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Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ
Συνετίζουν τά νεοφανή φύλλα, όπως καί τά 

άρτιπαγή κόμματα, νά εκθέτουν τό πρόγραμμά 
των. Είναι τάχα άνάγκη νά έκθέσωμεν καί ήμεΐς 
τό πρόγραμμά μας; Αλλ ομιλούν εύγλωττότε- 
ρον καί λαλίστερον παντός προγράμματος τά 
δώδεκα έτη ποϋ άφίνει όπίσω της ή «Εικονο
γραφημένη*.

Δώδεκα έτη έργασίας ευσυνείδητου, άπαρεγ- 
κλίτου, άφοσιωτικής είς ένα σκοπόν, έξυπηρε- 
τικής ένός συμφέροντος: Τοΰ συμφέροντος τής 
Πατρίδος καί τοΰ σκοπού τοΰ Εθνικού.

Δέν έγνώρισεν άλλας υποχρεώσεις ή «Εικονο
γραφημένη κατά τό τμήμα αύτό τοΰ βίου της. 
Τό ομολογούν αύτό οί άπειράριθμοι συνδρο
μηταί της.

Αύτήν την ιδίαν πορείαν θά τη ρήση καί είς 
τό μέλλον, άπό σήμερον, ποΰ πυκνώνουσα την 
έκδοσίν της, άπευθύνεται, όχι μόνον είς τήν 
σχετικός στενήν οικογένειαν τών συνδρομητών 
της, άλλά είς τόν πολύν κόσμον.

Έρχεται νά μεταδώση τό φώς τής Επιστή
μης, τής Τέχνης, τής Προόδου, σάν άλλος Προ- 
μηθεύς, με τόν πυρσόν είς τό χέρι, είς τάς μεγά- 
λας μάζας πλέον, νά διδάξη, νά μορφώση, νά 
τέρψη καί νά φωτίση άκόμη δ,τι σκοτεινόν, 
οπουδήποτε καί άν ύπάρχη σκότος.

Ώς πρός αύτό ή «Εικονογραφημένη» θά είναι 
στυγνή καί άδυσώπητος. Θά άνεύρη τήν 'Αλή
θειαν καί θά τήν διακήρυξή, όπουδήποτε καί 
άν ύπάρχη, άδιαφοροΰσα άν δυσαρεστή κα
νένα, οίοσδήποτε καί άν είναι αύτός ό κανείς, 
άδιαφοροΰσα άν τήν περιμένη ό βράχος τοΰ 
Καυκάσου.

Ή «Εικονογραφημένη*  έκπροσωπεΐ μίαν 
Ιδέαν καί ή μοίρα τών άκολουθούντων Ιδέας 
είναι αύτή: "Η νά νικούν ή νά πίπτουν έπάνω 
είς τό συμβολήν των, τό όποιον καταντά οΰτω 
μαρτυρικόν.

"Εωςτώρα δμως δέν έπέσαμεν. Νικώμεν μέχρι 
τής στιγμής. Καί θά νικήσωμεν έως τέλους.
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ΙΙλησιάζομεν πρός ιό τέρμα τοΰ δευτέρου έτους 
τοΰ πολέμου καί ή κατάστασις παραμένει αμετάβλη
τος σχεδόν. Αί Γερμανικοί στρατιαί έξακολουΰοΰν νά 
μάχωνται έπί συμμαχικών εδαφών, μάτην δέ άνεμέ- 
νετο έως τώρα ή έξάντλησις τών δύο Κεντρικών 
Αυτοκρατοριών.· Πρός σιιγμήν ύπετέθη δτι ή πτώσις 
τής Έρζεροΰμ ΰά μετέβαλε ιήν καιάστασιν. Όλίγας 
δμως ημέρας βραδύτερον, δτε δηλαδή ήρχισαν αί λυσ
σαλέοι κατά τοΰ Βερδέν επιθέσεις τών Γερμανών, ή 
προσοχή τοΰ κόσμου έστράφη πρός ιό Δυτικόν μέτω
πον, ή δέ άλωσις τής Έρζεροΰμ παρέμεινεν ώς έν 
άπλοΰν έπεισόδιον τής αιματηρός αυτής τραγφδίας.

Οΰτω ή Ελλάς παραμένει έρμαιον μέσα εις αυτήν 
ιήν σύρραξιν, λόγφ τής γεωγραφικής θέσεώς της, 
μή δυναμένη νά διαδήλωσή δ,τι τό συμφέρον τής 
υπαγορεύει.

Καί ό αγών παρατείνειαι άκρατος άκόμΐ] καί θά 
παραταθή επί πολύ έτι παρ' δλας τάς διαβεβαιώ
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σεις τών άνταντικών δτι θά ύποκύψη ή Γερμανία.
Είναι δέ έσφαλμένη ή γνώμη καί ματαία ή προσ

δοκία, δτι ό άγών θά κριθή παρά τά φρουριακά συγ
κροτήματα ή τά οχυρώματα. Ή τύχη τοΰ πολέμου 
αύτοΰ θά κριθή είς μεγάλος μάχας μέ τεράστιας 
δυνάμεις, μάχας όμοιας μέ τάς τοΰ παρελθόντος, άπό 
τάς οποίας θά διαφέρουν μόνον κατά τήν έκτασιν 
τών γιγαντιαίων μετώπων καί τήν καιαστρεπτικότητα 
τών έν χρήσει όπλων.

Οΰιε ή νίκη θά κριθή άπό μίαν ή δύο νικηφό
ρους διά τόν ένα ή τόν έτερον τών αντιπάλων μάχας. 
"Ας ένθυμηθώμεν πώς ήρχισεν δ πόλεμος. Μία εισ
βολή τών Γερμανών μέ μεγάλος μάζας έσάρωσε τό 
Βέλγων καί μία χειμαρρώδης προέλασις έκαμε τόν 
Γαλλικόν στρατόν νά ύποχωρήση μέχρι τοΰ Μόρνου. 
Έκεϊ οί Γερμανοί έκλονίσθησαν, άλλά τοΰτο δέν έσή- 
μανε καί τήν ήττάν των, οΰτε κδν έπηρέασε τήν τύχην 
ιών Γερμανικών δπλων.

Κάτι παρόμοιον συνέβη καί είς τό ’Ανατολικόν 
μέτωπον, δπου αί Ρωσσικαί στρατιαί, έν άρχή, ώς 
είχεν άναγγελθή, είχον «διαταχθή νά βαδίσωσι κατ’ 
ευθείαν καιά τοΰ Βερολίνου» καί δπου μετ’ ού πολύ 
εύρέθησαν έκτοπισμένοι είς χιλιάδας δλας χιλιομέ
τρων άπόστασιν πρός τά ένδώτερα τής άχανοΰς 
Αύτοκρατορίας.

Ότι δέ θά καταλήξωμεν άπό τοΰ φρουριακής μορ
φής πολέμου είς πόλεμον κινήσεων καί είς μάχας έκ 
παρατάξεως, έμφαίνεται καί έκ τών προσφάτων περί 
τό Βερνιέν έπεισοδίων, δπου κατά τήν πρώτην φάσιν 
έλαβον χώραν κινήσεις ώς έάν έπρόκειτο περί έκ 
παρατάξεως μάχης.

Οί Γερμανοί διά τών ύπέρ τό περί τό Βερνιέν 
φρουριακόν συγκρότημα κινήσεών των ήθέλησαν νά 
προκαλέσουν τόν έχθρόν των είς τοιαύτην έκ παρα
τάξεως μάχην, πρέπει δέ νά άναμένωμεν καί νέας έκ 
μέρους των προκλήσεις.

Έφ’ δσον λοιπόν δέν επέρχεται ή τοιαύτη μετα
τροπή, ό πόλεμος θά παρατείνειαι καί θά διαιωνίζε- 
ται μέσα είς τά χαρακώματα.
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Μουσικόν αντί,

Έχομεν μουσικόν αύτί καί μουσικήν άντίληψιν χάρις νά 
έχωμεν νεράκι καί ρώθωνας διότι έάν εϊχομεν θά φροντίζα- 
μεν νά έχωμεν καί Δημαρχίαν, ή οποία θά μάς έδιδε τό πρώ
τον τόσα χρόνια τώρα, ένφ δέν θά μετεβάλλομεν τούς πνεύ- 
μονάς μας είς εστίαν μικροβίων έξ αίτιας τής σκόνης. Λοιπόν 
εχομεν μουσικόν αισθητήριον είς έποχήν καθ’ ήν οί πατάτες 
καί τά άλλα τρόφιμα πωλοΰνται μέ τήν ζυγαρίτσα τών φαρ
μακείων καί ένφ κάνωμεν κρά δι’ ένα τάλληρον ένφ οί εφο- 
πλισταί έχουν πολλά τοιαΰτα διότι έάν δέν είχον δέν θά αγό
ραζαν σπίτια καί καράβια. Άλλά τί νά γόη άφοΰ έχομεν 
«μουσικόν αυτί»; Διψώμεν μουσικήν καί άφοΰ δέν έχομεν 
νεράκι νά σβΰσωμεν τήν δίψαν μας τήν σβύνωμεν μέ νότες, 
μέ σόλα καί μέ οκτάβες, διότι άπό αύτά πίνουν μέ κατάνυξιν 
καί οί «Έστέτ». Πωλοΰμεν τό σακάκι μας καί πορευόμεθανά 
πίωμεν ένα καφέ είς τό ένα άπό τά κέντρα τών Χαυτείων διά 
ν’άκούσωμεν μουσικήν.— Μουσικήν, ώ θεέ μου, τί θειον τΐ 
ώραΐον πράγμα! — Θέλομεν σιγήν άπόλυτον καί ήσυχίαν 
νεκρικήν διότι άλλοιώτικα πώς θά ένωτισθώμεν τής ίεράς 
μουσικής τελετουργίας; Καί άμα ύπάγομεν ήμεΐς, εις άλλους 
δέν επιτρέπεται ή είσοδος διά νά μή χαλάσουν τήν ήσυχίαν 
καί ούτε τούς έπιτρέπομεν νά πιουν καφέ νά ξεκουρασθοΰν 
καί νά μιλήσουν μέ τούς γνωστούς των. Τούς προειδοποιοϋ- 
μεν μέ ένα «σσσσσςςςςς» τό όποιον μπορεί νά είναι βρυχηθ
μός λέοντος καί έξάτμισις βαποριού άλλά δέν μπορεί νά βγή
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άπό ανθρώπινον λάρυγγα. Έπειτα τούς κατασπαράσσωμεν 
μέ κεραυνοβόλα βλέμρατα, τούς κατατσακίζομεν· τούς άθλιους 
ποΰ δέν αισθάνονται ενα τέτοιο σόλο» καί θά τούς έσπάναμεν 
εύχαρίστως τά πλευρά μέ τά μπαστούνια μας έάν τά εϊχομεν 
διότι είνε γνωστόν δτι τά έπωλήσαμεν διά νά άγοράσωμεν 
μπόττες τής μόδας εις τήν κυρίαν μας καί ποδιές διά τά παι
διά μας, δπως τούς είπαν οί διδάσκαλοί των διά τάς εξετά
σεις, διότι πώς |ΐποροϋν νά γίνουν αύταί, χωρίς ποδιές;

Είς τό τέλος σπάνωμεν τά χέρια μας χειροκροτοΰντες. 
Καί μένωμεν Ικανοποιημένοι μέ τόν εαυτόν μας καί μέ τό 
μουσικόν μας αισθητήριον, τό όποιον μάς έξωθεΐ νά κάμω- 
μεν δλα αύτά καί νά θορυβώμεν είς τό θέατρον καί νά 
άσχημονοΰμεν είς τάς διαλέξεις καί νά πιάνωμεν τήν μύτην 
μας μέ τά τέσσαρα δάκτυλα διά νά τήν καθαρίσωμεν καί νά 
μήν ξεύρωμεν νά περπατήσωμεν είς τούς δρόμους άλλά καί 
νά περιφρονουμεν τάς έλευθερίας καί τά δικαιώματα τοΰ άλ
λου, νά φτύνωμεν χαμαί είς τά έστιατόρια ένφ φοροΰμεν σα
κάκι κοντό, μαντυλάκι στήν τσέπη, ψαθάκι μέ πουάν μαύρα, 
έχομεν μπαστούνι μέ λαβήν άπό έλεφαντοστοΰν καί φοβού- 
μεθα τό νερό ωσάν τόν δαίμονα. Αΰριον θά φορέσωμεν κάλ
τσες καί τσαρονχια βλάχικα θά κείρωμεν τόν μύστακα καί θά 
φορέσωμεν μπλαστρόν μέ φράκον καί μέ υψηλό καπέλλο. 
Άλλά θά έχωμεν «ιιουσικόν αύτί» πάντοτε καί θά λιγονόμεθα 
πρό μιάς δολοφονίας μουσικού κομματιού χωρίς νά καταλα- 
βαίνωμεν τί θά πή νότα καί θά ώμιλώμεν περί οκτάβας καί 
πατοΰτας ένφ θά φτύνωμεν θορυβωδώς είς τό δάπεδον καί 
θά φέρωμεν τό μανίκι εις έπαφήν μέ τήν μύτην. Άλλοιώ
τικα πώς θά εΐμεθα «Έστέτ»;

Δραμα Τιμής

Καί άλλο δράμα τιμής εϊχαμεν αύτήν τήν έβδομάδα δπως 
εϊχαμεν καί νέον πραξικόπημα της Άντάντ είς τήν Μακεδονίαν 
άλλά καί πραξικόπημα τών έμπορων, οί όποιοι προέβησαν είς 
νέαν αΰξησιν τής τιμής τών ειδών πρώτης ανάγκης. Άλλά 
διατί τόσος θόρυβος καί τόσαι κατάραι καί διατί λιθοβολείτε 
τόν δυστυχή σύζυγον καί καταράσθε τό καθεστώς καί υβρί
ζετε τόν πολιτισμόν μας καί ζητάτε νά κάψωμεν τά θέατρα 
τά Ωδεία τούς Φιλολογικούς συλλόγους καί ότι άλλο οημεΐον 
πολιτισμού, έχομεν ένφ θά ήτο καλλίτερα νά έκαίομεν τήν 
Δημαρχίαν, ή οποία δέν μάς φέρει νερό. Διότι ένας σύζυγος 
έπυςοβόλησε κατά τής συζύγου του ή όποια τόν ήπάτησε καί 
κατα τοΰ εραστοΰ της.

Αύτόν τόν θόρυβον καί αύτήν τήν κατακραυγήν κάθε φορά 
ποΰ γίνεται ένα δράμα τιμής δέν τά έννοώ. Ό άνθρωπος έτσι 
ένόμισε ότι εκδικείται καί έπυροβόλησε. Δικαίωμά του, νά 
Ικανοποίηση τό έγώ του δπως θέλει. Ένός άλλου θά Ικανο
ποιείτο το εγώ έάν τούς έδερνε. Άλλος θά ήσθάνετο χαράν 
έάν τήν έδιωχνε. Άλλος έάν τήν κρατούσε μαζί του καί τήν 
έβασάνιζε. Αντιλήψεις καί αντιλήψεις αί όποΐαι έν πάσει 
περιπτώσει είνε σεβαστοί. Άλλά τί σχέσιν μπορούν νά έχουν 
αύτά μέ τόν πολιτισμόν μας, καί τήν έξημέρωσιν τών ήθών; 

Καί πώς ένας θερμόαιμος άνθρωπος, όπως ό Ρωμηός, άπατώ- 
μενος, δσο πολιτισμένος καί άν είνε, δέν θά αίσθανθή μοιραίως 
τό χέρι του νά φέρεται πρός τήν κουμπούραν;
*0 χαφές.

Ύπερτίμησις λοιπόν καί είς τόν καφέν! Τί άθλιότης ! Ούτε 
ένα καφέ είς τό έξής δέν θά είνε δυνατόν νά πάρωμεν χωρίς 
νά πωλήσωμεν καί τό σακκάκι μας. Καί αύτόν λοιπόν μόνον 
οί έφοπλισταί θά τόν πίνουν εις τό έξής. Άλλά διατί ή ύπερ- 
τίμησις; Όχι «ένεκα ό πόλεμος> οΰτε διότι ηύξησαν αί βιω- 
τικαί άνάγκαι, οί μισθοί, άλλά καί ή αυθάδεια τών γκαρσο- 
νιών άλλά διότι ύπερετιμήθη κάθε κολώνα πάγου κατά 20 
λεπτά. Πώς ήτο δυνατόν νά μή ΰπερτιμηθη ό καφές; Ή 
νερό δέν θά επίναμε ή θά πληρώναμε παραπάνω. Ύψιστε 
Θεέ '. Άλλά πώς θά συζητούμεν άνευ ύδατος παγωμένου καί 
πώς θά φωνάξωμεν «παιδί ένα βαρύ γλυκό καί πέντε νερά» ; 
Βλέπετε, έάν άποφεύγωμεν τό νερό διά τό σώμα μας, τό θέ
λομεν διά τό στομάχι μας. Άνευ αύτού δέν ήμποροΰμεν νά 
ζήσωμεν. Καί θά ύποκύψωμεν φαίνεται, διότι άλλως δέν θά 
πίνωμεν νερό. Άλλ’ έάν δέν πίνωμεν νερό, ποιος θά λύση τά 
μεγάλα ζητήματα και ποιος θά συζητήση εις τό καφενείο; 
καί μάλιστα τώρα ποΰ ή κατάστασις είναι λίαν κρίσιμος; 
Αύτά έοκέφθησαν οί καφεπώλαι καί προέβησαν είς τήν ΰψω- 
σιν τής τιμής τού καφέ. αλκής
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Κατά τά τέλη τού ι8“ν αίώνος είς τό Παρίσι κατοικούσε— 
rue de Γ Ermite προάστειον Saint Marceau —ένας γέρος, 
τόν όποιον οί μέν ένόμιζον μάγον, άλλοι δέ τρελλόν. Τό σπίτι 
ψηλό καί κρύο μέ τούς σκεπασμένους άπό μούχλα καί ραγι
σμένους τοίχους του. Είχε τόν αριθμόν >3- Είς τό δωμάτιον 
πού έμενεν, επάνω άπό τό πέμπτον πάτωμα, ένα κουτσό τρα
πέζι ήτο κατάφορτον άπό παλαιό χαρτιά καί χειρόγραφα μέ 
Ιερογλυφικούς χαρακτήρας. Καμπουριασμένος άπό τό βάρος 
τών έτών ό άλλόκοτος νοικάρης έκάθητο είς μιάν πολυθρόνα 
ξεκοιλιασμένη, α’ ένα ρούχο λαδοπράσινο, ένα γιλέκο μαύρο 
κι’ ένα πανταλόνι καστανί. Τό πρόσωπό του ήτο αδύνατο 
άπό τήν νηστεία, τά δέ μάτια του μπλέ. Ώνομάζετο Πιέρ 
λε Κλαίρκ καί τόν φώναζαν μπάρμπα - Πέτρο. Ήταν άλλοτε 
Βενεδικτίνος καί τόν έδιωξαν κατά τό 179° άπό τό Μονα
στήρι όταν κατεδιώχθησαν τά θρησκευτικά τάγματα, κατέ
φυγε δέ είς ήλικίαν 7· έτών είς έκεϊνο τό μπουντρούμι.

Τά σκαλοπάτια έτριξαν, ένα χέρι έκτύπησε τήν πόρτα καί 
έμβήκεν ένας νέος 25 — 26 έτών μόλις, αδύνατος καί ώχρός 
μέ μεγάλα μαλλιά, μέ αύστηρόν προφίλ, σάν προφίλ νομί
σματος τών Καισάρων.

— ’Ερχομαι, είπε ξηρά, νά συμβουλευθώ τά μάγια σας.
Ό γέρος χαμογέλασε, άναψε μιά χάλκινη λά;ιπα καί αρχί

ζει τάς ερωτήσεις:
— Πότε έγεννήθηκες; Ποιό έτος;
— Τό 1769·
— Ποιόν μήνα, τί μέρα;
— Δεκαπέντε Αύγούστου.
— Γράψε σ’ αύτό τό καρτόνι τό όνομά σου καί τό έπίθετόν 

σου, τό πραγματικόν.
Ό γέρος έν τφ μεταξύ είς τό ίδιο καρτόνι άρχισε ν’ άρα- 

διάζη αριθμούς, πολλαπλασιάζει, σκέπτεται καί άργά, άργά, 
μέ μιά γλώσσα σκοτεινή διά τούς βεβήλους, λέγει:

—Επτά μέρες πριν γεννηθής, τήν νύκτα τής 8 πρός τήν 9 
Αύγούστου τοΰ 1769, ένας μεγάλος κομήτης έφάνη είς τόν 
ούρανόν κατά τόν άστερισμόν τοΰ Κριοΰ καί τήν ήμέραν ποΰ 
έγεννήθηκες έφθανεν είς τόν Ταύρον, ζωόδιον, τό όποιον είς 
το ώροσκόπιόν σου εύρίσκεται είς τήν θυρίδα X, τήν θέσιν 
δηλαδή τής Τιμής, τοΰ Πλούτου, τής ’Ισχύος. Ή συνολική 
έξέτασις τής γεννεθλιακής σου είκόνος αγγέλλει έκ πρώτης 
όψεως δύο μεγάλος αντιθέσεις. Άνύψωσιν καί πτώσιν. Περί- 
μενε. Ό Άρης συναντώμενος μέ τόν "Ηλιον προλέγει, ότι ή 
τύχη σου θά διακινδυνεύση, άλλ’ αί δυνάμεις τοΰ Έρμου μοΰ 
δείχνουν ότι σέ φωνάζει ή πιό μεγάλη άνοδος ποΰ έφιλοδό- 
ξησεν άνθρωπος. Θά γίνης βασιληάς.
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ALPHONSE DAUDCT

Α'
« Γιά κυττάξτε με ... Ξέρετε δτι μ’ άρέσει πολύ τό 

χρώμα τών ματιών σας;... Πώς λέγεσθε;
—’Ιωάννης.
— Τό έπώνυμόν σας;
— Γκωσέν.
— Πόσων έτών εϊσθε;
— Είκοσι Ενός.
— Εϊσθε καλλιτέχνης;
—"Οχι, κυρία.
—Ά! τόσο τό καλύτερο...»
Αύταί αί φράσεις διημοίβοντο μίαν νύκτα τοΰ ’Ιου

νίου, μεταξύ Ενός νέου, μετημφιεσμένου είς χωρικόν, 
και μιάς κυρίας μέ κοστούμι φελλάχας, μέσα είς τήν 
σέρραν τών[! παλμιέ καί τών γιγαντιαίων φυτών τοΰ

ALPHONSE DAUDET
(Ό Σνγγραφ«ΐς τής’;. ΣαχφοΟς·!

’Ισημερινού, τά όποια έστόλιζαν τό βάθος ιοΰ άτελιε 
τοΰ Ντεσελέτ, δστις έδιδε,τήν Εσπέραν έκείνην Εορτήν 
μετημφιεσμένων.

Ό διάλογος δμως τών δύο νέων έπνίγετο μέσα είς 
τόν εΰθυμον θόρυβον, ποΰ έχαναν τά γέλοια, άνάμι- 
κτα μέ τής φωνές καί μέ τούς μεθυστικούς ήχους 
τοΰ βαλς.

Είς τάς βιαστικάς Ερωτήσεις τής Αίγυπτίας ό χωρι
κός άπαντοΰσε μέ τήν άφέλειαν τών είκοσι χρόνων 
του, καί τήν άνακούφισιν ένός νέου ποΰ είχε μείνει 
έπί πολύ χωρίς νά ουζητή. Ξένος πρός δλον αύτόν 
τόν κόσμον τών ζωγράφων καί τών γλυπτών, χαμένος 
άπό τήν στιγμήν ποΰ είσήλθεν είς τόν χορόν, όδηγού- 
μενος άπό ένα φίλον του, εύρίσκετο είς άνυπόφορον 

αμηχανίαν έπϊ δυο ώρας. Me τήν στενοχώριαν ζω- 
γραφισμένην είς τήν Εκφρασιν τοΰ προσώπου του 
έπηγαινοήρχετο, έπιδεικνύων τά ώραΐα ξανθά μαλ
λιά του, ποΰ ίφαίνοντο καθώς ήσαν κατσαρά, σάν μία 
κυματώδης θάλασσα μέ χρυσούς άφρούς.

Ή γλυκειά του ευμορφιά, στολισμένη μέ τό αγροτικό 
κοστούμι, είχε προκαλέσει τά βλέμματα δλων τών 
κυριών. Ή προσοχή και τό Ενδιαφέρον μέ τό όποιον 
τόν παρηκολούδουν, όλίγον κατ’ όλίγον κατέληγεν είς 
μίαν Ερωτικήν Επιτυχίαν πρώτης τάξεως, ώστε ό νεα
ρός Γκωσέν, χωρίς νά τό αισθάνεται, είχε γίνει ό κατα
χτητής τής έσπερίδος. Ή ντάμα κάθε ζεύγους ποΰ θά 
έπερνοΰσε άπό κοντά του ήτο άδύνατον νά μή τόν 
σχουντήση, διά νά προκαλέση τήν προσοχήν του. 
"Οποια μορφή άπ’ αυτές καί άν έκύτταζε θά έβλεπεν 
ένα γλυκό χαμόγελο νά τόν προκαλή. Μία ώραία, μέ 
κοστοΰμι Ταπωνέζας τοΰ έψιθύριζε τραγουδιστά: Τί 
εύμορφος, τί εύμορφος ποΰ είναι δ ... χορός... Ένφ 
συγχρόνως μία άλλη ντυμένη 'Ισπανικά μέ άσπρες 
μετάξινες δαντέλλες, ποΰ έχόρευε μέ έ'να άπάχη, τοΰ 
έκόλλησε στή μύτη βιαστικά έ'να μπουκέτο άσπρα για
σεμιά ποΰ κρατούσε στό χέρι της.
"Ό ήρως μας δμως δέν έκαταλάβαινε τίποτα άπό 
αΰτάς τάς προκλήσεις. Ένόμιζε δτι είχε καταντήσει κο- 
ρόϊδο δλων αύτών καί στενοχωρημένος έτραβήχτηκε 
είς τήν άκρη τής σάλας καί έξαπλώθη σέ ένα ντιβάνι 
πίσω άπό ένα κινέζικο παραβάν, ποΰ τόν έκρυβε άπό 
δλα τά μάτια. Αμέσως δμως μία ντάμα ήλθε και 
έκάθισε κοντά του. Έάν ήτο νέα ή ώραία, δέν ήμπο- 
ροΰσε νά τό εΐπή. Άπό τό μακρύ λινό της φόρεμα 
μέσα είς τό όποιον έκυμάτιζε τό ευτραφές σώμα της, 
έβγαιναν δύο μπράτσα χυτά καί λεπτά, γυμνά έως 
τούς ώμους, τά δέ λευκά της χεράκια, φορτωμένα άπό 
δακτυλίδια και τά γλυκά της μάτια ποΰ τά μεγάλω
ναν τά λάμποντα φλουριά, ποΰ Εστόλιζαν τό μέτωπό 
της, έκαναν ένα σύνολον αρμονικό.

«Χωρίς άλλο θά είναι καμία ηθοποιός», έσκέφθη ό 
νεαρός Γκωσέν, διότι έγνώριζε δτι δ Ντεσελέτ έδέχετο 
άρκετάς έξ αύτών είς τάς αίθούσας του. Άλλά ή σκέ- 
ψις δτι ήτο δίπλα του μία ήθοποιός τόν έστενοχω- 
ροΰσε τρομερά, σχεδόν τόν έφόβιζε. Είχε καθήσει 
πολύ κοντά του μέ τό χέρι στηριγμένο είς τό γόνατο 
ένφ τό πρόσωπό της άκουμποΰσε μαλακά στήν πα
λάμη της. Μιά νωχέλεια έχαρακτήριζε τήν στάσιν της 
ένώ ή φωνή της κυλοΰσε θωπευτικά. «Αλήθεια, άπό 
τά νότια μέρη είσαι, δπως φανερώνει τό δνομά σου;... 
Νότιος, κι’ αύτά τά ξανθά μαλλιά!... Νά ένα πράγμα 
πολύ παράδοξο».
(Ρ^’Υστερα τόν έρωτοΰσε, πόσον καιρό έχει ποΰ μένει 
είς τό Παρίσι, έάν ή Εξετάσεις ποΰ θά έδινε είς τήν 
σύγκλητον είναι πολύ δύσκολες, έάν έγνώριζε πολύν 
κόσμον και πώς βρέθηκε είς τήν Εσπερίδα τοΰ Ντε
σελέτ είς τήν δδόν Ρώμης, ποΰ είναι τόσο μακρυά 
άπό τήν Λατινικήν συνοικίαν, δπου κατοικεί.

"Οταν τής είπε τό όνομα τοΰ σπουδαστοΰ δ όποιος 
τόν είχε δδηγήσει καί δ όποιος ήτο συγγενής τοΰ συγ- 
γραφέως Γκουρνερί ή έκφρασίς της άλλαξε γιά μιά 
στιγμή. Ήταν γνωστός της. Άλλ’ αύτός'δέν τό έπρό- 
σεξε γιατί στήν ήλικία του τά μάτια λάμπουν άλλά 
δέν διακρίνουν τίποτα. Ό φίλος του τοΰ είχεν είπή 
δτι δ συγγενής του θά παρευρίσκετο είς τήν εσπερίδα 
καί θά τόν Επαρουσίαζε. «Μ’άρέσουν τόσον πολύ οί 
στίχοι του», τής είπε, «ώστε θά_ήμουν πολύ εύτυχής 
δν τόν έγνώριζα».

Ή σύντροφός του Εμειδίασε ώσάν νά τόν ώκτειρε 
γι’ αύτήν του τήν άφέλεια. "Υψωσε γιά μιά στιγμή 
τούς ώμους της ένφ παραμερίζουσα μέ τό χέρι της τά 
πλατειά φύ) λα ένός μπαμποΰ έκύτταζε μέσα στη σάλλα 
γιά νά διακρ’νη τόν διάσημον συγγραφέα.

(Ή οννίχιια είς τό προοίχτςΙ

ΤΑ μάτια xai δ χαρακτήρ. 3· — Όμοια μέ τήν ΐΊν μέ τήν διαφορά δτι τά μανίκια δέν 
είναι διαφανή καϊ τό κούμπωμα λοξό. Ντεκολτέ όλίγον.

Φούστα μέ όλίγους πλισέδες, μέ λεπτή ζώνη καϊ τσέπες είς 
τά πλάγια.

Βρόχτιρος κατασκτυή πάγου.

Πόσες φορές άντικρύζοντες Ενα άνθρωπον διά πρώτην 
φοράν δέν σάς ήλθεν ή Επιθυμία νά γνωρίσετε άμέσως τόν 
Ϊαρακτήρά του; Πόσες φορές δέν Επιθυμήσατε είς τό πρώτον 

ντίκρυσμα νά έχετε τήν μαγικήν δύναμιν νά διεισδύσετε 
μέσα εϊς τάς σκέψεις τού προσώπου, μέ τό όποιον μιλείτε, 
καί νά μορφώσετε μίαν γνώμην διά τά ήθη του;

’Ιδού είς τρόπος μέ τόν όποίον διά τής μορφής καί τών 
λεπτομερειών τοΰ προσώπου μπορείτε νά καθορίσετε άσφα- 
λώς μερικούς χαρακτήρας.

Τά γαλανά μάτια ο’ Ενα πρόσωπο ιιελαγχροινό αποτελούν 
δύο άστρα λαμπερά μέσα σ’ένα συννεφιασμα.

01 αισθηματικοί χαρακτήρες διακρίνονται άπό τά κα
στανά μάτια.

Τά πρόσωπα πού έχουν απλανή μάτια υποκύπτουν ευκόλως 
μπροστά είς τάς διαφόρους περιστάσεις τής ζωής.

Όταν τά μάτια είναι πρασινωπά, δπως τής γάττας, προδί
δουν άνθρωπον λογικόν καί θαρραλέον.

Σταχτιά μάτια γενικώς μέ τάς διαφόρους μεταλλαγάς των 
είναι Ενδεικτικά χαρακτήρος έντυπωτικού μεγάλων προσπα
θειών καί καλλιτεχνικών τάσεων.

Όσον άφορφ τά μαύρα μάτια αύτών οί κάτοχοι έχουν τρο
μερόν ψυχήν.
ι*Ας  ησυχάσουν όμως αϊ άναγνιίιστριαί μας. 

Εξαιρέσεις κάθε κανών!
■ did rd; ρυτίδας.

Κατά τών ρυτίδων τοΟ προσώπου ουνι- 
στάται ώς Αποτελεσματικόν φάρμακον:

Tanis............................................10 gr.
D’ Alun.......................................10»
Amidon....................................... 60 »

’Αναλύετε τάς τρείς αΰτάς ουσίας Εντός 
γλυκερίνης καϊ έπειτα προστρίβετε κάθε 
βράδυ ελαφρά τάς ρυτίδας μέ τό μίγμα, τό 
όποιον άφίνετε δλην τήν νύκτα.

Διά τήν κόμην.

Συνισταται ώς Ιδιαιτέρως συντελεστική 
τής άναπτύξεως τής κόμης καί τής άναπλά- 
σεως τών τριχών ή Εξής συνταγή:

Coudron tris pur..........................4 gr.
Huile de ricin..............................5 .
Chloroforme ............................10 »
Benjoin...........................................8 ·

’Αναλύετε δλα αύτά εϊς μισή λύτρα οϊνο- 
πνευμα καϊ προσθέτετε έπειτα άκόμη μισή 
λίτρα. Τρείς έντριβα’ι τήν Εβδομάδα διά 
τήν κόμην άρκοϋν.

‘Β Μόδα.

ι. — Τό σχέδιον αύτό παριστάνει ένα κου
στούμι απλό κα’ι πρακτικό ανοιξιάτικο. Ή 
μπλούζα απλή μέ γιακά ναυτικό μικρό 
ντεκολτέ. Γραβατίτσα μαύρη καί κούμπωμα 
Ισιο στή μέση. Ή φούστα μέ πλισέ καταλή- 
γοντα είς ζώνην καϊ μέ δύο τσέπες. Γιά 
μπόι μέτριο χρειάζεται 1,75° μέτρ. ύφασμα, 
πλάτους ι μέτρου διά τήν μπλούζαν καί 3 
μέτρα ύφασμα ι,37 πλάτους διά τήν φούσταν.

a. — Μπλούζα δχι συνηθισμένη μέ κορ- 
σελέ είς,σχήμα πετάλου Εμπρός και. πίσω 
καϊ μέ μιά στενή μπορτοϋρα είς τό κούμ
πωμα χωρίς σχεδόν ντεκολτέ. Γιακάς φλο- 
τάν. Συνδυάζετε διαφανές βουάλ τό δποίον 
μπορείτε νά κεντήσετε μόναι σας καϊ κρέπ 
ντέ σϊν ή ταφτά. Φούστα μέπλισσέδες στρογ
γυλούς καϊ μέ ζώνη μισή από βελούδο έμπρός.

Τώρα όπότε είσερχόμεθα είς τό καλοκαίρι ή παρούσα συν
ταγή είναι χρησιμοτάτη διά κάθε νοικοκυράν.

’Εντός κυλινδρικού αγγείου ύαλίνου ή έκ πορσελάνης θέτω- 
μεν ιοο· γραμμάρια Οειϊκού οξέος τοΰ Εμπορίου, 5° γραμμά
ρια ΰδατος καί 3°° Y0°H· θειϊκόν νάτριον. Κατόπιν έντός 
αύτοΰ τοΰ μίγματος είσάγομεν Ενα ποτήριον ή άλλο ΰάλινον' 
δοχεϊον, μικρότερον φυσικά τοΰ πρώτου, πλήρες ΰδατος κα
θαρού, τό όποιον άφοΰ σκεπάσουμε, τό κινοΰμεν Ελαφρά. 
Μετ’ όλίγα λεπτά τής ώρας τό νερό αύτό θά εχει παγώσει. 
Εϊς τό ίδιο μίγμα Εξακολουθούμε νά παγιόνουμε καϊ άλλα 
ποτήρια ΰδατος, τό Ενα κατόπιν τοΰ άλλου.

Ή κυρία (στό πιάνο). — Λέγουν δτι άγαπάτε τήν καλήν 
μουσικήν.
Ό νιος. — Ά, δέν πειράζει, Εξακολουθήστε παρακαλώ.

Έκτΐνος. — Είπα στόν μπαμπά δτι σάγαπώ περισσότερο 
άπό δλα τά κορίτσια ποΰ έχω σχετισθή.

Έκτίνη.— Καϊ τί σοΰ άπήντησε;
Εκτΐνος. — Ότι πρέπει νά σχετισθώ καϊ μέ άλλα άκόμη.

Έχει πολλάς
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ΤΑ ΤΡΟΜΕΡΌΤΕΡΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Κυρίως τά δπλα τοΰ κατά θάλασσαν άγώνος είναι 
τρία: Τό βαρύ πυροβόλον, ή τορπίλλη καί ή νάρκη. 
Έξ ίσου φοβερά, έξ ίσου καταστρεπτικά, δπως διδά
σκει ό διεξαγόμενος σήμερον τρομακτικός πόλεμος. 
Τί είναι τό πυροβόλον, δλοι τό γνωρίζομεν κατά τό 
μάλλον καί ήττον. Τί είναι δμως ή τορπίλλη καί ή 
νάρκη, έκτός άπό τούς άσχολουμένους μέ αύτά έξ 
έπαγγέλματος, ήμεΐς οί άλλοι δέν έχομεν ούτε ιδέαν. 
Καί είναι έξυπνότατα καί τά δύο, λειτουργοϋντα αύτο- 
μάτως, δπλα δέ νέα. Παιδιά καί τά δύο τοΰ ΙΘ' αίώ
νος, τοΰ κατ’ έξοχήν αίώνος τών έφευρέσεων, δπως 
τόν ώνόμασαν. Κατά τά τέλη τοΰ λήξαντος αίώνος 
παρουσιάσθησαν κατά πρώτον μικρά σκάφη, μέ κάπως 
μεγαλειτέραν ταχύτητα τών άλλων πολεμικών σκαφών,

ΕΚΣΦΕΝΛΟΝΙΣΙΣ ΤΟΡΠΙΛΛΗΣ

τά όποια ήσαν ώπλισμένα μέ άκόντιον έπίμηκες 6 - 7 
μέτρων, έξελκυόμενον άπό τής πρώρας του έκτός τοΰ 
σκάφους καί φέρον είς τό άκρον σιδερένιον κώνον, γε- 
μάτον άπό έκρηκτικάς ούσίας καί 5λας, μετ’ έναύσμα- 
τος ήλεκτροφλέκτου. Αύτή είναι ή πρώτη μορφή τής 
τορπιλλοβόλου, έχοντος μεγάλην συγγένειαν μέ τό έλ- 
ληνικόν μπουρλώτο, μέ τό όποιον οί Κανάρηδες, οί 
Παπανικολήδες, οί Νικόδημοι, οί Βρατσάνοι, οί Μιαού- 
ληδες έτρομοκράτησαν κατά τόν μεγάλον άγώνα τόν 
έχθρόν καί έλάμπρυναν τάς σελίδας τής Έθν.'Ιστορίας.

Είς τήν τεχνικήν γλώσσαν τορπίλλη λέγεται πάν 
ύποβρύχιον έκρηκτικόν μηχάνημα. Ή πρώτη χρήσις 
τοιούτου μηχανήματος έγένετο κατά τόν ύπέρ τής 
άνεξαρτησίας τής ’Αμερικής άγώνα. "Ενεκα άτελειών 
δμως τό μηχάνημα έκεΐνο δέν έδωσε μεγάλα καί 
έπωφελή άποτελέσματα. Τήν έφεύρεσιν τής ύποβρυ- 
χίου τορπίλλης ήθέλησε πρό πολλών έτών νά οίκειο- 
ποιηθή κάποιος ’Ιταλός. Τόν τίτλον τοΰ πρώτου έφευ- 

ΤΟΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΡΠΙΛΛΗΣ.—Ρ Ptvuiv. Ex. Έχιχρουατήρ κερατίων. Κ. Κώνος γομώΟΥος. Εμ. Έαχύριον. Β2 Έναυοματοόόχη xal
χλαχοϋνχες Εηοβς βαμβακοχνρΐΥίδος. Ο Όχαΐ ΛχιχοννωνΙας μέ τό Οαλάασνον Οδωρ. Ρ Εχ 'Υδοοατατιχόν έμβολο* μττά τοΟ έχχρ.μσΟς Εχ, Βχ«ρ 
έσφαλμένως 6 σχεδιαστής μάς έτοχοΟέτησε παρέχει- Α ’Αεροθάλαμος. Τ Κόρακα,τάς μοχλός. Μ Μηχανή τοιχΰλΐΎδρος Brotherhood. Σ Σ·λην 

ΑχφνγΥ|; τοΟ άίέρος διά τής ούρδς, μοχλό; τ<Λ πηδαλίου τής βνόίοιως xal όξω* έλίκων. Ερ 'Ερματοδόχη. Ελ Ελιχτς. Π Πηδάλιο* βάθους.
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ρέτου διεξεδίκησεν έπίσης καί ή Γαλλία ίσχυριζομένη 
δτι τό 1688 κατά διαταγήν τοΰ Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' 
πολιορκοΰντος τό Άλγέριον κατεσκευάσθησαν ύπό 
Γάλλου τό πρώτον τοιαΰτα ύποβρύχια μηχανήματα 
όιά τόν άποκλεισμόν άπό θαλάσσης. Άλλ’ οί ιστορικοί 
μεταξύ τών όποιων καί ό Γάλλος ντέ Σαραπόν άνά- 
γουν τήν γέννεσιν αύτής είς παλαιοτέραν έποχήν. 
"Ενας άπό τούς ιστορικούς αύτούς άναφέρει δτι κατά 
τήν θρυλλικήν πολιορκίαν τής Άμβέρσης, έχρησιμο- 
ποιήθη έν είδος έκρηγνυομένης τορπίλλης, κυρίως 
διά τήν άνατίναξιν τής γεφύρας τοΰ Σέλυτα. Ή έφεύ- 
ρεσις αύτή ήτο κάποιου ’Ιταλού μηχανικοΰ, Ζαμπέλι 
όνομαζομένου, ό όποιος έχρησιμοποίησεν πρός τοΰτο 
ένα πλοιάριον μέ κτιστά τά τοιχώματα. Ή δπή έκα- 
λύπτετο άπό σειράν λίθων, έκσφενδονιζομένων τή 
βοήθεια έκρηκτικών ύλών. Τό πλοιάριον ήτο. κατά 
τέτοιον τρόπον ώστε άπό μακράηνά μή ξεχωρίζεται 
άπό ένα άλιευτικόν πλοιάριον. Ίσως πρόδρομος τοΰ 
ίδικοΰ μας μπουρλώτου, ύπήρξεν ή έφεύρεσις τοΰ 
Ζαμπέλι. Ό ’Ιταλός μηχανικός μέ συνεχείς καί άδια- 
λείπτους μελέτας έτελειοποίησε κατόπιν τήν συσκευήν 
του μετατρέψας αύτήν είς ύποβρύχιον διά καταλλήλου 
μηχανήματος τό όποιον προσέθηκεν είς αύτήν. Τό 
σύστημα τοΰτο τελειοποιήσαντες μετεχειρίσθησαν οί 
Ρώσοι κατά τό 1854, μετά δεκαετίαν δέ τά κράτη 
τής Νοτίου ’Αμερικής είχον καταρτίση είς τό πολε
μικόν ναυτικόν τήν τελείαν ύποβρύχιον άμυναν. Τοιου
τοτρόπως έλαβε θέσιν μεταξύ τών κατά θάλασσαν 
πολεμικών δπλων ή τορπίλλη.
ι^Ταύτοχρόνως μέ τάς άνωτέρω ένεργείας καί άφοΰ 
μιά φορά έχρησιμοποιήθη τό ήλεκτρικόν ρεΰμα διά 
τήν κατά βούλησιν άνάφλεξιν τής τορπίλλης έπενοήθη 
καί ή έπακόντιος τορπίλλη τής όποιας άποτέλεσμα 
ύπήρξε τό τορπιλλοβόλον τής σήμερον.

Τά διεξαχθέντα πειράματα κατά τάς δοκιμάς έφε
ραν είς τό μέσον καί έν άλλο είδος έκρηκτικοΰ μηχα
νήματος έπίσης τρομερού, τής πλωτής τορπίλλης, τής 
λεγομένης νάρκης,’ έπειδή τοποθετείται είς έν ώρισμέ- 
νον σημεΐον. Κυρίως ή νάρκη χρησιμοποιείται διά τήν 
άπόφραξιν λιμένων καί στενών θαλασσίων διόδων, 
άποτελοΰσα κίνδυνον μέγαν διά τά πολεμικά, τά όποια 
πλησιάζουν είς τά σημεία δπου είναι τοποθετημένη. 
Αί νάρκαι τοποθετούνται κατά δύο τρόπους. Ή άφί- 
νονται νά έξέχουν ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 
15—20 εκατοστόμετρα ή διά καταλλήλου άγκύράς 
τοποθετούνται είς τρόπον, ώστε νά εύρίσκωνται μετέω
ροι είς ένα βάθος 4—5 μέτρων. Αί νάρκαι έκρήγνυν- 
ται μόλις προσκρούσουν έπί τοΰ θώρακος πλοίου. Ή 
έκρηξις γίνεται διά πυροδοτήσεως χημειομηχανικής. 
Μόλις δηλαδή προσκρούσει έπ’ αύτής σκάφος τι, 
θραύονται ύάλινά τινα κεράτια περιέχοντα ύγρόν στή
λης ήλεκτρικής, ήτις οδτω τίθεται είς ένέργειαν καί 
πυρακτώνει τό έμπύριόν της, έξ ού μεταδίδεται τό πΰρ 
είς τήν γόμωσιν.

Η ΩΡΑΙΑ ΜΑΡΤΥΣ
(Άπό τόν βίον τής Άγ. Αικατερίνης)

Α-
Κατά τό 300όν σωτήριον έτος, 

άρχοντος τής μεγάλης ’Αλεξανδρείας 
τοΰ άσεβοΰς καί άκολάστου Μαξι- 
μίνου, τοΰ Τυράννου, έφημίζετο, δχι 
μόνον είς τήν πρωτεύουσαν ταύτην 
πόλιν, άλλά καί πολύ μακράν άκόμη, 
δπου ή μυριόστομος φήμη είχε φθά- 
ση, τό άνυπέρβλητον κάλλος καί ή 
άπαράμιλλος σοφία τής μονογενούς 
θυγατρός τοΰ πλουσίου καί εύγενοΰς 
εύπατρίδουτής’ΑλεξανδρείαςΚέστου.

Ή «Ωραία Αίκατερίνα» δπως κοι
νώς τήν ώνόμαζον πάντες, συνοέουσα 
έν έαυτή καλλονήν σώματος καί εύ- 
φυΐαν πνεύματος, ήτο δχι μόνον τών 
γονέων της ή χαρά καί τό καύχημα, 
ώς νύμφη περιζήτητος πάντων τών 
έξεχόντων νέων τής μεγαλοπόλεως, 
άλλά καί αύτής άκόμη τής ’Αλε
ξάνδρειάς.

'Ωραία ώς ή Άρτεμις, καί μεγα
λοπρεπής τό παράστημα ώς ή Άθηνά, 
μέ όφθαλμούς άπαστράπτοντας τήν 
αϊγλην τής καλλονής, και τής μεγα- 
λοφυιας τήν λάμψιν, ύπερείχεν δχι 
μ&νον πάσας τάς ώραίας τής έποχής
της είς κάλλος, άλλ’ ύπερέβαλλε σχεδόν πάντας τούς 
μεγάλους φιλοσόφους καί βήτορας τών χρόνων της.

’Εντριβής είς τά Ελληνικά καί τά Λατινικά, είχε 
μελετήση τόν "Ομηρον καί τόν Βιργίλιον εύρύτατα. 
Βαθεία είς τήν Φιλοσοφίαν, εΐχεν έξονυχίση τόν Πλά
τωνα καί τόν Άριστοτέλην. Φιλότεχνος περί τήν Ρη
τορικήν εΐχεν έντρύφημα τόν Δημοσθένην καί τόν Κι- 
κέρωνα. Καί μή περιορισθείσα είς ταΰτα μόνα εΐχεν 
άναδιφήση καί τών ιατρών τά συγγράμματα τοΰ 
’Ασκληπιού, τοΰ Ίπποκράτους καί τοΰ Γαληνοΰ, καί 
ήτο έν γένει περί τε τήν Ποίησιν καί τήν Ρητορικήν, 
τήν Λογικήν καί τήν Φιλοσοφίαν, τάς Άριθμητικάς 
άκόμη Έπιστήμας καί τήν Μουσικήν καί ’Ιατρικήν καί 
πάσαν μάθησιν τής έποχής της έντριβεστάτη, ώστε τό 
εύρυθάλαμον μέγαρον τοΰ εύπατρίδου Κέστου ήτο ώς 
έπί τό πλείστον τών σοφών καί τών ώραίων τής ’Αλε
ξάνδρειάς τό έντευκτήριον.

Εκεί συνεζητοΰντο Φιλοσοφίας ζητήματα δψιστα 
άνελύοντο τών έπικών καί τών τραγικών ποιητών 
χορία δύσκολα, καί πάσα τής σοφής ’Αλεξάνδρειάς ή 
Φιλοσοφία καί Φιλολογία παρηκολουθείτο εύρύτατα. 
Καί ό έπιθυμών νά γνωρίση τήν δλην σοφίαν τής πρω- 
τευούσης αύτής πόλεως, ήτις κατά τήν έποχήν έκείνην 
ήτο τό μοναδικόν κέντρον τών Γραμμάτων καί τών 
Τεχνών, ήρκει νά έπισκεφθή τό μέγαρον τοΰ εύγενοΰς 
εύπατρίδου Κέστου, ύπό τούς μεγαλοπρεπείς όρόφους 
καί τάς στοάς τοΰ όποίου, ή έκτός είς τούς κήπους 
του, μεταξύ ύψηλών φοινίκων καί άκμαίας χλωρίδος, 
συνεζητεΐτο όλόκληρος ή σύγχρονος παιδεία τοΰ μεγα- 
λείτέρου κέντρου τής σοφίας τοΰ συμπαντος τότε κόσμου.

Οί πλουσιώτεροι άρχοντες τής ’Αλεξανδρείας, οί 
μάλλον ύπερέχοντες κατά τά άξιώματα, τήν ίσχύν, τόν 
πλοΰτον ή τήν σοφίαν, είχον ζητήση τήν Αίκατερίναν, 
νύμφην περιζήτητον, δΓ έαυτούς οί νεώτεροι, διά τά 
τέκνα των δέ οί πρεσβύτεροι. Άλλ’ ή ώραία θυγάτηρ

ΟχΜΥΕΤΙΚΟΕ ΑΡΡΑΒΩΝ THE ΑΓΙΑΖ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

τοΰ Κέστου εΐχεν άντιτείνη πάντοτε άρνητικώς πρός 
πάντας.

Μάτην οί γονείς της προέτρεπον αύτήν είς εύτυχή 
γάμον. Μάτην έπεδαψιλεύοντο παρά τών έπιζητούν- 
των τήν χείρά της τιμαί καί περιποιήσεις μυρίαι. Ή 
ώραία καί σοφή Αέκατερίνα ήσθάνετο έαυτήν βαρέως 
ένοχλουμένην είς πάντα ταΰτα, καί τό πνεΰμά της τό 
ύπέροχον έζήτει μελετήματα βαθέα, σοφίαν ύψηλήν, 
καί ούχί δεσμούς γάμου.

Υπερήφανος διά τό κάλλος της, άγέρωχος διά τήν 
σοφίαν της, είπεν ήμέραν τινά πρός τόν πατέρα της, 
δστις έζήτει νά τήν καταπείση είς πλούσιον γάμον 
μετά τίνος συγκλητικού:

— Πάτερ μου «έάν μοΰ εδρητε σύζυγον ώραίον ώς 
έμέ, καί, άν δχι σοφώτερον, τούλάχιστον σοφόν ώς 
έμέ, τότε ίσως δεχθώ νά συνδέσω μετ’ αύτοΰ τόν 
βίον μου ...»

Ό λόγος ούτος, διαδοθείς μεταξύ τών έπιζητούντων 
τήν ώραίαν Αίκατερίναν, ήτο άρκετός νά σβέση πάσας 
τάς έλπίδας των.

Τις ήδύνατο νά ήναι ώραίος ώς ή πάγκαλος Αίκα
τερίνα καί σοφός ώς ή ύπέροχος θυγάτηρ τοΰ εύπα
τρίδου Κέστου; Τις ήδύνατο νά συνδυάζη τοιαύτην 
καλλονήν πρός τοσαύτην σοφίαν;

Ό νυμφίος βεβαίως ό τοιαύτης νύμφης έπάξιος, δέν 
ήτο δυνατόν νά εύρεθή έπί τής γής.

Έν Αλεξάνδρειά πλήν τής μεγάλης άκμής τής 
Ελληνικής σοφίας, ύπήρχεν έν άκμή καί ή Ιουδαϊκή 
καί Χριστιανική φιλοσοφία. Χριστιανική θεολογική 
σχολή μάλιστα ήκμαζεν ήδη έκεϊ, ήτις έγένετο περί
φημος καί δνομαστή, τιμηθεΐσα ύπό τοΰ Κλήμεντος, 
τοΰ Ώριγένους, τών μεγάλων τοΰ Χριστιανισμού φιλο
σόφων, καί όλίγφ βραδύτερον ύπό Αθανασίου τοΰ 
μεγάλου καί τοΰ άγιου Κυρίλλου.

(Ή συνέχεια είς τό προσεχές).
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* ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ *

ΝΤΟΤΩΜΟΝ.—Γαλλικόν πέζικόν, βοηΰούμενον άπό τά πυροβΒ σκορπίζει τόν θάνατον είς τάς τάξεις μιάς ιράλαγγος τής στρατιάς 
τού Κρόνπριντζ, τήν όποιαν έξεδίασσαλέαν έπίΟεσιν άπό τά χαρακώματά της.

Ο ΚΑΪΖΕΡ ! — Μέσα εις τό φέρον τά Αύτοκρατορικά έμβλήματα αύτοκίνητόν 
του διατρέχει νύκτα καί ήμέραν τήν Γερμανικήν παράταξιν πρό τού Βερδέν. 

Αεικίνητος, παρορμών καί ένβουσιάζων.

ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΔΕΣ. - Δέν ήτο δυνατόν νά ύστερήσουν αί φημιζόμενοι διά τήν 
νοικοκι ρωσυνην των Γερμανίδες. Μόλις έτρεξαν οί άνδρες ύπό τάς σημαίας 
αύται έτριξαν νά τούς Αντικαταστήσουν είς τά καταστήματα, εις τούς σιδηρο

δρόμους, εις τά τράμ κ.λ.π.

πεδιάδας και δδεύο-νν είς

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.- ’Εφιάλτης άληβής έχουν καταντήσει τά Γερμανικά 
Ζέππελιν διά τούς Παριζιάνους. Τώρα Ομως δλα τα μνημεία Τέχνης καί τα 
δημόσια κτίρια είναι ώπλισμενα μέ ταχυβόλα καί μέ ήλεκτρικους προβολείς καί 
Ολην τήν νύκτα δέομαι πυκνοί ηλεκτρικού ψωτός έξερευνούν τό σκοτεινόν στερέωμα.

Ε'Σ ΤΛ ΑγΣΤΡΙΑΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Ο Διάδοχος τής Αύστρίας καί Αρχιστράτηγος 
των Αύατριακών στρατευμάτων αετά τού ύπασπιστού τον χόμητος φόν ντέ. 
Στράταν έπιστρέφει καί πάλιν έκ Βιέννης, Οπου εύρίσκετο έσχάτως, είς τό 
μέτωπον. Οπως ένιοχύση διά τής παρουσίας του τό ήόικόν τών στρατευμάτων.

ΕΙΣ ΤΟ 8Ω.—Το Γερμανικόν τά Γερμανικά δπλα κατά τάς εναντίον ιού Βώ έπιήέσεις του.
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Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΛΛΗΛΟΣΠΑΡΑΓΜΟΣ
ΟΙ ΕΜΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ

Εν βλέμμα επί τού παρατιθεμένου χάρτου άρκεϊ νά μάς πείση, δτι ό σημερινός πόλεμος είναι πόλεμος 
δλοκλήρου τής Οικουμένης καί πρωτοφανούς έκτάσεως. Γεγονός έκ τών σπανίως συμβαινόντων έπί τής ύδρο- 
γείου. 823 Εκατομμύρια τής Άντάντ πολεμούν έναντίον 152 Εκατομμυρίων. Είς τόσα υπολογίζονται αί ηνωμέ
νοι δυνάμεις τών Κεντρικών Αύτοκρατοριών.

Και^ πόσοι είναι οί ούδέτεροι; “Ενα κομματάκι τής πολεμοκρατουμένης Γής. Κυττάξετε προσεκτικά τόν 
χάρτην^ Ενα κομματάκι άσπρο, τό όποιον άργά ή γρήγορα θά παρασυρθή καί θά καταποθή άπό τόν χείμαρ
ρον τοΰ μαύρου ποΰ τό περικυκλοϊ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΩ
Α'

Τά .Λατινικά τον Κνρίον Γκύζ.

Τήν Δευτέραν, ι8 Αύγούστου 1572. μεγάλη εορτή 
έπανηγυρίζετο είς τό Λούβρ.

Τά παράθυρα τών αρχαίων εκείνων άνακτόρων, 
ποϋ συνήθως ήσαν πένθιμα, ήσαν κατάφωτα. Οί γύρω 
δρόμοι, ποΰ άλλοτε μετά τάς 9 ήααν έρημοι, ήσαν 
γεμάτοι άπό περιέργους, μολονότι ήτο μεσονύκτιον.

"Ολον έκεϊνο τό συνωθούμενον καί θορυβούν πλή
θος ώμοίαζε μέ θάλασσαν κυματιζομένην, ή οποία 
είχε πλημμυρήσει τήν δδόν Foss£-St. Germain καί 
Astruce καί έχύνετο έως τά τείχη τοΰ Λούβρ και τά 
άπέναντί του θεμέλια τοΰ Palais des Bourbons.

Έν δσω διήρκει ή βασιλική έκείνη εορτή, τό πλή
θος έφαίνετο απειλητικόν, μολονότι δέν εϊξευρε δτι ή 
έορτή αύτή ήτο προανάκρουσμα μιάς άλλης, είς τήν 
όποίαν μετά οκτώ ημέρας θά προσεκαλεϊτο νά δια- 
σκεδάση έκθύμως.

Είς τήν αύλήν έωρτάζοντο οί γάμοι τής Πριγκη- 
πίσσης Μαργαρίτας Βαλοά, κόρης τοΰ Βασιλέως Ερρί
κου Β' καί άδελφής τοΰ Καρόλου Θ' μετά τοΰ ’Ερρί
κου Μ πουρμπόν, βασιλέως τής Ναβάρρας, τούς οποίους 
τό πρωΐείχεν εύλογήσει ό ΚαρδινάλιοςΝτέ Μπουρμπόν.

Τό συνοικέσιον αύτό είχε έκπλήξει δλους. “Οσοι 
μάλιστα ήσαν εϊς θέσιν νά βλέπουν καθαρότερα, δέν 
ήμποροΰσαν νά έξηγήσουν τήν προοέγγιοιν αύτήν, 
δύο μερίδων αί όποΐαι έμισοΰντο θανασίμως, δηλαδή 
τής μερίδος τών Διαμαρτυρομένων καί τής μερίδος 
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τών Καθολικών. Ήρώτων πώς ό Πρίγκηψ τοΰ Κοντέ 
θά συνεχώρει τόν δολοφόνον τοΰ πατρός του Δούκα 
τοϋ Άνζιοΰ, αδελφόν τοΰ Βασιλέως καί πώς δ Δούξ 
Ντέ Γκύζ θά συνεχώρει τόν ναύαρχον Κολινΰ, δολο
φόνον έπίσης τοΰ πατρός του. Καί δέν έφθαναν αύτά. 
Ή Ζάν Ντέ Ναβάρρα, ή τολμηρατάτη σύζυγος τοΰ 
άσθενικοΰ Άντοάν Ντέ Μπουρμπόν, μόλις είχε άπο- 
θάνει πρό δύο μηνών, καί παράδοξοι φήμαι έκυ- 
κλοφόρουν διά τόν αιφνίδιον αύτόν θάνατον. Παντού 
σιγά - σιγά έψιθύριζαν, κάποτε δέ καί δυνατά, δτι κάποιο 
φοβερόν μυστικόν τής .Αικατερίνης τών Μεδίκων είχεν 
άνακαλύψη καί δτι είχε πέσει θύμα τής φοβεράς αύτής 
γυναικός, δηλητηριασθεΐσα μέ εύοσμα γάντια, τά όποια 
είχε παρασκευάσει έπίτηδες ό Φλωρεντινός μυρε- 
ψός Ρενέ.

Τό αληθές είναι δτι είς τούς δύο ιατρούς, — ών ό 
είς ήτο δ μέγας ’Αμβρόσιος Παρέ, — οί όποιοι κατ’ 
έπιθυμίαν τοΰ υίοΰ της έπρόκειτο νά Ενεργήσουν 
νεκροψίαν, άπηγορεύθη νά εξετάσουν τόν Εγκέφαλον 
τής νέκρας. Άκριβώς έκ τοΰ δτι διά τής δηλητηριώ
δους εισπνοής είχεν αΰτη άποθάνει, έφοβήθησαν μή 
ή έξέτασις τοΰ έγκεφάλου άποκαλύψει τό φοβερόν 
έγκλημα.

Τό συνοικέσιον αύτό, τό όποιον θά άπεκαθίστα 
τήν Εσωτερικήν γαλήνην, δ Βασιλεύς Κάρολος τό έπε- 
δίωκε καί τό ήθελε μέ Επιμονήν. ’Άλλως τε διά τών 
γάμων αύτών θά προσειλκύοντο είς τό Παρίσι οί 
αρχηγοί τών Ούγενότων, έπειδή δέ καί έκ τών μελ
λονύμφων, δ μέν άνήκεν είς τήν ’Εκκλησίαν τών 
Διαμαρτυρομένων, ή δέ εϊς τήν τών Καθολικών, ύπε- 
χρεώθησαν νά ζητήσωσι τήν άδειαν τοΰ Πάπα Γρη- 
γορίου ΙΓ'. ’Εννοείται δτι ή άδεια έβράδυνε καί ή 
Βασίλισσα τής Ναβάρρας ανησύχησε.

(Ή οννέχβια είς τό χβασεχές]

« ΤΙ ΕΤΡΩΓΕ ΚΑΙ ΤΙ ΤΡΩΓΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Λέγεται καί έπαναλαμβάνεται κάθε τόσο, δτι οί σύμμαχοι θά εξαναγκάσουν τήν Γερμανίαν νά συνθηκο- 
λογήση διά τής πείνης καί τοΰ άποκλεισμοΰ. Αύτό, καθώς Εξάγεται άπό αύτά τά γεγονότα, δέν είναι άληθές. 
Ρίψατε έν βλέμμα είς τήν άνωτέρω εικόνα. Πρός τά άριστερά φαίνεται μέ τί έτρέφετο ή Γερμανία πρό τού 
πολέμου. Πρός τά δεξιά μέ τί τρέφεται τώρα. Ή Γερμανία πρό τοΰ πολέμου είσήγε 3 έκατομμυρίων μάρκων 
άξίας σιτηρά. Άλλ’ ή έλάττωσις αύτή λόγφ τοΰ πολέμου καί τοΰ άποκλεισμοΰ άντικατεστάθη άπό γεώμηλα καί 
άλλας άμυλώδεις ούσίας. Άφ’ ετέρου διά νά έπαρκέσουν τά γεώμηλα, τά χρησιμοποιούμενα άμέσως διά 
τήν τροφήν, έπαυσαν νά χρησιμοποιούνται διά τήν παραγωγήν οινοπνεύματος. Τό δελτίον άρτου κανονίζει τήν 
μερίδα έκάστου άτόμου καθ’έκάστην, ή δποία, δπως βλέπετε είς τήν εικόνα, δέν είναι πολύ μικροτέρα άπό τήν 
πρό τοΰ πολέμου άναλογοΰσαν μερίδα. Ό ζύθος ήλαττώθη κατά 4° %■ *θ  αριθμός τών άπαιτούντων γεώμηλα 
πρός διατροφήν χοίρων ήλαττώθη άπό 20 είς 17 εκατομμύρια διά τής σφαγής. Τό κρέας των έγινε κονσέρβες. 
Ζάχαρη παράγει δση καί πρό τοΰ πολέμου, μέ τήν διαφοράν δτι δέν εξάγει καθόλου είς τρόπον ποΰ νά ύπάρχη 
ζάχαρη έν άφθονίςι καί νά πλεονάζη. Τό πλεόνασμα χρησιμοποιείται δι’ αυξησιν τών κονσερβών. Ή παραγωγή 
τών βοών καί τών άλλων προϊόντων έμεινεν ή αύτή, ενώ ηύξήθη ή ποσότης τής κονσέρβας καί θά έξακολουθή 
νά αύξάνη διαρκώς.

“Ωστε οί πιστεύοντες, δτι δ πόλεμος θά λήξη μέ τήν έξάντλησιν τής Γερμανίας, σφάλλουν.
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* ΘΕΑΤΡΑ - ΚΟΣΜΙΚΗ· ΚΙΝΗΣΙΣ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ *

Ά έφετεινή θεατρική σαιζόν ήρχισε μέ τό άνοιγμα 8ύο 
νέων θεάτρων καί μέ ριζικήν διαρρύθμισιν καί Ανακαίνισιν 
τών παλαιών, πλήν τοΰ θεάτρου τής Κυβέλης, τό όποιον 
παρέμεινεν ώς είχε. Προμηνύεται άκόμη τό άνοιγμα άλλων 
δύο θεάτρων. Έν γένει εφέτος παρατηρεϊται έξαιρετική θεα
τρική κίνησις. Τά νέα θέατρα είναι κομψά καί πολυτελή, μή 
ίχοντα σχέσιν μέ τής μάνδρες, όπου έθεατρίζοντο έως τώρα 
οί Αθηναίοι’ ΟΙ διευθυνταί τών θιάσων φιλοτιμοΰνται ποιος 
νά παρουσίαση τό καλλιτεχνικώτερον καί τελειότερον ύπό 
έποψιν άναπαυτικότητος, καλλαισθησίας, φωτισμοί, διακο- 
σμήσεως καί συνολικής παρουοιάοεως θέατρον. Ώρισμενως 
μέ τήν έφετεινήν θεατρικήν σαιζόν εγκαινιάζεται μία νέα 
περίοδος διά τήν 'Ελληνικήν Σκηνήν, περίοδος ήτις θά 
παρουσίαση αύτήν Ανταξίαν τής μεγαλυνθείσης καί έξευρω- 
παϊσθείσης πρωτευούσης.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μέ τήν Ανακαίνισιν του τό θέατρον τής -Νέας Σκηνής· 

παρουσιάζεται έφέτος τελείως άγνώριστον. Ή πλατεία καί ή 
σκηνή ηύρύνθησαν, προσετέθη καί δευτέρα σειρά θεωρείων, 
ή δέ συντελουμένη είσέτι έργασία θά καταστήση αύτό τέλειον 
χειμερινόν θέατρον, κάτωθεν τοϋ οποίου θά ύπάρχη καμπαρέ 
πρωτοφανές διά τάς 'Αθήνας. Καί μία καινοτομία. Εκατέρω
θεν τής εισόδου τοΰ θεάτρου θά Ανοίξουν δύο καταστήματα. 
Είς τό έν θά έγκατασταθη κομμωτήριον διά τάς κυρίας τής 
Δ)8ος Τζίνη καί τό άλλο θά γείνη υποκατάστημα τοϋ Ανθο
πωλείου Φλεριανοΰ.

Ό θίασος, συμπληρωθείς διά τής προσλήψεως Ικανών νέων 
προσώπων, διατελεϊ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μυράτ.

Καί έφέτος φαίνεται ότι θά κυριαρχήση είς τήν <Νέαν 
Σκηνήν» ή Έπιθεώρησις. ’Εννοείται ότι κατά διαλείμματα 
ό κ. Μυράτ υπόσχεται νά μάς παρουσιάζη καλλιτεχνικός άπο- 
λαύσεις μέ Αριστουργήματα ίδικά μας καί ξένα.

ΤΑ “ΟΛΥΜΠΙΑ,,
Είναι τό πρώην θέατρον Άρνιώτη έπί τής λεωφόρου Ακα

δημίας, τό όποϊον μέ τήν έκ θεμελίων Ανακαίνισιν του παρου- 
σιασθη τό τελειότερον καί κομψότερον θέατρον τών ’Αθη
νών. Τό δάπεδον του είναι ατρωμένον μέ παρκέ, τά καθί
σματα του πολυτελέστατα μέ βελούδο επιστρωμένα. Έχει 
δύο σειράς θεωρείων, έξέδραν καί ύπερώον. Ή σκηνή του 
καλλιτεχνικωτάτη, αί σκηνογραφίαι είδικώς καταοκευασθεί
σαι είς Ευρώπην είναι τελειότατοι. Ώς χειμερινόν θέατρον τά 
«’Ολύμπια» είναι τό μοναδικόν είς τό είδος του, έχον ώς έκ 
περισσού καί τό προσόν νά μετασχηματίζεται ή πλατεΐά του 
είς θαυμασίαν σάλαν χορού εντός όλιγίστου χρονικού διαστή
ματος. Διατελεϊ ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Ν. Μεταξάτου. 
Παίζει τό 'Ελληνικόν Μελόδραμα ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. 
Λαυράγκα, άποχωριοθέν τοΰ Μουσικού Θιάσου καί ένισχυθέν 
διά τής προσλήψεως ’Ιταλών καλλιτεχνών.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
“Ηρχισεν άπό τού Πάσχα τάς παραστάσεις του μέ τόν 

περισυνόν θίασον. Έως τιόρα παίζει έπαναλήψεις διαφόρων 
έργων γνωστών.'Ο θίασος ετοιμάζει έργα ίδικά μας καί ξένα.

ΤΟ "ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ,,
Τό όνομα αύτό φέρει τό νέον έπί τής πλατείας Κολοκο- 

τρώνη άνεγερθέν κομψόν θέατρον τών κ. κ. Φύρστ - Άναστα- 
σιάδου. Είναι κομψότατον καί καλλιτεχνικά κατασκεύασμά- 
νον, μέ εύρεϊαν πλατείαν καί τέλειον στεγασμόν. Παίζει άπό 
χθές ό θίασος Νίκα-Φύρστ-Λεπενιώτη. Καί είς τό θέατρον 
τούτο θά κυριάρχηση ή Έπιθεώρησις μέ διαλείμματα, κατά 
τά όποια ό θίασος θά μάς παρουσιάζη καλλιτεχνικός 
Απολαύσεις.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΑΤΡΑ
Έκ τών άλλων θεάτρων ήνοιξεν ή «Άλάμπρα» καί έντός 

ολίγου τό «Άθήναιον». Είς τήν «Άλάμπραν» παίζει ό 
θίασος τής κ. Ρεζάν μέ σύμπραξιν τοϋ κ. Λούη. Είς τό 
«Άθήναιον» (Θέατρον Πλέσσα) θά παίξη δ θίασος τοϋ κ. 
Πλέσσα έπανερχόμενας έκ Χαλκίδος, δπου ήδη εύρίσκεται.

Είς τήν οδόν Πατησίων μετ’ όλίγον Ανοίγει τάς πύλας του 
καί τρίτον θέατρον, τοΰ κ. Παπαϊωάννου, δπου θά παίξη 
Όπερίττα μέ υψίφωνον τήν κ. Έλλην Άφεντάκη.
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Ή θεατρική κίνησις έφέτος προμηνύεται ζωηρότατη μέ κυ
ριαρχίαν τής έπιθεωρήσεως.

— Είς τήν «Νέαν Σκηνήν» περί τά μέσα τοΰ Μαΐου θά 
άναβιβασθοΰν τά «Νέα παγκόσμια Παναθήναια» διά τά δποϊα 
οί συγγραφείς των ήδη έργάζονται πυρετωδώς.

— Έκτός άπό τά «Παναθήναια» θά παιχθή καί μία Αλλη 
έπιθεώρησις, τήν όποιαν περιβάλλει πυκνός πέπλος μυστηρίου 
έως τώρα τουλάχιστον.

— Οί συγγραφείς της — οί όποιοι είνε έκ τών γνωστοτέρων 
καί καλυτέρων — τηρούν Απόλυτον μυστικότητα.

— Λέγεται ότι θά είναι πρώτη εις τό είδος της. Διά τά κο
στούμια καί τάς σκηνογραφίας θά δαπανηθοΰν μυθώθη ποσά.

— Περί νέων θεατρικών έργων κανείς λόγος άκόμη. ΟΙ 
συγγραφείς, οί γνωστότεροι, δέν είπαν τίποτε άκόμη.

— Τό βέβαιον δμως είναι ότι έτοιμάζουν νέα έργα διά 
τήν σαιζόν.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή χειμερινή περίοδος τής Κοσμικής κινήσεως δύναται νά 

θεωρηθή ήδη λήξασα πλέον.
— Αί κοσμικαί Άθήναι τοΰ σαλονιού τών τεΐων, τών μπρίτζ, 

τών βραδυνών συγκεντρώσεων έτράπησαν πρός τήν έξοχήν 
αύτήν τήν έποχήν.

— Καί πραγματικώς ούδεμία άλλη έποχή τραβά περισσό
τερον είς τήν έξοχήν άπό τήν έποχήν αύτήν τής γλυκείας 
έαρινής θαλπωρής, τών πρασίνων φυλλωμάτων τοΰ γαλάζιου- 
ουρανού, τών όργιαζόντων χρωμάτων καί τής ευωδιάς τών 
λουλουδιών.

— Αί συγκεντρώσεις τοΰ Λυκείου έτελείωσαν τώρα πιά 
δπως καί αί χειμερινοί διαλέξεις τοΰ Παρνασσού, τών όποιων 
ό Απολογισμός είναι πολύ ένθαρρυντικός, · τόσον διά τούς 
κομφερανσιέ, δσον καί γιά τό κοινό·

— Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην έγινε ή διάλεξις τοΰ κ. Βελ- 
λιανίτη καί τήν Πέμπτην τοΰ κ. Πολίτη άμφότεραι πρό τοϋ 
συνήθους πυκνού ακροατηρίου.

—Ή διάλεξις τοΰ κ. Νιρβάνα, ή οποία έπρόκειτο νά γίνη 
είς τό Λύκειον τήν περασμένην Τρίτην άνεβλήθη.

— Είς τό Στάδιο ν σήμερον θά δοθή ή έορτή τοΰ ’Αρσά
κειου διά τά λουτρά τών απόρων παιδιών.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τήν έλλειψιν ένός τόπου,’ό όποιος νά χρησιμεύη ώς διαρ 

κής έκθεσις τής καλλιτεχνικής κινήσεως, άντικατέστησεν ή 
βιτρίνα τοΰ βιβλιοπωλείου Έλευθερουδάκη.

— ΟΙ καλλιτέχναι μας εδρον αύτήν καλυτέραν καί προσ- 
φορωτέραν διά τήν άμεσον έπαφήν των μέ τό κοινόν.

— Άπό τήν βιτρίναν αύτήν παρελαύνουν τώρα έργα τών 
ζωγράφων μας Κογεβίνα, Ματθαιοπούλου, Καραπαύλου, 
Ροϊλοΰ καί άλλων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ — ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
Ό άθλητισμός έν σχέσει πρός τήν άλλην κίνησιν τήν ζωη

ρόν καί όργώσαν ποΰ έπικρατεϊ είς τούς καλλιτεχνικούς κύ
κλους εύρίσκεται είς μεγάλην ΰφεσιν.

— Κατά τήν λήξασαν έβδομάδά έπερατώθησαν οί Αγώνες 
τοΰ «Εθνικού Γυμναστικού συλλόγου».

— Άντιθέτως πρός τόν άθλητισμόν δμως δ προσκοπισμός 
θριαμβεύει.

— Συχναί έκδρομαί έπιχειροΰνται άπό τάς διαφόρους δμά- 
δας είς τά πέριξ τών Αθηνών καί συχναί κατασκηνώσεις γί
νονται είς τό ύπαιθρον.

ΝΕΑΙ Θ Ε ΡΑ Π Ε I A I
ΕΝ ΤΑι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕYTHPIfli

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗ Γ ΗΤΟΥ

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα Αχτίνων Ραϊντγκεν.—'Οδός Πει
ραιώς ίο. Τής άνικανότητος καί έκσπερματώσεως Ιδία δλως 
θεραπεία μέ έκπληκτικά άποτελέσματα.

ΤΟ ΣΙΧΟΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
ί^Άρχίζομεν άπό σήμερον δημοσιεύοντες σελίϊας, ύπό τύπον 
διαλόγου, τού Μισέλ Προβένς- γιά τήν γυναίκα. Ή γυναίκα, τό 
αίνιγμα αύτό πού προβάλλει παντού καί πάντοτε, εϊς δλας τάς 
εκφάνσεις τής ανθρώπινης ζωής, παραμένει διαρκώς άλυτον ή 
καϊ λύεται’.διά νά άποδεϊξη άκριβώς δτι είναι μυστήριον βαβό 
καί άνεξερεύνητον. Είναι γραμμίνον άπό άνθρωπον ποΰ έγνώρισε 
κατά βάθος τόν γυναικείον χαρακτήρα είς δλας του τάς όψεις 
καί δλας τάς περιέργους έξωφρενικάς άλλά καί μυστηριώδεις 
φάσεις του. 'Εξ άλλου τό ύφος καί δ τρόπος μέ τόν δποΐον είναι 
γραμμέναι έχει τέτοια χάρι ώστε νά καθίστανται άπαραίτητοι 
διά τούς άναγνώστας μας τούς εύρισκομένους είς τήν ήλικίαν 
τοΰ νεαρού Στανύ, εϊς τήν ήλικίαν άκριβώς πού θά έζητοϋσαν, 
θά διψοΰοαν νά μάθουν δλα δσα διδάσκει δ πολύπειρος καί έμβρι- 
θής καθηγητής κ. Ζασσέν, τό άλλο πρόσωπον τού διαλόγου. 
'Αλλά δέν είναι αύτό μόνον. Καί οί άναγνωστρίαι μας, πρέπει νά 
τό παρακολουθήσουν προσεκτικά διότι θά μάθουν μέ ποίον τρό
πον τούς γίνονται αί έπιθέσεις έκ μέρους τών νέων καί θά σκε- 
φθούν τότε κατά ποίον τρόπον θά τούς άποφεύγουν, δταν δέν 
τούς άρέσουν ή θά τάς μεταστρέφουν, δπως αΰταί θέλουν.

Ό κα&ηγητής Ζασσέν. — Ένας άνθρωπος σαραν- 
ταοκτώ περίπου έτών, έλαφρά σκεπτικιστής, άκόμη 
θαλερός όπωσδήποτε, μολονότι ή; αισθηματική ζωή 
ποϋ πέρασε τοΟ άφηκε κάποια Ιχνη Ανεξάλειπτα τής 
διαβάσεώς της. Γύρω του, είχε δημιουργηθή ένας 
μϋθος, μία παράδοσις άνθρώπου ποΰ Αγάπησε κι’ Αγα
πήθηκε πολύ. Μϋθος ποϋ ήτο, άλήθεια, πολύ λίγο 
κατώτερος άπό τήν πραγματικότητα. Ό Ζασσέν 
ύπήρξε καί μένει άκόμη δχι ό έρωμένος τών γυναι
κών άλλά τής γυναίκας, 6 διλεττάντης έρωτευμένος 
τοΰ μυστηριώδους καί συγκινητικού αύτοΰ αινίγματος.

Εΐχεν Αποκτήσει γι’ αύτό μιά πείρα τρομερή. Καί 
στής λυπηρές στιγμές τής ζωής του άκόμη ξεγλυστρά 
άπό μέσα άπό τήν σοβαρή φυσιογνωμία του ένα μει
δίαμα, γιατί αί στιγμαί αύταί προέρχονται άπό τήν 
γυναίκα. Σήμερον ό καθηγητής δέν εύρίσκεται βέβαια 
σέ θέσι καταστροφής, άλλά σέ κάποια μισοεκκαθάρισι 
τοΰ αισθήματος. Τόν εύθυμε! ό κόσμος σάν ένα εύχά- 
ριστο θέαμα.

' Ο κ. Στανίλας ντέ Βιλμπραί. — Χαϊδευτικά τόν 
έλεγαν Στανύ. Δέν είχε παραπάνω άπό 25 χρόνια. 
Ένα δημιούργημα άπό έκεϊνα ποϋ κάμνουν πολύ 
συχνά τά έντατικά σημερινά μέσα τής καλλιτεχνικής 
καί έντελεκτουέλ κολτούρ τοΰ Παρισιού. Φύσις ύπερ
βολικά εύαίσθητος. Άλλά καί ισχυρά έγκεφαλικώς 
καί σωματικώς έξ άλλου. Γενικώς δ νέος αύτός ήτο 
προικισμένος γιά τις πολυτιμώτερες γυναικείες θρη
σκείες. σπίτι τοϋ Ζασσέν).

Ζασσέν.—(* Εγειρόμενος καί υποδεχόμενος μέ θερ
μός έκδηλώσεις τόν Στανύ). Σ’ έπερίμενα.

Στανύ.—(ΓΙροδίδων κάποιον έκπληξιν). Πώς μπο
ρούσατε νά ξέρετε;...

Ζασσέν.—Σήμερον δέν συμπληρώνεις τά είκοσι- 
πίντε σου χρονάκια; Καί δέν έχεις μέσα είς τήν τσέπη 
σου μιά έπιστολή, ποΰ ό πατέρας σου πριν πεθάνη 
πρό έπτά έτών έδωκεν έντολήν είς τόν συμβολαιογρά
φον νά σοϋ παραδώση τήν περιουσία σου σήμερα ;j

Στανύ.—Ναί._Ξέρετε τήν έπιστολή;
Ζασσέν.—Ξέρω μονάχα τήν γενικήν ιδέα, διότι ό 

πατέρας σου μοϋ ζήτησε τήν γνώμην μου δταν έπρό- 
κειτο νά τήν γράψη.

Στανύ. — (Έξάγων άπό τήν τσέπην του τήν έπι
στολήν). Νά την. (Λιαβάζει). «’Αγαπητό μου παιδί, 
σχεδόν είς δλας τάς Ανθρωπίνους πράξεις ύπάρχει ένα 
συμπέρασμα κρυπτό ή φανερό, τό όποϊον είναι ή έπί 
δρασις τής γυναίκας. Καλή ή έπικίνδυνος, ή έπίδρα- 
σις αύτή, είναι τό κέντρον τής ύπάρξεως τών δντων 
δπως σύ. Γεμάτος άπό πλούτη, άπό καλούς τρόπους, 

καλή άνατροφή καί καλάς όρμάς, προικισμένος μέ 
σπάνια χαρίσματα, θά είσαι μοιραίως τό άνθος τό ίλ- 
κυόμενον καί έλκον ποΰ ζητοΰν αύτές ή πεταλουδίτσες. 
Γι’ αύτό πρέπει ’νά τις γνωρίσης πολύ καλά είς δλες 
τής λεπτομέρειες. Οί άπειροι σάν κ’ έσένα δταν εΰρί- 
σκονται σ’ αύτήν τήν θέσι καταφεύγουν είς τόν γάμον. 
Απεναντίας δμως ό γάμος πρέπει νά είναι τό τέρμα, 
διότι είναι καί τό πιό δύσκολο. Λοιπόν πριν φθάσης 
είς τό πρόβλημα τής δικής σου γυναίκας πρέπει νά 
πάρης καί νά μάθης τις άλλες. Ή πρακτική δέν άρ- 
κεΐ μονάχη της γιατί είναι σχεδόν πάντοτε άδεξία· 
γίνεται γόνιμος, γιατί διευθύνεται άπό £ναν όδηγόν

ΠαραΛίΛιται ήττημένή ...

Ασφαλή. Γιά σένα τό πρώτο διάβημα ποΰ σοΰ έπιβάλ- 
λεται σ’ αύτή τήν περίστασι νά κάμης καί τό όποϊον 
είναι τό καλλίτερο, είναι νά ζητήσης τήν συμβουλή 
τοΰ Ζασσέν, τοΰ παλιοΰ Αγαπημένου μου συντρόφου 
καί φίλου. Έδέχθη, άκουσέ τον. θά σέ περάση άπό 
δλες τις τάξεις τοΰ σχολείου του. Έπειτα άπό αύτό 
θά μπορέσης, έάν σοΰ άρέση καί τό έπιθυμής, νά μπής 
είς τόν χορό τοΰ γάμου, χωρίς νά πέσης θΰμα του. 
Έχω τήν έλπίδα πώς έτσι θά σοΰ γλυκαθή ό δρόμος 
τής ζωής ποΰ είναι πάντοτε, λίγο, δπως ή καρδιά 
τόν έκαμε».

Ζασσέν. — (Μέ τόνο φιλικό). Λαμπρά. ’Αγαπημένε 
μου Στανύ, είμαι δλος είς τάς διαταγάς σου.

[Ή σννέχ«ια είς τό
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Κατά τά τελευταία χρόνια ποΰ πέρασαν, επειτα άπό 
τήν επιστροφήν του έκ τής περιοδείας του εϊς τά 
βάθη τής ’Ανατολής, ό Ριχάρδος δούξ τοϋ Πόρτλανδ, 
δ νεαρός λόρδος, ό γνωστός εις δλην τήν ’Αγγλίαν 
διά τάς περίφημους έκείνας έορτάς τοΰ οϊκου του, διά 
τάς νίκας τών εκλεκτών του ίππων, διά τά μυθώδη 
πλούτη του καί τάς θαυμασίας έπαύλεις του, διά τά 
περιπετειώδη ταξείδια καί τούς έρωτάς του, έξηφα- 
νίσθη αιφνιδίως.

Μίαν μόνην φοράν, ενα βράδυ έθεάθη ή αρχαία 
καί επίχρυσος αμαξά του νά περνφ, μέ τά παραπετά
σματα τών θυρίδων κατεβασμένα, τό Χάϊδ Πάρκ. Τά 
άλογα έκάλπαζαν καί τήν άμαξαν περιεστοίχιζαν έφιπ
ποι δαδούχοι. Είς τήν Αυλήν ανησυχούσαν ζωηρά διά 
τήν έξαφάνισίν του, μηνύματα δέ επανειλημμένα 
έστάλησαν άπό τό Ούεστμίνστερ έκ μέρους τής βασι
λίσσης πρός τόν άόρατον λόρδον.

Μέ τόν βραχίονα στηριγμένον έπάνω εϊς τό τρα
πέζι, ή βασίλισσα Βικτωρία έκάθητο μείνασα άργά 
έκεΐνο τό βράδυ έξ αϊτίας τής παρατάσεως μιάς έκτά- 
κτου άκροάσεως. Κοντά της έκάθητο ή δεσποινίς 
Ελένη X**,  έχουσα άποστολήν νά τής διαβάζη διά
φορα βιβλία. Έκείνην τήν στιγμήν φάκελλος σφρα
γισμένος μέ μαΰρον κηρόν έκ μέρους τοΰ δουκός τοΰ 
Πόρτλανδ, έκομίσθη. 'Η νεάνις ήνοιξε τόν φάκελλον 
καί διέτρεξε μέ τό βλέμμα τάς όλίγας γραμμάς τής 
επιστολής. "Επειτα χωρίς νά προφέρη λέξιν, μέ κατε
βασμένα τά βλέφαρα, παρουσίασε τόν φάκελλον εϊς 
τήν Μεγαλειότητα της. Σιωπώσα ή βασίλισσα άνέ- 
γνωσε τό περιεχόμενον; εϊς τό συνήθως άπαθές πρό- 
σωπόν της έφάνη έξάφνα διαγραφομένη σφοδρά καί 
θλιβερά έκπληξις. "Επειτα εξακολουθούσα νά σιωπφ 
πλησίασε τήν έπιστολήν είς τήν φλόγα ένός κηρίου 
καί, άφίνουσα νά καταπέση είς τό μάρμαρον τής 
εστίας τό καμμένο ήδη χαρτί, έστράφη πρός τούς 
εύπατρίδας καί είπε:

— Μυλόρδοι, δέν θά ξαναίδήτε πιά τόν δούκα τοΰ 
Πόρτλανδ. Δέν θά παρακαθήση πιά εϊς τό κοινοβού- 
λιον. Τόν άπαλάσσομεν αύτής τής ύποχρεώσεως, είναι 
άνάγκη. "Ας μείνη σεβαστόν τό μυστικόν του!

— Νά εϊπήτε εϊς τόν Δοΰκα δ,τι είδατε και άκού- 
σατε έδώ αύτήν τήν στιγμή’ είπε εϊς τόν ταχυδρόμον.

Καί ή Μεγαλειότης της έσπευσε κατόπιν νά άπο- 
συρθή εϊς τά ιδιαιτέρά της δωμάτια. Ή νεαρά ακό
λουθός της έμεινεν εϊς τό κάθισμά της ωσάν άποκοι- 
μισμένη. Ή βασίλισσα έκπληκτος έψιθύρισεν ήρέμα:

— Δέν θά έλθης, Ελένη;
Άλλ’ ή νεάνις^ιενεν άπαθής χωρίς νά Απάντηση. 

Οί εύπατρίδαι eo^htoav νά τήν πλησιάσουν. Ή νεά
νις εϊχε λιποθυμήσει

"Επειτα άπό ένα χρόνον άκριβώς μετά τήν σκηνήν 
αύτήν, τά πλοία τά διερχόμενα άπό τό άκρωτήριον 
Πόρτλανδ έβλεπαν φωταγωγημένον τόν Πύργον. Κά
ποια εορτή έδίδετο. Καί δέν ήτο αύτή ή πρώτη τών 
νυκτερινών έορτών, ποΰ έδιδε τακτικά ό άπών Λόρ
δος. Διά τάς έορτάς αύτάς έγίνετο μεγάλος λόγος διότι 
ήσαν πολύ έκκεντρικαί. Τό περίεργον δέ είναι δτι αϊ 
έορταί δέν έδίδοντο εϊς τάς αϊθούσας τοΰ Πύργου.

Ευθύς μετά τήν έπάνοδόν του άπό τό ταξεΐδι, ό 
δούξ σκέπασε τά τοιχώματα καί τούς βόλους τοΰ υπο
γείου του μέ πελώριους ένετικούς καθρέπτας καί 
έστρωσε τό δάπεδον μέ μαρμάρινους πλάκας καί ψη
φιδωτά, πολύτιμα θυσσανωτά παραπετάσματα Ιχώρι- 
ζον αϊθούσας πλημμυρισμένος άπό φώς, ποΰ έχύνετο 
άπό πολύφωτες λυχνίες χρυσές έπάνω εϊς βαρειά άσια- 
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τικά έπιπλα, άσιατικοϋ ρυθμού μέ πολύτιμα άρα- 
βουργήματα.

’Εκεϊ, έπειτα άπό πρόσκλησιν τοΰ οικοδεσπότου, 
δπου άπαραιτήτως περιείχετο ή φράσις «δ οικοδε
σπότης μετά λύπης αναγκάζεται νά άπουσιάζη» συνήρ- 
χετο τό άνθος τής ’Αγγλικής άριστοκρατίας. Ό λόρδος 
Ριχάρδος άντεπροσωπεύετο άπό ένα έκ τών άλλοτε 
φίλων του. 'Η θέσις του εϊς τό τραπέζι έμενε κενή.

Άλλ’ αν κανένας έκ τών προσκεκλημμένων, άφινε 
τήν αίθουσαν, μέ μιάν όποιανδήποτε πρόφασιν, καί 
έξήρχετο εϊς τήν έλικοειδή ατραπόν τήν κατερχομένην 
άπό τοΰ Πύργου, θά έβλεπε τήν έξής συνοδείαν ικα
νήν νά τοΰ προξενήση τήν εντύπωσιν συνοδείας κατα
δίκου άπαγομένου εϊς θάνατον. Δύο ύπηρέτας μέ πέν- 
θιμον οϊκοστολήν προπορευομένους καί δύο άκολου- 
θοΰντας καί τούς τέσσαρας κφατοΰντας έρυθράς δάδας. 
Εϊς τό μέσον δ δούξ κρατών καί αύτός δάδα καί 
πλάγι του ένα παιδί μ’ ένα κώδωνα εϊς τό χέρι, τόν 
όποιον έκωδώνιζε κάθε λεπτό διά νά εϊδοποιή τούς 
περιέργους νά άπομακρύνωνται. Ή συνοδεία έφθανε 
πρός τήν θάλασσαν καί δ Δούξ άφοΰ προχωρούσε 
μόνος πρός τήν παραλίαν έμενεν έκεϊ άκίνητος καί 
ρεμβάζων έπί ώρας.

Τό πρωί τής ήμέρας έκείνης, τής φθινοπωρινής 
εορτής, ή νεαρά ακόλουθος τής Βασιλίσσης μέ πένθι- 
μον ένδυμασίαν ϊστατο έμπρός εϊς τό προσευχητήριον 
τής Α. Μεγαλειότητος, δτε τής ένεχείρισαν μίαν έπι
στολήν γραμμένην άπό ένα γραμματέα τοΰ Δουκός. 
Ή έπιστολή περιείχε μόνον τήν λέξιν «Απόψε».

Τό ίδιο βράδυ βασιλική λέμβος προσήγγιζεν εϊς τό 
Πόρτλανδ. Έξ αύτής άπεβιβάσθη σκιά νεαρός γυναι- 
κός, ή οποία κατηυθύνθη ταχεία πρός ένα σημείον 
δπου έλαμπον δάδες καί άπό τό όποιον ήρχετο δ ήχος 
τοΰ κώδωνος.

Έπάνω εϊς τήν άμμον έκειτο μυστηριώδης προσω- 
πιδοφόρος συγκλονιζόμενος άπό θανάσιμους σπασμούς.

— Ώ δυστυχή! άνεφώνησε μετά λυγμοΰ ή νεαρά 
γυναίκα.

— Χαΐρε, χαϊρε! άπήντησεν έκείνος.
— Είσαι έλευθέρα! προσέθηκεν, ένώ ή κεφαλή 

του κατέπιπτεν έπί μιάς πέτρας.
—Άπελυτρώθης! άπήντησεν ή λευκή δπτασία, άνυ- 

ψοΰσα πρός τόν ούρανόν μικρόν χρυσοΰν σταυρόν.
Μετά βαθείαν σιγήν δ άνήρ έψιθύρισε μετά βαθέος 

στεναγμού:
— Καλήν άντάμωσιν, Ελένη !
Μετά μίαν ώραν δταν έπλησίασαν οί θεράποντες 

έκεϊ, είδαν τήν νεάνιδα γονατισμένην καί προοευχομέ- 
νην πρό τοΰ δουκός.

—Ό Δούξ τοϋ Πόρτλανδ άπέθανεν,εϊπε πρός αύτούς.
Μετά τρεις ήμέρας ή «Έφημερίς τής Αύλής» άνέ- 

γραφεν: «Ή μις Ελένη X**,  μνηστή τοΰ Δουκός τοΰ 
Πόρτλανδ, άσπασθεϊσα τήν Καθολικήν θρησκείαν, 
έλαβε τό μοναχικόν σχήμα έν τή Μονή τών Καρμη- 
λιτών τής Λ**».

Ποιον ήτο άραγε τό μυστικόν τοΰ λόρδου; Μίαν 
ήμέραν κατά τά μακρυνά του ταξείδια ευρισκόμενος 
εϊς τήν Αντιόχειαν, έμαθεν δτι εϊς τήν πόλιν εύρί
σκετο ένας λεπρός έγκαταλελειμμένος μέσα εϊς τά έρεί- 
πια ένός παληοΰ σπιτιού. Κανείς δέν τόν έπλησίαζε. 
Τόν Δοΰκα κατέλαβεν ή παράτολμος ιδέα νά έπισκε- 
φθή τόν λεπρόν. Προσεπάθησαν νά τόν συγκρατή
σουν, άλλά δέν τό κατώρθωσαν. Τόν έπεσκέφθη καί 
έπάνω εϊς τήν παραφοράν του τοΰ έσφιξε τό χέρι Γ 
Πάει πιά’ ήτο λεπρός. "Εφυγε βιαστικός έννοήσας τήν 
τρέλλαν του καί σπεύδει εϊς τήν πατρίδα του νά 
θεραπευθή. Ήτο δμως άργά. Ή άσθένεια ήτο άθε- 
ράπευτος. Χαίρετε δυνάμεις, πλούτη, χαρά καί καλ
λονή! Πάσα έλπίς έναυάγησεν εϊς τό κοίλωμα τής 
φοβερός χειρός κατά τήν άπαισίαν χειραψίαν.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Ή «Εικονογραφημένη· έχουσα πάντοτε ώς σημαίαν είς τήν 
έν γένει σταδιοδρομίαν της τήν «Καινοτομίαν» καί θέλουσα 
μαζί αέ τήν δροσιάν καϊ τήν τέρψιν ποΰ θά προσφέρει είς 
τούς αναγνώστας της κάθε εβδομάδα μέ τήν διαρκώς νέαν 
καϊ σπαρταριστήν έμφάνισίν της νά σημείωση καί ένα νέον 
σταθμόν άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην &υσίαν 
νά δωρήοη είς τούς αναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη εκείνος ποΰ θά εύνοήση ή τύχη, άλλά καί ποΰ θά 
μείνη ή διαρκής άνάμνησις.

ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ «PEUGEOT» 4500 ΔΡΑΧΜΩΝ 
®Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αντο- 
κίνητον τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα
τικής : 4500 δρ. καινουργές καϊ πολυτελέστατοι·. Τό αύτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ϊδή εϊς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοϋ κ. Π. Βλασσοπούλου έπϊ τής δδοΰ 
Σωκράτους 26, δοτις καί μάς άπηύθυνε τήν έξής επιστολήν:

Φίλε κύριε Δ. Βρατσάνε,
Έχω τήν τιμήν νά φέρω είς γνώσιν ημών, δτι ελαβον τήν άπό 

20 τρ. φιλικήν σας, έξ ής άπέσνρα επιταγήν είς όνομά μον έκ δρ. 
1,500, ισότιμον μιας voiturette Peugeot διά δύο άτομα μηχανής 
8 ίππων έκ 4 κυλίνδρων, ιήν όποιαν ίχω είς τήν διάΟεσίν αας.

Π. Βλασσόπονλος
Διευθυντής τον Γκαςάζ αυτοκινήτων

ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κά&ε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· έχει δικαίωμα 

νά διαγωνισθή διά τήν άπόκτησιν τοΰ πρωτοφανούς αύτοΰ 
δώρου. Νά διαγωνισ&ή είναι ή φράσις διότι είς τήν πραγ
ματικότητα δέν θά κάμη τίποτε άλλο παρά νά άποκόπτη 
καθ’ έβδομάδα καϊ νά άποστέλλη είς τήν «Διεύθυνση· τής 
Είκονογραφημένης» οδός Λέκκα αρ. 21° τό ειδικόν δελτίον 
συμμετοχής τό ευρισκόμενον εϊς κάθε φύλλον τής «Εικονο
γραφημένης» μέχρις ότου συμπληρωθή τό πρώτον έτος τής 
εβδομαδιαίας έκδόσεως ήτοι μέχρις ότου συμπληρωθή ό 
άριθμός τών 52 δελτίων.

Τό δελτίον θά άποστέλλεται έντός ιδιαιτέρου φακέλλου 
Ϊέροντος μόνον τήν επιγραφήν «Συμμετοχή είς τά Μεγάλα 

ώρα». Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί έν έπισκεπτήριον τοΰ άποστέλλοντος 
ή τό όνομα καί ή διεύθυνσίς του. Έκαστον δελτίον πρέπει νά 
συνοδεύεται άπαραιτήτως και με ενα δεκάλεπτον άσφράγι- 
στον γραμματόσημον έσωτερικοϋ διά τούς άποστέλλοντος έκ 
τοΰ έσωτερικοϋ καί έξωτερικοΰ διά τούς έκ τοΰ έξωτερικοϋ 
τοιούτους.

Οί συνδρομηταί τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης» δέν 
δύνανται νά συμμετάσχουν τοΰ διαγωνισμού.

Έκαστος άναγνώστης τής «Είκονογραφημένης» δύναταί 
νά άποστείλη περισσότερα τοΰ ενός δελτία συνοδευόμενα ύπό 
Ισαρίθμων δεκάλεπτων γραμματοσήμων, τά όποια θά τοΰ 
δώσουν τό δικαίωμα νά ουμμετάσχη τόσας φοράς είς τήν 
κληρωτίδα, όσοι καϊ οί αριθμοί τών δελτίων.

Είς τό τέλος τοΰ έτους μετά την συμπλήρωσιν τών 52 δελ
τίων θά καταρτισθή έπιτροπή έκ γνωστών είς τήν Άθηναϊ- 
Λ'ήν κοίνώ'νίΛΓί' προσιόπων τών οποίων τά όνόματα θά δημο- 
σιευθόΰν έν καιρώ. ήΒη&ηκψ τής έπιτροπής αύτής θά γίνη 
έξαγωγή έκ τής κληρωτίδος έϊς ήν θα εΐϊζ:: όλοι οί άριθμοϊ 
τών συμμετεχόντων, είς, όστις καί θά κερδίση το αΰς&χίνητον· 

Οί συμμετέχοντες διά περισσοτέρων τής μιάς σειράς δελ
τίων θά έχουν έν τή κληρωτίδι τόσους αριθμούς όσα καί αί 
σειραί, καϊ συνεπώς καϊ πλειοτέρας ελπίδας επιτυχίας.

Είς τήν κατωτέρω μαγικήν εικόνα φροντίζετε νά εΰρετε τόν 
άγροφύλακα, ό όποιος ίδών δτι τά άλογα αύτά είσήλθον άπό 
τόν δρόμον είς ένα άγρόν, σπεύδει νά τά έκδιώξη- "Αμα τόν 
εΰρετε γράφετε έπί τεμαχίου χάρτου τόν τρόπον, μέ τόν 
όποιον μπορεί κανείς νά εΰρη τόν άγροφύλακα, καϊ μάς τό 
άποστέλλετε συμφώνως πρός τούς κατωτέρω όρους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ι9!6 - ΑΡΙΘ. 1

Αί λύσεις δέον νά έχουν φθάσει είς τά γραφεία μας μέχρι 
τής εσπέρας τής μεταπροσεχοϋς Τρίτης 3 Μαΐου.

"Εκαστος λύτης διά νά λογιοθή τοιοΰτος πρέπει νά άπο- 
στείλη τάς δύο λύσεις καί τοΰ Παιγνίου καί τής Μαγικής εί- 
κόνος συνοδευομένας ύφ’ ένός ιολέπτου γραμματοσήμου.

Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος εξαχθη- 
οόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής · Εικονο
γραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν τετρά- 
δραχμον λαχεϊον τοΰ 'Εθνικού Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτη
σίαν συνδρομήν τής «Είκονογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαι- 
δικόν ήμερολόγιον τοΰ Βρετοΰ. Καί ό τρίτος μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν 
'Εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Είς τήν έναντι είκόνα αντιγράφετε άπό τό στακτϊ φόντο 

ιά έπτά σχήματα τά όποια συναρμολογείτε. Κατόπιν άπό τό 
παρουσιαζόμενον σχήμα άποκόπτετε μέ προσοχήν τά μαΰρα 
μέρη καϊ τότε έάν τό τοποθετήσετε τό βράδυ κοντά είς τόν 
τοίχον είς τρόπον ώστε ή σκιά του νά πίπτη καθέτως έπ’ αΰ- 
τοΰ, θά ίδήτε ένα άριστούργημα τέχνης, τό όποιον συνετά- 
ραξε τόν κόσμον. Τό σχήμα αύτό οΰτω συναρμολογημένον 
μας άποστέλλετε συμφώνως πρός τούς κατωτέρω άναφερομέ- 
νοιις όρους καϊ όμοΰ μέ τήν λύσιν τής μαγικής είκόνος.
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