — Προέδρου "Ηνωμένων Πολιτειών έκλογή. — 
Βασιλέως Κωνσταντίνου παιδική ήλικία. — Άργυροπούλου αεροπόρου 
θάνατος. — Μουσικά. — Κράτη, ήγεμόνες. — Έλληνες ποιηταϊ καί πεζο- 
γράφοι.— Τά στενά Δαρδανελλίων. — Ή "Ιαπωνία τής σήμερον. —Ναυτικά.
— Γλυπτική. —Έκ τοΰ κόσμου τών παραδόξων. — Έκ τής θαλάσσης.— 

Διηγήματα. Μονομαχία πατρός καί υιού.— "Από τήν ζωήν τών αρχαίων.
— "Ολυμπιακοί αγώνες τοΰ 1914.— Κοινοβουλευτικά. — Ό Ελληνικός 
χορός. — Ζωγραφική. — Έκ τής Κεντρικής 'Αφρικής. — 100 πολύτιμοι 
συμβουλαί. — Τί τρώγομεν. — Σπήλιος Χαραμής. — Λάφυρα Έλληνοβουλ- 
γαρικού πολέμου. — Α. Καμάρας. — Εμπορικά μαθήματα δι" άλληλογρα- 
φίας. — Οικογενειακή ιατρική. — "Γγιεινολογικά.—Προφύλαξις άπό κατοι
κίδιων ζώων. — Πρακτικαί γνώσεις. Εφευρέσεις. — Οί έπιστήμονές μας 
εις τά ξένα περιοδικά. — Τά αύγά τού Πάσχα. — Ό ύπνος. — Πόλεμος 
καί φιλανθρωπία. — ’Αθηναϊκή Μανδολινάτα. — 'Αθανάσιος Τραχίλης. — 
Τουρσιών κατασκευή. — Διάσημα κακουργήματα. — "Οδηγός οΐκοδεσποί- 
νης. Τά συμπόσια τών άρχαίων. — Λαϊκή Τράπεζα. — Ρωσσική παράδοσ'ις 
περί Μεγάλου Ναπολέοντος. — Γελοία έθιμα. — Τά στοιχειωμένα σπίτια.
— ’Αττίλας. — ’Ορθοπεδική Βαλεντίνου Κούντς. — Ένύπνιον Κοραή. — 
Κηλεπίδεσμοι Προμπονα. — Οϊνολογικά.—θρύλλοι. —Ό τάφος τοΰ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου. — Εθνικά εμβλήματα. — Δραγάτσιον εκπαιδευτήριου. — 
’Αλιείας έποχαί.— Αίσωπος. — Ποιητικοί άδάμαντες. — Παράρτημα.

Τιμάται χαρτόδετου δρ. 3. Χρυσόδετον δρ. 4. Πολυτελές δρ. 5 άπηλλαγ- 
μένον ταχυδρομικών τελών.

β
ΤΟ ΤΑΓΚΟ

Ό πασίγνωστος νέος χορός Ταγκό, δ όποιος έξετρέλλανε τάς Παρισινός 
έχει κ' ένα θύμα, ένα διάθερμον υμνητήν, τόν Γάλλον ποιητήν Ρισπέν, δστις 
ώμίλησε καί είς μίαν επίσημον συνεδρίασιν τών «Πέντε Άκαδημιών» καί 
έσκανδάλισε τούς περισσοτέρους έκ τών "Αθανάτων. "Ο Ρισπέν άπέδειξεν 
δτι δ χορός αύτός δέν είναι νέος, άλλ’ άρχ,αιότατος καί δτι έχορεύετο είς 
τάς Αιγυπτιακός Θήβας καί τήν Μέμφιδα. ’Απομένει ή κατηγορία δτι είναι 
ανήθικος, τό ηθικόν δμως ή τό άνήθικον ένός χορού έξαρτάται κυρίως άπό 
τούς χορευτάς. Ή συστάσα έν Παρισίοις «’Ακαδημία τοΰ Ταγκό» προσέ- 

φερε τήν θέσιν τοΰ έπιτίμου προέδρου είς τόν Ίω. Ρισπέν, 
διά τόν τρόπον μέ τόν όποιον ύπερημύνθη τοΰ νέου χορού.

«
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ,

Εις τήν Σμύρνην ή «Εικονογραφημένη» δέν έχει 
αντιπρόσωπον. Κάποιος Σκέτμωρ, παρουσιαζόμενος 
μέ χειρογράφους αποδείξεις διά νά είσπραξη δικαιώ
ματα μας, είναι λωποδύτης, δυνάμενος νά έξαπατιϊ. 
μόνον τούς αφελείς.

«
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΩΡΑ

"Ο έν Παρισίοις πύργος τού "Αϊφελ θά μεταδίδη είς 
τό έξής ραδιοτηλεγραφικώς, διά τοΰ ασυρμάτου, εις 
δλα τά αστεροσκοπεία τής Εύρώπης τήν διεθνή ώραν 
δίς τής ήμέρας, τήν δεκάτην πρωινήν καί τό μεσονύ
κτιον μέ χρονικήν διαφοράν μεταβιβάσεως ’/* τού 
δευτερολέπτου.

Έπίσης άπό τόν Πύργον τοΰ ""Αϊφελ θά διαβιβάζων- 
ται διά τοΰ ασυρμάτου δίς τής ήμέρας, καθ’ έκάστην, 
τήν 7ην πρωινήν καί τήν 2“ν μετά μεσημβρίαν, δλα 
τά δημοσιογραφικά νέα είς τά θαλασσοπλοοΰντα Γαλ
λικά πολεμικά πλοία, είς τά μεγάλα Γαλλικά ύπερω- 
κεάνεια καί τό Μαρόκκον.

«
ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Εύχαριστως άγγέλλομεν εις τους Ιίαβαλλιώτας τήν 
προσεχή μετάβασιν καί έγκατάστασιν έν Καβάλλφ νεα
ρού Άσκληπιάδου, τοΰ συμπατριώτου των κ. Μενελάου 

Κ. Πετροπούλου, Χειρούργου-Γυναικολόγου-Μαιευτήρος, άριστούχου τής έν
Άθήναις "Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου καί έπί τριετίαν διατελέ- 
σαντος βοηθοΰ τοΰ άρίστου γυναικολόγου κ. Κ. Λογοθετοπούλου.

Ή έγκατάστασις ιατρού έρματισμένου μέ άρτίαν μόρφωσιν καί δξυτά- 
την επιστημονικήν άντίληψιν, οϊαν δ κ. Μ. Πετρόπουλος, είνε αληθές άπό- 
κτημα διά τήν Καβάλλαν.

«
ΠΑΡΑ Τ© ΛΙΚΝΟΝ

Μικρούλα, ροδοκόκκινη, ' κοιμώσουνα σιμά μου· 
ό’πεος 'ς

Καί ήτο 

ποϋ τον 
κί εγώ,

τήν φάτνην τ’ <5 ’Ιησούς εφαίνεσο μπροστά μου. 
τόσον ήρεμο; ό ύπνος ό γλυκύς, 
πουλιού δέν ηκονε; τό ήσμα την σκοτίαν 
ρεμβός, εΐοέπνεα τήν ζοφερόν ευδίαν 

νυκτος ωραίας, μυστικής.

Καί τούς αγγέλου; νά πετοΰν τοΰ; ήκουα κοντά σου 
καί νά κοιμάσαι σ' έβλεπα- καί είς τα σπάργανά σου 
γαρύφαλλα καί γιασεμιά 'μαδούσα σιγαλά

και προσηυχόμην, αγρυπνών ς τά μάτια τά κλειστά σου, 
καί έκλαια, καί έλεγα: 2* τά χρόνια τά μικρά σου 

τί γραφ ή .1/οΐρά σου ηιηλ.ά!

(-λάλθη κί εμένα ή σειρά νά κοιμηθώ· καί στρώμα 
θά έχω μαύρο, λυπηρό καί άγριον ακόμα, 
καί δέν θ' ακούω τοϋ πουλιού τό ήσμα τό αργό.
Κ η νύκτα θανε σκοτεινή· καί τότε 
δεήσεις, άνθη, δάκρυα θά δώοη; είς 

όπως ς το λίκνου σου

(Κατά τόν Victor Hugo)

πλέον — Κρίμα ! — 
τό μνήμα, 
κί εγώ.

εΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ
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