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Προηγούμενα τεΰχη τής «Ελληνικής 
Τέχνης» εύρίσκονται πάντοτε είς τά κα- 
πνοπωλεΐα, Πατησίων 26 καί Καλλιτεχνι
κήν’Αγοράν, κάτωθι θεάτρου « ’Αλάμπρα».
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ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η  BEPONH

Ή  Αικατερίνη Βερώνη, διά την οποίαν τόσον ευφή- 
μως ήσχολήθη ό Ελληνικός και ξένος τύπος, ή Αικα
τερίνη Βερώνη ή οποία άπό της σκηνής τών Σλαυί- 
κών καί Τουρκικών θεάτρων διά της μεγάλης της 
δραματικής τέχνης άνεζωπΰρει τό εθνικόν αίσθημα καί 
προεκάλει ρίγη ενθουσιασμού καί υπερηφάνειας μετα
ξύ τών ομογενών μας, έγεν- 
νήθη έν Κωνσταντινουπό- 
?.ει.

Τ ό εξαιρετικόν καλλιτε
χνικόν τάλαντον καί αί σκη
νικά! άρεταί τής Αίκ. Βερώ
νη διέλαμψαν τό πρώτον 
δταν έδόθη μία έκτακτος καλ
λιτεχνική παράστασις υπό 
τοϋ Λυκείου Κωνσταντίνου 
πόλεως είς τό όποιον έ- 
φοίτα.

Ά π ό  τής πρώτης ταύτης 
έπί τής σκηνής έμφανίσεως 
τής μικράς έρασιτέχνιδος 
πάντες οί μαντεΰσαντες την 
μέλλουσαν θριαμβευτικήν 
καί καλλιτεχνικήν έξέλιξίν 
της, παντοιοτρόπως προσε- 
πάθουν νά πείσουν τούς 
διστάζοντας γονείς της δπως 
την αφιερώσουν είς τόν βω 
μόν της τέχνης, διά τόν ό
ποιον ή Φΰσις την εΐχε 
προορίσει, καί δπερ έν τέλει 
έπέτυχον.

Ή  Αίκ. Βερώνη έκαμε 
τήν πρώτην έμφάνισίν της 
έν Κωνσταντινουπόλει εις τό 
έ 'ρ γ ο ν  «Οί δυο Λοχίαι» ΰπο- 
δυθεΐσα τόν ρόλον τοΰ άγοριοϋ.

Μετά τό πέρας της παραστάσεως οί γονείς της 
έδέχοντο τά συγχαρητήρια τοϋ καλλιτεχνικού κόσμου 
τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ολοι προέβλεπον τό μέλλον της περίλαμπρον. Οι
κογενειακά περιστατικά ακολούθως συνέτειναν είς τό 
να επιδοθή όριστικώς πλέον είς τήν σκηνήν.

Τό 1885 ΰπεδΰθη, μετά περισσής τέχνης είς τόν 
«Περιπλανούμενον ’Ιουδαίον» τόν ρόλον τής Ά δρια - 
νής, όταν τό έ'ργον τοϋτο έδιδάχθη υπό τοΰ θιάσου τοΰ 
Άλεξιαδου έν τφ θεάτρφ τοΰ « ’Απόλλωνος».

Μετά έπιτυχή περιοδείαν υπό τόν Λεκατσάν είς δια
φόρους πόλεις τής Ρουμανίας, κατέληξεν είς Άθήναις 
δπου τής έγένετο αποθεωτική υποδοχή.

Έ ν  Ά θήναις ήρξατο κυρίως τό καλλιτεχνικόν στάδιον 
τής τότε δεσποινίδος Βεριόνη, σημειωθέν διά πολέ
μου σφοδροΰ είς τάς εφημερίδας, τών λογίων κριτικών 
διαιρεθέντων είς δυο αντίπαλα στρατόπεδα, έπιρρί- 
,π ΐο ν τ α  κατ’ άλλήλων αντί επιχειρημάτων ύβρεις.

Ευτυχώς ομως ή εχθρα έκείνη διεσκεδάσθη καί ή 
Δίς Βερώνη, ήτις ’ήτο ήναγκασμένη νά ύφίσταται 
πάντοτε τήν σΰγκρισιν πρός τήν εξοχον αυτής αντί
παλον κατέλαβε τήν πρέπουσαν, πρός τήν ύπέροχον 
καλλιτεχνικήν αυτής ιδιοφυίαν, θέσιν. Τοϋτο ωφείλετο 
είς τόν Πετσάλην ό όποιος πρώτος διεχοίρισεν εύ- 
κρινώς τά όρια : Τραγική ή κ. Παρασκευοποΰλου—  
δραματική ή δεσποινίς Βερώνη. Έ κτοτε τά άγρια 

μίση ήρχισαν πραϋνόμενά 
καί ό πόλεμος κατέπαυσε\·.

Μία μεγάλη αλήθεια εί
ναι πώς ή Κα Βερώνη 
συνέτεινε πολΰ είς τήν λέ- 
πτυνσιν τής καλαισθησίας 
τού αθηναϊκού κοινού. Eir 
σαγαγούσα παρ’ ήμΐν νέον 
καί σχεδόν τότε άγωστον 
δραματολόγιον έκλεκτών έρ
γων συνέτεινεν είς τό νά 
καταπέσωσιν έντελώς έν τή 
συνειδήσει τοΰ ’Αθηναϊκού 
κοινού, τά τόσον τέρποντα* 
αΰτό,εξαμβλοοματικά έργα τής 
ξένης φιλολογίας.

Ή  Κα Βερώνη έδίδαξε 
τφ 1891 έν Κ]λει τόν « Ό -  
θέλλον» καί «Δυονυσίαν», 
τήν «Λουΐζαν Μΰλλερ.» Έ ν 
Σμΰρνί), κατά τήν έκεΐ δια
μονήν της έδίδαξε τήν«Ά δρι- 
ανήν Λεκουβρέρ», τόν « Ά ρ -  
χισιδηρουργόν» τήν «Φαΰ- 
σταν». Έ ν  ’Αλεξανδρεία τήν 
«Ξένην» τοΰ Δουμα, τήν 
«Φαΰσταν», τήν «Διονυσίαν» 
τόν «Άρχισιδηρουργόν», τήν 
«Κυρίαν μέ τάς Καμελλίας», 
καί τήν «Λουκρητίαν Β οργι

άν». Μεγάλον θρίαμβον έπίσης έσημείωσεν είς τήν 
Βλαχίαν καί τήν Ρουμανίαν οπού διαρκώς άπεθεούτο. 
Έ ν Άθήναις έδίδαξε πλεΐστα έργα.Τήν μεγαλυτέραν 
έπιτυχίαν έσημείωσεν είς τήν «Φαΰσταν» καί τήν 
«Άδριανήν Λεκουβρέρ.».

Κατά τήν μετάβασίν της είς Παρισίους τ 
«Χρόνος» τό «Φιγαρώ» καί ό λοιπός γαλ.' 
αφιέρωσαν ολόκληρα άρθρα πρός τιμή 
Βερώνη, τήν οποίαν άπεκάλουν Σάραν 
Ανατολής.

Έπίσης ό ροινμανικός, τούρκικος κ</ 
νός τύπος έκαμε πλειστάκις ε ΰ φ η ι ΐ ί "  

λιτεχνικοΰ δαιμονίου τής K f"
Είναι άπειροι οί πρός 

γραφέντες στίχοι. ’Ελλείψω 
νον τά κατώτερο) ποιήμ' 
κοποΰλου καί Φ1'



2)εσωοινίόι £71ικαζερίνη Ξβερώνη
’8α>ϊ ζη ευεργετική, ζης

Ά πό τά ύψη τ ’ άμετρα τής τέχνης, ενα αστέρι 
μέ τά ολόλαμπρο του φώς του τά σύννεφα περνά 
κσί μάς φωτίζει τής καρδιάς τά πιό κρυμμένα μέρη 
καί στοχασμούς κ’ αισθήματα καί πόθους μάς ξυπνά.

X
Τό άστρο τής τέχνης τό λαμπρό μάς είσαι, κόρη, έσύ 
καί μπρός στό φώς σου ανοίγονται τά μάτια τής ψυχής μας 
έτσι τής τέχνης άνοιγε τήν πύλη τή χρυσή 
καί δείχνε μας αληθινούς τούς κόσμους τής ευχής μας. 

’Αλεξάνδρεια V6 8)βρίου 1893,
Γ· Β. ΤΣΟΚΟΠ ΟΥΛΟΣ

Τής τέχνης πρωτογέννητη, μεγάλη θυγατέρα,
Τοΰ Βυζαντίου ζηλευτή, παρθένα τιμημένη,
Ποΰ τό μεγάλο Σοφοκλή τόν θεωρείς πατέρα.
Καί τήν ‘ Ελλάδα μάννα σου πολυ αγαπημένη.

X
Ά ν  ζοΰσεί είς τοΰ Περικλή τά δοξασμένα χρόνια 
ποΰ προσκυνούσαν γιά Θεό τήν Θεία Τέχνη μόνηρ 
Τό άγαλμά σου θάστηναν νά σέ τιμοΰν αΙώνια 
Κ ' εν όνομα μέ θαυμασμό Οά πρόφεραν : Βερώνη.

“ Φ ΙΛ Ο Κ ΤΗ ΤΗ Σ,,

Ά ν θ η  είς άνθος ρίψατε, δάφνην είς ήρωίδα
Καί τοΰ ‘Ελικώνος στέψατε αί νύμφαι τήν Βερώνην
Διάδημα προσφέρατε καί δόξης άλουργίδα
Στής Τέχνης τήν βασίλισσαν τήν μίαν καί τήν μόνην.

«Μεταρρύθμισις» 27— 4 — 1894. Κάϊρον.

‘Ε π ' εΰκαιρί^ της δημοσιεύσεως έν τω  παρόντι τεύχει της β ιογρα 
φίας της Κ α ς  A U . Βερώνη δημοσιεύομεν xai το κατωτέρω 
αριστούργημα τοΰ Πούσκιν, χατά μετάφρασιν τοϋ χ. Θ .  
Βελλιανίτη, άφιερωθέν προς τήν έν λ όγω  καλλιτέχνιδα το 
1894 .

Ό  μαζωμένο adji
ilia’ στό αίμα βαμμένο βλέπω τοΰτο τό σάλι 
όπου είχε σκεπάσει τό ξανθό της κεφάλι, 
καί γεννφ τόσες πίκρες στή καρδιά μου τή μαύρη 
ποΰ ποτέ ησυχία καί γαλήνη δέν θαΰρχ).

X
"οταν ήμουνα νέος, όταν μ’ έτρεφεν ή ελπίδα 
σάν τρελλός άγαποΰσα μιά γλυκειάν ‘ Ελληνίδα, 
ποΰ μοΰ είχε τά νειάτα ή ματιά της μαγέψει 
καί τόνοΰ μου άρπάξβ καί τούς πόθους μου κλέψει.

X
Μέ παληούς μου συντρόφους μιά βραδυά έγλεντοΰσοί, 
καί νά σβύσω στό γλέντι, κρυφό πόνο ζητοΰσα, 
δταν Ινας ‘Εβραίος πονηρά μέ κυττάει 
καί μοΰ λέει κρυφά, «ή Ρωμηά σ ' άπατάει.»
Τ'-r, πετάω φλουριά, μου θολώνει τό μάτι,

Μα> ευθύς τό πιστό μου τά άτι,
πήτι της τρέχω, τή μικρούλα φωληά της, 

περάσει γλυκές νύχτες σιμά της.

ΧΝ Αολά, μέ τόν νοΰν φλογισμένο
ϊχαί μέσα ε(ς τήν κάμαρα μπαίνω,

V * τό φώς ποΰ σιγά τρεμοσβοΰσε 
<δα εναν άλλο φιλοΰσε.

τ ’ ανδρείο μου χέρι 
γυρό μου μαχαίρι.
/αλά ντροπιασμένη 

>1 σφαγμένη, 

τό σάλι 
Ui,

κι’ άπά τότε καμμιας γυναικός δέν έμίλησα, 
ούτε ώμορφα μάτια καμμιανής δέν έφίλησα.
Έ χ* ή πίκρα γεμίσει τήν ψυχή μου τή μαύρη 
ποΰ ποτέ ησυχία καί γαλήνη δέν θαΰρτ)
*Οσο βλέπω στό αίμα βουτημένο τό σάλι, 
όπου είχε σκεπάσει τό ξανθό της κεφάλι.

Π Ο ΪΣ Κ ΙΝ
Μετάφρασις Θ Βελλιανίτη

ΙΩΑΝΝΗΣ Β Α Λ Ε Τ Α Σ

Ό  συμπαθής ήθοποιός τής όπερέττας Δράμαλη 
’ Ιωάννης Βαλέτας είναι δπως ολοι οί ηθοποιοί τής 
σκηνής μιας, αύτοδημιούργημα. Είναι έκ τών παλαιών 
μας ηθοποιών, εκ τών μάλλον ευσυνείδητων, διότι ό 
Βαλετας ουδέποτε άνήλθεν επί τής σκηνής αμελέτη

τος. Τήν πρώτην καλλιτεχνικήν του δράσιν οφείλει είς 
τόν θίασον τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου είς τόν όποιον 
προσελήφθη κατόπιν εΰδοκίμου έξετάσεως τό 1900:

Χάρις είς τήν ευσυνειδησίαν του, τοΰ ένεπιστέΰ5· 
θησαν ακόμη, καίτοι δόκιμος, νά παίζη σημαίνοντος 
ρόλους. Κατά τό διάστημα τής λειτουργίας τοΰ Βασι- 
λικοΰ θιάσου ΰπεδΰθη μεθ’ ικανής δραματικής τέχνης 
πρωτεύοντας ρόλους είς τόν «Ά μαξάν» τοΰ Έ νσελ 
«Κλεμένην Ευτυχίαν» καί «Νέον Νομάρχην» κ.λ.π. 
Βραδύτερον διαλυθέντος τοΰ Βασιλικοΰ θιάσου προ
σελήφθη εις τούς θιάσους Ε. Παρασκευοποΰλου, Ε. 
Παντοποΰλου, Αίκ. Βερώνη κ.λ.π.

Είς τόν θίασον Παρασκευοποΰλου ΰπεδΰθη μετά 
περισσής τέχνης τούς δυσκόλους ρόλους τοΰ Κρίσπου 
είς τήν «Φαΰαταν» τοΰ Δ. Βερναρδάκη, τοΰ Πυγμαλί- 
ωνος είς τήν «Γαλάτειαν»,τοΰ Ίάσωνος είς τήν «Μή
δειαν» καί τοΰ Άρμάνδου Δυβάλ είς τήν «Κυρία μέ 
τάς Καμελίας» καί είς πολλά αλλα εργα.

’Ακολούθως δ κ. Βαλέτας, μετεπήδησεν έκ τοΰ 
δράματος είς τήν Όπερέτταν, είς τήν οποίαν ωσαύτως 
έσημείωσε λαμπράς έπιτυχίας ως συνταγματάρχης είς 
τόν «Βαφτιστικόν», «Πίκ-Νίκ», «Τίπ-Τόπ» καί είς 
πολλά ά'λλα δπερετικά Ιργα.

’Επίσης επαιζεν είς πολλά εργα τοϋ θιάσου Μι 
Κοτοπούλη.

Τήν μεγαλυτέραν του επιτυχίαν έσημείωσεν έν K o j v -  
ΰταντινουπόλει καί ώς Τειρεσίας είς τόν «Οίδίποδα» 
μέ τόν θίασον Βεάκη— Νέζερ.
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T o  y i iv i  ηταν στρωμένο μ ια  πιθαμή στους δρόμους της Μ όσχας. 
Ή  στέπες όλων τών σπητιών ήσαν Θαμμένες κάτω άπό τ ' όλοαγνο 
■χειμωνιάτι <.0 δώ ρο. Τ α  τζα-ι,ια ο λ α , γρανιτωμενα απο περίεργες πα
γωμένε; χλάρες, λές χι’  ηταν λαξεμμένα άπο Θεούς. Σ ’  τοΰ ; διάπλα- 
τους κι' απέραντους δρόμους της Μ όσχας τά μεγάλα ρούσσικα α) ογα 
μέ ψη) ά τά κεφάλια έσερναν τ ' άνάλαφρα ελκυθρα, χώνοντας μ ’  εΰ /α - 
ρίστησι τά μεγάλα τους πέταλλα στό παρθένο τό χιόνι.

Τ ό  βαρόμετρο τοΰ άντικουνου παλατιού  εδειχνε πώς το κουο ηταν 
στα ματισμένο έπίμονα άπό χτες τό βράδυ στά τριάντα δύο κάτω  άπ' 

τό  μηδενικό.
Οί άνθρωποι σφιχτά τυλιγμένοι μέ της βαργές τους γοϋνες και 

της άστρα-άνινες κατσούλες κατεβϊσμένες ισια με τ αυτια έτρεχαν 

σκυμμένοι και βιαστικοί.
*

Στή  γω νιά  του δοόμου, ενας νεο; που οεν ηταν περισσότερό απο 
είκοσι χρόνων, μέ ηοεμη εκφρασι στο ομορφο σύνολο του προσώπου 
του, στριφογύριζε άπο καιρό πολύ στο πεζοδοομιο πουταν αντίκρυ 
άπό τό μεγάλο πλουσιόσπητο. Έ κ ε Γ π λ ά ί  ήταν ενα τσαίνικο. Έ κεΐ 
έμπϊ^κε μιά δυο φορές, έζήτησε βότ*α, ερριξε μερικά καπίκια στό 
μπάγκο και ζαναβϊήκε γιά ν' ά oy ση τό μονότονο περίπατό του.

Έ σ ή κ ω σ ε  τά μάτια του γιά  μιά φορά άκόμα— ισω ς τή χ ιλ ιο - 
5τή— στά  παγωμένα τζάμ ια  τοϋ μεγάλου σπητιοϋ, μη 'πω; δη τή σ ι - 
) ουέττα έ*είνης, που τοϋ είχε παρμένη τή καρδιά και κάθε σκέψι.

—  Τ ίπ οτα  !
—  "Ω σ τε  ησαν ψεύτικες ολες έ*εΐνες of ματιές της στον -/ορό ; 

'Ε π ειτα  τό παράδοξο σφίξιμο τοϋ χεριού της σ Τή διάρκεια τοϋ δαλς ; 
Ή  ανέκφραστη εύχαρίστησι ποΰ έ'δει'/νε οταν τόν εννοιωθε κοντά της ; 
"Η ταν λοιπόν ψεύτικο τό μεγάλο «ναί»π οϋ  βγήκε άπ’  τά  χείλη της 
σάν τήν έρώτησε κλεφτά στό τελευταίο σουαρέ αν επρεπε να ελπίζη ;

■Ό χι, δέν είναι δυνατόν. Ν ά , τό παγωμένο παράθυρο ετριξε, να, 
νά άνοίνε·.. "Ε ν α  κέοινο χαριτωμένο χεράκι προβάλλει μέ έ’να κομμάτι 
'/α ρτ ι ρόζ . Τ ώ ρρ ιξε  κάτω στό χιόνι και ζανάκλεισε τό παράθυρο 

ά μ έσ ω ς .

Μόσχα, 15 Δεκεμβρίου

Αγαπημένε μου,

Καλημέρα.

Θ ά  δεχόμουνα νά συνεχίσω μαζί σου τό φ )ερτάρισμα  αν δεν δι- 
έτρεχες τό βέβαιο κίνδυνο νά πλήρω σης ιό  καπρίτσιο μου αυτό μέ 

τή ζω ή  σου.
Φίλε μου πήγαινε στό δω μ άτιό  σου νά ζεσταθ^ς. Θ α παγώσης 

κακόμοιρο παιδί κκΐ θά στερηθούν οί συμφοιτηταί σου την ποιητικη

κ«1 ρωμαντική υπαρξί σου. *Α ν ή σ ο υ ν α α π ο  τον κόσμο το δικ<?  ̂
μας θα μπορούσα νά σέ καλέοω γ ι ’ ένα τσά ϊ, γιατί αληθινα άρ·/ιζα» 

νά σέ λυπαμαι.
Α ι ο υ ν π ί ν κ α  

Αύτή πού τής αναγορεύεται νά σας άγαπάΐ]
* **

Μιά χώ οα  γίνεται ανάστατη. *Η  κοαταιή αυτοκρατορία εκκο- 
κινησε άπο το α ίμ α . Μ'.ά ριζική αλλαγή στο πολίτευμα εδημιουργησε 
νέα αριστοκρατία , έδημιούργησε νέα βιοπάλη. Ξ ερρίζωσε κι9 ανε- 

τρεψε το κάθετέ.
*

*  *

χ έ  μ ’, ά μεγάλη αθηναϊκή σ ά )α  συχνάζει καθε δραδυ πολύς εκλε
κτός κόσμος γιά  νά πεοάση μιά ώ ρα  ακούοντας μια βιρτουοζα τσιγ- 
γάνικη ορ·/ηστρα και νά δοχιμάση τήν τύ)(η του πέονον:ας μ^α ή 

δυο καρτέλλες της τόμπολας.
2 *  ένα ακρινό τραπεζάκι κάθεται μιά εύθυμη παοεα. 'Έ νας ν£ος 

υπολοχαγός σκυμμένος σέ μ ιά  ρόζ καρτελλα *αι συμπληρώνοντας τον 
ιελευταΐον αριθμό πού ακούστηκε μέ ένα γυ*)ακι, εφώναξε τρελλα τη  
λέ£ι «Τ ό μ π ο λ α » .

"Ε ν α  κέρινο χεράκι πλησιάζει τήν ρόζ καρτέλλα.
'Έ ν α  ζευγάρι μάτια  καρφώνονται απάνω σ εκείνο το χέρι. 

"Εναν ώχεανό άπό σκέψεις τόν φουρτουνιάζει μες στό μυαλό του νεου 
αξιωματικού, τό κέρινο εκείνο γεράκι δίπλα στό χ ο ώ μ α  τό ρόζ. Α π ό 
τομα  τά ‘/έρ ια  του αιχμαλω τίζουν στή θέσι αυτή τό χεράκι μα δεν 
τολμά νά σηκώση τά μάτια  του ν άντικρύση το  ποοσω πο τηί.

Ή  Λε'α αυτή πού*πλησίατε στό τραπέζι της συντροφιάς, μ ά ξαν- 
θούλα λεπτή,μέ ηγεμονικό αληθινά παράστη μα , έμεινε σάν καρφωμένη 

στή θέσι της χωρίς νά κινηθη.
Σ τή  διαχοσμητική μεγαλοπρέπεια, στό φαντασμαγορικό φ ω τισμ ό 

και στήν αρμονική όμοοφιά  του κόσμου εκείνου, ή ευγενική ξανθουλα 
ξεχώριζε.

—  Π αρακαλώ κ ύ ριε ... πρέπει νά γίνη κοντρόλ άπό τή διευθ...
— Λιουμπίνκα, έσύ ;
— "Εσείς ; ? Κρατήθηκε μέ κόπο γιά  νά μή σω ρ ια στή  κατω .

Σ τ ή  γέφυρα ενός μικρού βαποριού, πού έπλεε για την ομορφη 
πατρίδα του υπολοχαγου υστερ’ από τρεις μερες, θυμηθηκαν τα  περα
σμένα και στήν κοινή τους συμφωνία γιά τίς αστείες κοινωνικές π ρ ο 
λήψεις που πνίγουν κάθε αυθόρμητο αμοιβαίο  α ίσθη μ α, αλλαζαν το  
πρώτο φιλί, ώς άρραβώ να  ενός γάμου πού τόν υφανε ό μεγάλος θεος 

του έρω τα .

Ν .θ .  Σ Υ Ν Ο Δ ΙΝ Ο Σ

Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α

Προχθές τ’  ά&όγεομ,α jtspvoosa άπό ενα στ*νδ κοά 
μ,όλις χωροοαδ χ,αλά χαλά νά περάσω Sva τροχοφόρο.

Τά πεζοδρόμια; σχεϊάν δέν ΰπηρχον: ϊιότι ήσαν τ030 
ατενά ω 3τε Ινας δνδρωιιος δέν μ,ποροδαε νά περάαΐβ. 
’Eav δε— δπως αονέβη σέ μ,ένα συναντοδ^ε χάνεις δλ- 
λον έ£ άνπθέτοο έρχόμενον, ήτο τελείως άδόνατον »■ 
περάσοον xai οί δόο εάν δεν κατέβαινε έ Ινας στ' 
μ,ο Ιως δτου περάση δ δλλος χαΐ κατόπιν νά 
σ ’ αότό.

— Λοιπόν περνώντας άποχεί στό πειά > 
too δρόμ,οο σονηντήθην μ,έ ενα γεροντα*ο< 
έρχόμ,ενον.

— Χωρίς χαλά νά τό χαταλάβω χαΐ ετ 
μπορεί νά κανείς εδρέθηκα στδ ϊρόμ 
τόπο νά περάση τδ σομ,παθητιχώτατο 
στδ πέρασμα του έσχόρπιζ» asSar*·'»· 
ηρεμη περπατησιά τοο, *r 
γνω'ΐία τοο. -

Ένόμιζε κανείς δτι pcl 
τοο ίσερνε *al ταϊς χοο και 
ρης πονεμένης ζωτ5«,

Δέν είχα προχα 
δτε είχα χάσ*ι τε



τοδ γέροντος, δτε δλως έξαφνιχά άχούω τό γερονιάχο 
νά μοΰ φωνάζΐβ μέ μιά φωνή τρεμουλιαστή ή όποία 
λές χαί έβγαινε μέ πολύ κόπο άπό τό κουρασμένο λα
ρύγγι του.

Δέ μου λές παιδί μου τί ώρα είναι; Λεν ξεύρω τί 
Ινοιωσα τήν στιγμή έκείνη καί άντί δπως θϊπρεπε νά 
κοτάξω τό ρωλόϊ μοο καί νά τοΰ πώ τήν ώρα, έστα- 
μάτησα χαί τόν κυταξα ατά μάτια μέ ενα βλέμμα Τ η 
ρημένο, κάπως έπίμονο είς σημεΐον ώίτε τόν ήνάγκασα 
δθελά μου βέβαια νά έπαχαλάβ^ τήν έρώτησί τοο γιά 
τήν ώρα.

Μετά τήν δευιέραν έρώτησι τήν όποιαν Ινοιωυα νά 
πέρνα άπό πάνω μοο σα^ ενα ρεύμα ήλεκτρικό συνήλ- 
θα άμέσως καί βγάζοννας τό ρωλόϊ μοο έκύταξα τήν 
ώρα καί ήμην έτοιμος νά τοδ πώ τέσσαρες παρά τέ
ταρτο— δαο καί ήτο άκριβώς, άλλά δέν κατώρθωσα νά 
πώ τάς λέξεις βύτάς βλέποντας πρός τόν γεροντάκο πα- 
ρετήρησα δτι τά μάτια τοο ήοαν κολλημένα στήν άντι- 
κρυνή πόρτα καί δόο ίάχρυα έκολοΰσαν στό πρόσωπό 
τοο.

Έ μεινα μέ τάς λέξεις στό στόμα χαί χωρίς νά τάς 
προφέρω Ιστρεψα καί γώ τό βλέμμα μοο στήν κατε- 
θονσι πού είχαν τά μάτια τοδ γεροντάκου καί τί νά 
sSfi; ενα μεγάλο μαδρο πανί έ'χλεινε τήν άντιχρονή αύ- 
τή πόρτα χαί στή μέση άκριβώς ενα νεκρώσιμο μέ με
γάλα γράμματα άνήγγελε τήν κηδεία τής Δ .................
γιά τής τέσσαρες οκριβώς τής ιδίας ήχέρας ποδ σονέ- 
βηααν, δσα σας είπα γιά λίγα δευτερόλεπτα πέρασαν τόσαις 
σκέψεις άπό τό μυαλό μοο, χαί άντικρύζοντας πότε 
τήν άντιχρονή πόρτα, ποδ μέ τό μαύρο της πανί μαρ
τυρούσε δτι τήν ήμερα έκείνη κδποιος άνθρωπος έξέ- 
φογε άπό τά δεσμά τής ζωής γιά νά τρέξ^ vaopig 
— ποιός ξέρει;— ίσως περισσότερη ελευθερία!, πότε τόν 
κλαμμένο γεροντάχο ποδ μέ τή λυπημένη Ικφρασί τοο 
μοΰ είχε χάμει μιά τόσ: βαθειά έντόπωσι ώϋτε χωρίς 
va έχω καμμιά ό'ρεξι γιά συγκινήσεις καί κλάμματα 
εννοιωσα έν τοότοις δόο δάκρυα νά μοδ καίοον τό πρό
σωπο.

Παρ’ δλα αδτά άπεφάσισα γιά μιά στιγμή νά φάγω 
άμέσως χωρίς νά πώ ουτε τήν ώρα στό φτωχοντυμένο 
γέροντα, ό όποιος έξακολουθοδσε νά κλαίν;, νομίζοντας 
δτι Ιτσ: θδταν καλύτερα παρά δν διερωτάτο τήν ιεροσυ
λία πρός τήν σογκίνησί του, λέγοντας τοο τήν ώρα να 
τόν άποσπάσω άκό αύτήν.

— Αδτά είχα στο μοαλό μοο καί Ιχανα νά προχω
ρήσω αλλά δέν τό κατώρθωσα γιατί στή μέση τοδ δρό- 
μοο ήταν Ινα χάρο τής καθαριότητος άπό έκείνα ποΰ 
£χει ό δήμος καί (ΐαζεόουν άπό τούς δρόμοος τά σκου
πίδια, γεμισμένο ώ ; άπάνω καί τοδ όποιου ό όδηγός 
είχε κατεβή κάτω χαί μέ κάτι νευρικές χειρονομίες 
καί λόγια δονατά χαί γρήγορα μιλοδσε μέ εναν δλλον 
άμαξα συνάδελφό τοο καθώς πειό Ιπειτα κατάλαβα χαί 
';λονικοδσ3 ααζύ τοο γιατί δέν κατώρθωνε νά περάσή 

ν τοδ είχαν φράξει τά δρόμο.
''ιτρεψχ πάλιν ns0; τό γερσντάκο καί τί νά ίδώ; 

'«ν είχα δή δρθtov δυο βήματα μακροά μοο 
π;ιά, άλλά νά βρίσκεται ξαπλωμένος μπροΰ 
ιδρόμιο άλλά καταμεσής στό δρόμο καί 
‘νοιγμένα πρός τήν κατεόθονσι τής άντι- 
πένθομο πλαίσιο πόρτας, 
βήμα τύρέθηια δίπλα τοο τόν έσήκωσα 
καί βχστώντας τον σιγά σιγά δ^ωςήταν 

γόρω μοβ μήπως ευριβκα χα- 
μι’ αύτό στό Πολιτικό νο- 
ανβνα φαρμακείο νά τοδ

μέ τό βλέμμα μου τό 
'ντας πρός τό μέρος 

ρτας είδα νά Ιχουν 
όντες ενα απλό σα

νιδένιο φτωχικό φέρετρο μέςτό οποίο ήταν ξαπλω
μένο τό πτώμα μιας γρηοόλας—στό πρόσωπο τής όποι
ας διεκρίνετο ενα μειδίαμα πικρίας καί σαρκασμοδ 
μαζό, λές καί μες σ’ αύτό ήθελε ή καο^ένη νά κλείσε 
δλη της τήν ίδέα γιά τή ζωή καί γιά τοος άνθρώποος.

Τό θέαμα αύτό Ιφυγε αάν κινηματογραφική ταινία 
άπό ςά μάτια μου γιατί έν ιφ  μεταξύ οί φρακοφόροι 
είχαν προσπεράσει τό κάρο μέ τά σχοοκίδια καί είς τήν 
μπροστά ά * ’ αύτό περιμένοοσα νεκροφόρο αμαξα τήν 
δποϊα τότε μόλις κατώρθωσα νά διακρίνω χαί άφοΰ τό 
έτσποθέτησαν μες σ’ αύτήν άνέβηχαν χαί αυτοί καθώς 
καί δόο τρεις δλλ^ι έπάνω σέ δύο άχάξ.α ποδ άκόμη 
πειό μπροστά περίμεναν κζί άργά άργά καί πένθιμα 
άπεμακρύνοντο πρός τήν αιωνίαν ολων μας κατοι
κίαν.

’Αμέσως ήχολούθησε τό κάρο μέ τά σκουπίδια, ό άμα
ξας τοδ οποίου δρχιαε νά κτυπ$ δαιμονιωδώς τό κου
δούνι ποδ ijto στό αμάξι το ο —θαρρείς πώς ήίελ» μέ 
αύτό νά αναπληρώσω τό χρόνο »οδ εχαιε περιμένον- 
τας ν« προσ,τεράσΐ(] ενα άλλο σχοοπίδι, μιά ζωή—  ή 
όποια πεταγμένη μές στήν νεχροφόρο Ιφεογε για να 
μήν Ινοχλήϊ^, ποτέ πειά τόν έργατικό σκοο,τιδιάρη στο 
δρόμ,ο τοο.

'Ο γεροντάχας έν τψ μεταξύ είχε σονελθει κ*ί στη- 
ριζόμεν^ς στον ώμο μοο ξανέρχισε νά κλαίιτ) καί διί- 
χνοντάς μοο τήν όλοέν άιτομαχρονομένην νεχροφόρο 
τήν όποιαν ή «λουθεί τό κάρο τών σχοοπιϊιών κατώρ- 
θωσι διακοπτόμενος άπό λυγμού; νά μοδ πιρ. Παιδί 
μοο! Νά ό δνθρωπος είτε τό ενα χάρο τών σκοοπιδιών 
κοτάξης, είτε τό δλλο τήν νεκροφίρα είναι το ί'5ιο 
πράγμα— ή διαφορά είναι μόνο δτι ένώ τά μικρά σχοο- 
πίδια ποδ μεταφέρει τό κάρο τών σκοοπιδιών δέν έχα
ναν κανένα θόρυβο, τά μεγάλα σκοοπίδια ποΰ με:αφέρει 
ή νεκροφόρος τής πειό πολλές φορές κάνουν πολύ θό
ρυβο στή ζωή— πάντα δμως σχουπίδια είναι, καί τά μέν 
χαί τά δέ.

Λ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΟΕ

Η Π Ο  Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α

Τ Α  ψ Α Ρ Ι Α  T f i X  Σ Α Χ Α Ρ Α Σ

'Ο  τίτλος αύεός ΐαως ςρανΰ παράξενος διά τού^ μη γνω -  
ρίζθντας τάς έν Σαχάρςι συν&ήχ«ς, έν τούτοις εΐνε αληθές  
ότι εις πολλά μέρη τή; ερήμου 2αχάρας εύρίοκονται ψά
ρια, ιδίως μαρίδες καί πέρκαι, ζώιαι είς ύ.ιό/εια ρεύματα. 
Ή  έ.τιστήμη μέχρι τοΰδε δέν έχει εξηγήσει τήν προέλευσίν 
τω». Έάν τά ψά^ια οΰεά δέν εΐ/ον οφ θαλμούς, δπως έπί 
παραδθΐγματι τά έν τφ  σπηλαίοι ΜάμμοΘ τής Κεντώχης, ϋά 
ύπετίθετο oci εΐνε λείψανα τή; έ π ο χ ή κατά τήν όποιαν 
τά καλϋπτοντα τήν ϊαχάραν 53ατα έπεοϋρθηοαν, καί τά 
όποϊα έχαίαν τούς όθβαλμούς λόγφ τοΰ μακροχρονίου 
βίου των είς σκοτεινά υπόγεια ρεύματα. Ά λ λ ά  τά ψάρια 
αΰτά διατηρούν δ.Ια τά όργανά των. Π 3ς εόρέθηιαν λοι
πόν έχει, τόσον μακράν άπό τήν θάλασσαν; Ύπάρχβι γνώ
μη δ α  ώά τών ιχθύων τούτων ήϊαν κολλημένα εις χώμα 
τά όποιον τά πτηνά μετέφερον διά τών ποδών των ε ί ; τάς 
οάσεις, άλλ’ ή ΰπόθεσις αύιή εΐνε αρκετά υπόδεσις καί δέν 
ευρίσκει πολλούς ΰποστηριχτάς. Περισσότεορν π.θανοφα- 
νής εΐνε ή γνώμη δ ;ι  ofitoi ήλθον είς τάς όίσεις διά τών 
συγκοινωνούντων πρός τήν θάλασσαν υπογείων ρευμάτων, 
τά όποια άναφαί\ονται κατά διαφόρους αποστάσεις είο τήν 
Σαχέραν. "Ισως τά ρεύματα avca άλλοτε, είς πολύ άπομε- 
μακρυσμένους άφ' ημών χρόνους, νά ήιαν έπί τής έπιφα- 
νείας αΰιής καί νά τήν ή^δευον, δίαν ήηο πεδιάς.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΙΣ Til λΘΗΜΑΣ ΙΤΡΟ 50 ΧΡΟΝΟΝ
Πώς τό περιγράφει ό γΐλλος συγγραφεύς

M r G . Deschamps

'Η,ιαν στάς ’Αθήνας δύο ΐϊδη θεάτρου : ί ο  θέα
τρο τών ανθρώπων τοο κόσμου καί τό λαϊκό θέατρο. 
Οί άνθρωποι τοϋ λαοϋ ή οί μικροαστοί ποΰ κάθονται 
στή Nea ΙΙόλι στα πέριξ τοΰ ^Αγίου Νικολάου ατά 
Πευκάκια, σκορπίζονταν τό δράδυ, στο τέλος τών 
καυτερών ημερών τοΰ καλοκαιριού μέσα στα καφε- 
νεία-κοναέρτα ποΰ γειτονεύουν το σταθμό τοΰ Λ αυ
ρίου η σ της χολώνες τοΰ  ’Ολυμπίου Διάς. Τραγου- 
γοΰσαν τραγουδάκια στόν κήπο τοΰ Όρφανίδη καί 
στο κονσέρτο τοΰ Πύργου τοΰ *Αϊφελ. Στο θέατρο 
τοΰ Λαοΰ επαιζον την πατριωτική παντομίμα. Εϊκοσι 
λεπτά ή είσοδος γιΑ νά δη κανείς την τρομερή εκ- 
κ ρη%ι τοΰ μοναστηριού Τ οΰ Άρκαδίου τής συγκινη
τικές περιπέτειες τής Παπαρούνας, εννοούμενης τοΰ 
’ .Αλί} Πασά, ή τις εξαιρετικές επιτυχίες τοΰ Μάρκου 
Μποτααρη. Αύτο to τελευταίο εργον ήταν ποΰ σή
κωνε τά περισσότερα χειροκροτήματα.

Οί θεαταί κάθονταν εξω στο ύπαιθρο, μέσα σέ μιά 
μάνδρα άπο παληΐς σανίδες, οί ηθοποιοί έπαιζαν 
μέσα σ ’ ενα ε*$ος παράγκας ποΰ εμοιαζε αάν ενα 
κουτί ποΰ τώβαλαν δρθιον. Μιά ορχήστρα επαιζε 
εθνικά θούρια. Ή τα ν  ’ κεΐ 5  η 6  γύρω άπο ενα ανα
λόγιο, μέ τά μάγουλα φουσκωμένα, φυσώντας μέχρι 
σκασίματος σ(ά χάλκινά τους όργανα. Ο μαέστρος 
κρατούσε σφικτά στά στήθεια του ενα πολυσκουρια- 
αμένο ααξοφ'ον άπ ’ οπου εβγαζε, α τής μεγάλες στιγ- 
μίς, βαρειούς ήχους. °Η  πιστόν είχε άπότομες εκρή
ξεις, το κλαρινέτο εΙρηνικούς στεναγμούς στό τ έλος 
τών φράσεων ή νότες, αργές έρχονταν δπως-οπως σαν 
ενα κοπάδι άπό άφηνιασμένα πρόβατα, ή τελευταίες 
φράσεις ξε<ούφαιναν κάνοντας θόρυβο αάν κεραυοί.

Τό *Αντρον τών νυμφών μ’ δλε; τής λίγες είσα- 
γωγές άπό τό εξωτερικό, είχε διαφυλαχτή σχεδόν 
άποκλειατικά α-ιην ελληνική Κωμωδία. Έκεΐ επρεπε 
νά πάτ) κανείς άν ήθελε νά παρευρεθτ} α τής πράξεις, 
στής χειρονομίες καί ατά λεγόγενα τοΰ Φαβουλή ποίι 
κάνουν νά γελάτ), στο Καζίνο τών Ελλήνων. Μι,λαει 
με τή ιιύτη, τρώει σκόρδο, ξυλοφορτώνει τό γείτονά  
τον, δέρνει τή γυναίκα του καί νά μέ τί μπορούσε 
νά δώαη τή χαρά, γιά μιά ολάκερη βραδυά στους 
άγαθούς εμπόρους τοΰ προαστείου τοΰ ΙΚισαοΰ. Ή  
παράξενη ευθυμία τών Ε λλήνων εΐνε άκούραατη καί 
δέν υποχωρεί μπροστά ae κανένα θέαμα. ’Ή αουνα πα
ρών δέν ξέρω πάσες φορές ατό θάνατο τού Φααουλή. 
*Ο φουκαράς ήταν στό κρεββάτι του, βαρειά άρρω
στος· βαατοΰαε τά πλευρά τον, τόσο τά κοψίματα 
τόν έκοβαν, τά δόντια του γτυποΐσαν άπό τόν πυ
ρετό και φώναζε με λυγμοί·? διακεκομίνονς, ενα θεό 
ποΰ θεραπεύει, πού στήν ‘Ανατολή, άντεκατέστησε 
τελειωτικά τόν 'Ασκληπιό : « Κινίνο ! Κινίνο /» Φα>- 
νάζει τή γυναίκα του καί τή στέλνει στό φάρμακο- 
πώλη. Πίνει μέσα σ ’ ενα ποτήρι νερό, τό βότανο  
ποΰ θά τόν λευτερώατ], τήν άσπρη σκόνη ποΰ θά τόν 
άνακουφίστ). Μάταιες προσπάθειες. Γυναίκα φέρε μου 
άκόμα κινίνο ! Ό  Φασουλής κυττάει την άοπρη σκόνη, 
φωνάζει άμέσως, κάνοντας πολλές φορές τό σταυρό 
του, δλους τούς ’Αγίους τοΰ Παραδείσου. Βχζει λίγο 
άπ' αύτό τό φάρμακο στη γλώσσα τον. Φρίχη ! Σκάν

δαλο ! Ό  φαρμακοπώλης εΐνε ενας κλέφτης. Δέν εΐνε 
σουλφάτο, εΐνε παληό άλεΰρι.

°Ο Φασουλής ρίχνει στή γυναίκα του μιά απελ
πισμένη ματιά. Γυναίκα πήγαινε στό βουνό, στό 
μοναστήρι. Λενε δτι οί Φράγκο καλόγεροι έχουν μυ
στικά ποΰ γιατρεύονν δλες τής άρρώατειες. Μετά 
ενα λεπτό ή πόρτα άνοίγει, καί μία φράγκοκαλόγρηα 
τοΰ Ά γ ίο ν  Ιωσήφ, άτλή και ντροπαλή κάτω άπό 
την άσπρη σκούφια της, μπαίνει στό δωμάτιο μ ' 
ενα ελαφρό θορνβο ενλογημένων μενταγιόν καί κομ- 
μπολογιών. Ό  Φααονλής δέν ξέρει ούτε πώς, ούτε 
μέ 7τοιά γλώσσα νά τήν ευχαρίστηση. Μπονζούρ, 
Μπονζούρ , φωνάζει, Μερσί, μερσί ! μουά νόν παρ- 
λάρ φραντζέζο. Μουά, Γ κρέκο. γκρέκο νόν Λατίνο ! 
Καλημέρα απαντάει μέ γλυκειά φωνή, κάτω άπ ’ τό 
μεγάλο κεφαλόδεσμο σεις μαλάττο ; (άρρωστος ;) αί, 
μαλάττο, μποκού μαλάττο. Η  καλόγρηα, τοΰ δίνει 
νά πιή ένα φάρμακο, 'έπειτα τοΰ  άρχίζει μιά ομιλία 
ποΰ ό διαβολάνθρωπος καταλαβαίνει δτι αύτή θέλει 
νά τόν κατηχήαη στη θρησκεία τοΰ Πάπα τής Ρώ
μης...Τότε σηκώνεται στό πάληοκρέββατό του, καί 
σέ καλά ελληνικά, αν τή τη φορά, εκφράζει τήν πε1· 
ριφράνησί τον.

— "Α σκυλόφραγκα ! Γιατί σείς οί φράγκοι δέν 
εϊααστε χριστιανοί, θέλετε κανένας νά μή πιατεύη 
ατό Θεό ! "Α σκάνδαλο ! σκάνδαλο ! Καί ξαναπέφτει 
κατασυντριμένος στό στρώμα του, ένώ ή φραγκοκα- 
λάγρηα σώνεται κατατρομαγμένη. Τώρα πειά τελεί
ωσε ! Ό  Φασουλής είναι πεθαμένος καί θά πάτ) νά 
καθήση στόν παράδεισο με τούς όμολογητάς τής 
'Ορθοδοξίας. * Ερχονται νά τόν πάρουν, γΐά νά τόν 
θάψουν. Ή  γυναϊκα του σκοτώνει σε τρίλιες ψηλές 
τό επικήδειο τραγούδι. Οί συγγενείς έρχονται νά κα
θίσουν όλοτρόγυρα στό δωμάτιο, άλληλοπαρηγο- 
ριοΰνται μέ λόγια καί καρδαμώνουν βουτώντας τό 
ψωμί τους σέ μιά γαβάθα μεγάλη πού κολυμπούν 
ψάρια άλμνρά. Μιλούν γιά τό Φααουλή, γιά τό πνεύ
μα του, γιά τη φρονιμάδα του, τής μεγάλες αρετές 
του.

—  "Α ν τώ9ελε, λέει ό ενας, θά μπορούσε νάναι 
βουλευτής, γιατί μιλάει πολύ καλητερα άπ’ τό Δ η
μήτρη.

—  'Α ν  γινότανε παππάς, πετιέται άλλος, σίγουρα 
θά γινότανε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

— Ώ ,  ναί, προσθέτει ή χήρα καταδακρυαμένη. 
Τί καλός άνθρωπος ! Τί ευγλω ττία , τί έπιδεξιότητα 
ατό εμπόριό του. Φαινότανε σάν ενας κουτός, άλλά 
τώιανε επίτηδες, γιά νά μή ξεγελιέται άπ ’ τούς άλ
λους. θ :ίχε δλες της χάρες άν δέν μούχε δώαη τόοες 
φορές ξύλο.

Σι'αυτές τής λέξεις ' ενα μούγκριαμα βγαίνει απ' 
τό νεκρικό κρεββάτι. cO Φασουλής δέν εΐνε πεθαμέ
νος, έκανε τόν τέτοιον, γιά νά ξέρη τί θάλεγαν γ ι ’ -  
τόν. Καϊ τότε εγινε ενα ώραϊο πατιρντί : — 
πανούκλα ή γυναίκα! “Α ! σού$ωκα ξύλο; 
θά φας ξύλο χλωρά, θά φας τής χρονι?  
αρπάζοντας ενα χοντρομπάστουνο ό Φασ 
ρός καί γιατρεμμένος πειά, τρέπει είς < 
πενθοφορεμένη φχμίλλια του.
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Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  ΚΑΙ Γ ’·'

Ό  Ι α τ ρ ό ς  είναι 
ό δ ά σ κ α λ ο ς  ό δείλι 
ουογός άλλοιν δειλών καί 
ρος φράσεων καί /
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'Η  « ’Αθηναϊκή 'Οπερέττα Γ. Δράμαλη» παίζει 
κάθε βράδυ τήν «Μαρκησίαν Πομπαδούρ» τοϋ Λεο- 
Φάλλ. Ή  ύπόθεσις τοϋ έργου στηριζομένη είς εν έπό 
τά άπειρα επεισόδια τής πολυτάραχης ζωής της Π ομ- 
παδσύρ είνε αρκετά χαριτωμένη παρουσιάζουσα ταυ- 
τοχρόνως τήν εξευτελιστικήν βασιλείαν τοΰ Λουδοβίκου 
XVου. Τό λιμπρέττο ως έξακριβοΰται, εγράφη διά 
πολίτικους λόγους έν Γερμάνιο/, έσημείωσε δέ, χάρις 
είς τήν αρτιότητα τής άναβιβάσεως τοϋ έργου έν Βι
έννη, άφάνταστον έπιτυχίαν.

'Ο  κ. Δ . Καραχάλιος κατά τήν ιιετάφρασιν έφρόν- 
τισε ν’άποδώση πλήρως τούς λιμπρετίστας μη έκφεύ- 
γωνοΰδ’ έπ’ έλάχιστον.

Ό  κ. Δράμαλης δέν έφείσθη ούδεμιάς δαπάνης 
δπως άναβιβάση κατά τό δυνατόν άρτιον τό έργον. Ή  
Κα Ζάμπα έάν δέν είχε τήν υπερβολικήν νευρικότη- 
τά της, φρονοΰμεν,θά απέδιδε τελειότερον τήν Μαρ- 
κησίαν ποΰ υποκρίνεται, ή όποία δέν έφημίζετο διά 
τήν τόσην νευρικότητά της, κάθε άλλο, δλοι τουλάχι
στον, δσοι ήσχολήθησαν μέ τήν Πομπαδούρ τήν θέ
λουν ηγεμονικήν καί πράον. Ή  Δις Δαμάσκου άμεμ
πτος, ή κ. Τοΰλα Λώρη μιά πολυ ώμορφη έπαρχιωτο- 
ποΰλα, μπορούσε δμως, έφ ’ δσον έγκαθίσταται είς τά 
ανάκτορα τοΰ Λουδοβίκου, νά μεταχειρισθή μιά λευκή 
περοϋκα, έκτός άν τό έθεώρησε περιττόν ή διεύθυνσις. 
Ό  κ. Τρίχας είς τόν μικρόν ρόλον τοΰ Λουδοβίκου 
πολύ καλός, ό κ. Βαλέττας έπίσης, ό δέ κ. Κωνσταν
τίνου ώς ήθοποιός καλός ώς τενόρος ανυπόφορος.

Ή  μουσική τοΰ έργου έστερημένη τελείως έμπνεύ- 
σεως, είς ώρισμένα δέ σημεία σκανδαλωδώς υπενθυμί
ζει Bizel καί Puccini, ώστε νά θεοκ>ηί)ή συνειδητή 
καί επίμονος σύμπτωσις καί δχι ασυνείδητος.

"Ο πως δήποτε τό έργον θά κάμη ασφαλώς τάς πα
ραστάσεις του άν έννοεΐται φροντίση ό κ. Δράμαλης 
νά ξεκούραση έγκαίρως τόν άπό τή ςγενικής δοκιμής 
κατάκοπον τενόρον.

πρός όπερέττας προσομοιάζοντα, δεύτερον διότι πα
ραγνωρίζει διά τής χειρονομίας του αύτής καί τήν αι
σθητικήν καί ανεκτικότητα τοΰ άτυχοΰς θεατριζομένου 
κοινοΰ καί τρίτον καί σπουδαιότερον, διότι ΰπόκειται 
είς δαπάνας αδικαιολογήτους προσπαθών νά έπιβάλη 
διά καινουργούς σκηνικοϋ διακόσμου καί διαφημίσεως, 
εισπράξεις παχυλάς, έστω διά την πρώτην εβδομάδα.

Είναι μάταιαι αί ασύγγνωστοι προσπάθειαι τοϋ κ. 
Παπαϊωάννου καί τοΰ άτυχοΰς κ. Καρδαμίτση, έπί
σης τοΰ πλήρους ξεγυμνώματος τής κ. Έ γκελ καί τής 
μακετοποιήσεως τοΰ κ. Κλάριν.

Έ ρ γ α  σάν αυτό, αδιακρίτως άν ό κ. Παπαϊωάν- 
νου δεσμεύεται άπό ώρισμένας υποχρεώσεις πρός 
τόν πάντοτε σεβαστόν Βιεννέζον μαέστρον,— δέν έπι - 
βάλλονται.
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Είς τό Θέατρον τοΰτο δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Κωνσταντινίδη είς τόν όποιον μετέχει καί ή κ. Κυβέ
λη καθώς καί ό κ. Τηλ. Λεπενιώτης, μέ διαφόρους 
κιομωδίας, παλαιάς ώς έπί τό πλεΐστον. Εις -τό αύτό 
Θέατρον έδόθη τελευταίως ή έξυπνη ό'ντο>ς κωμφδία 
«Δέν άπατώ τόν άνδρα μου» κατά μετάφρασιν έκ τοϋ 
Γαλλικοΰ, ή οποία ύπερήρεσε καί κατεχειροκροτήθη

Οί κ. κ. Λεπενιώτης καί Στυλιανόπουλος είναι 
απαράμιλλοι.

\51ωόνΐ]ω ν

'Ο π ερ έττα  Π α π α ϊω ά ννο ν

’ Οπερέττα κ. Παπαϊωάννου έπαιξε τήν παρελ-
καΐ μοΓΓαρασκευήν τήν πομπωδώς διαφημισθεισαν
Tr'fi πετάο., \ ϊ< Βιεννέζου μουσουργού F. Lehar«K?i0-

Μω εύαι εις θέσιν νά γνωρίζω αν ημείς οί ση-
πήχ|νες έχάσαμε τό αίσθημα τοΰ καλοϋ, αν

πΕ( ς ιιας — έπί τοϋ έν λόγω έργου—  είναι
^, 'οϋ φίλτρου τής έξακριβώσεως τής ά-

3? χωμένοι από τό μουσικόν μας σκότος
μεν τήν γνωστήν δύναμι ν τοϋ έμπνευ-

- ' το "Ο πως δήποτε μέ έλαφράν τήν
J ; ,.'ταζόιιεθα —διά τό έν λόγω 

■<δα εναν α  λ/. ’  ‘, , ,_ ('σμα,ίΙεο)ροΐ'μεν περιττόν
ενοι είς τό νά συλλί'πηθώ-

'>μπα&ή θιασάρχην καί κω-
νν, συλλι,-πούμεί)α βε·

"ίτ) σφαγ’αν πρώτον διότι,
τ< καλοϋ άναβιβά-

ματα άνεπιτυχώς

ΖΚενζρικον

Τό παρελθόν Σάββατον ό Θίασσος τοΰ κ. Β. 
Άργυροπούλου «Ελληνική Κωμωδία» άνεβίβασε 
τήν γερμανικήν κωμωδίαν «Οί κύριοι τής Λέσχης»

Διά τήν άναβίβασιν τοϋ έργου κατεβλήθη κάθε 
ειλικρινής προσπάθεια έκ μέρους τής διευθύνσεως, 
μή παραλειθθείσης καί τής λεπτομερείας τής άπό 
σκηνής έμφανίσεως ενός αληθινά ώραίου πορτ-σερβίς. 
Γενικώς τό έργον,ήρμηνεύθη άριστοτεχνικώτατα.Έχο
με ν νά παρατηρήσωμεν μόνον δτι είς τόν ρόλον τοϋ 
Γουσταύου ήδύνατο νά άποδοθή μεγαλειτέρα προ
σοχή καθόσον ό ύποδυθείς τούτον, παρ’ δλην τήν 
εύγενη προσπάθειάν του— φρονοϋμεν— δέν κατώρ- 
θο>σε νάπαρουσιάση τόν εργατικόν, τόν έντιμον νέον, 
τοϋ οποίου ό ευγενικός χαρακτήρ αιχμαλωτίζει τήν 
καρδιά τής έξαδέλφης του (κ.Γιώτας Άργυροπούλου).

Ό  κ. ’Αργυρόπουλος ώς Ά λ εξ , αρχηγός τής Πατρι- 
αρχικής οίκογενείας τών Λίνδενμαν, ώς χρεωκοπήσας 
έμπορος,ποΰ ζή είς βάρος τών συγγενών του, ύπηρξεν 
υπέροχος, ό κ. ’Ε. Χέλμης έπίσης έφάμιλλος εις άπό- 
δοσιν, ό κ. I. Ταβουλάρης αξιοπρεπέστατος καί οί 
κ. Ίωαννίδης καί Ραυτόπουλος πολύ καλοί. Ή  Κα 
Γιοότα Άργυροπούλου, κ. Ραυτοπούλου καί δλαι 
αί κυρίαι δέν υστέρησαν.

Καί ολίγα διά τό έργον.
Ή  ύπόθεσις τοΰ έργοί’ πλέκεται γύρω άπό τά συν

αισθήματα πού μπορεί νά δημιούργησα μιά κόρη 
στην ψυχή ενός άνθρώπου της λέσχης ποΰ χρόνια 
έχει άπο’ξενωθή άπό τήν οικογένειαν. Τό θέμα είναι 
αληθινά πολύ ένδιαφέρον πάντως δμως ό συγγραφεύς 
δέν επιμένει είς τό θέμα του και ενφ ό θεατής περι
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μένει μίαν λύσιν σύμφωνον μέ τήν αρχικήν κστεύθυνσιν 
ευρίσκεται άποτόμως πρό διαφορετικής λύσεως ξένης 
πρός αύτην ταύτην την ιδέαν τοΰ έργου,

'Μ ω ο ζάς ’βωαρχίας 
ΡΟεβοα^ονίκη

1 Έ λΙηηπή Ηθογραφία,,
Είς τό θέατρον αύτό ό θίασος τοΰ κ. Ζάχου Θάνου 

«'Ελληνική ’Η θογραφία» έτελείωσε τάς παραστάσεις 
το μέ τό «Φτωχοκόριτσο» ώς τιμητικήν τοΰ θιασάρ- 
χου καί συγγραφέως. Ό  τύπος τής Θεσσαλονίκης 
άναγγέλει μετ’ άνακουφίσεως τήν αυτόθι άφιξιν τοΰ 
Γαλλικοΰ θιάσου μή ικανοποιούμενος πλήρως άπό 
τόν λαϊκόν— ώς άποκαλεΐ θίασον τοΰ κ. Ζ. Θάνου.

SKa6djja_
“ Θίασος Κ νριαχίδη

Σήμερον ή αύ’ριον φθάνει είς Καβάλλαν ό θίασος 
τοΰ κ. Ν. Κυριακίδη δπου θέλει δώσει σειράν παρα
στάσεων, δράμα, κωμφδία. μουσικάς ηθογραφίας, έπι- 
θεώρησιν κλπ.

Ό  θίασος συνίσταται άπό τό ζεύγος Κυριακίδη, τόν 
τενόρον κ. Σαμουράκην, Λάμπρου, τήν κ Έ ρ. Βασι- 
λειάδου κλπ.

X
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Θίασοξ Ρ . Νίκα,

Άνεχιόρησεν ήδη ό θίασος τής κ. Ροζ. Νίκα έκ 
Καβάλλας, διευθυνόμενος είς Άργοστόλιον, δπως 
δώση μεγάλην σειράν παραστάσεων είς τό έκεΐ χειμε
ρινόν θέατρον.

Ό  θίασος τής έκεΐ κ. Νίκα τελείως κατηρτισμένος, 
περιλαμβάνει πρώτης τάξεως στοιχεία, έκτός τής κ. 
Νίκα τάς κ. Φίνα Σκόττη, Στεφάνου, τούς κ. κ. βαθύ- 
φωνον Μ. Γιαννάτον, βαρύτονον Κουταβά, κωμικόν 
Π. Σβορώνον, Γαλάνη κλπ.

X .
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Θίασος Σ ά νδη — Αμη^α
Είς τό Ηράκλειον άπό έτους σχεδόν ευρίσκεται 

ό θίασος Σάνδη— Ά μ η ρά  καί δίδει παραστάσεις είς 
τό νεόδμητον θέατρον «Πουλακάκη». Ό  θίασος σύγ- 
κειται έκ τών κ. κ. Α σπασίας Σάνδη, Ί . Συρράκου, 
Ρ. Κωνσταντινίδου, Πολ. Καράλη, Ά λεξ. Κυρια- 
κίδου καί Μ. Νικητίδου καί τών κ.κ. Άλα. Σάνδη 
Ά γγ. Ά μηρά, Στ. Καράλη, έπίσης τόν θίασον κοσμεί 
καί ή εξαετής Έ ρ. Καράλη ένα σωστό έξυπνο αγ
γελούδι πού άπό της ηλικίας αύτής παρεδόθη ώς 
ιέρεια εις τόν μεγάλον βωμόν τής Τέχνης.

'ίΆω ο ζο ’&}ωτερικον
ΖΚάιρον

‘Ο π ερέττα  Σ α μαρτζή  Μ ηϊιάδη

Είς τό θέατρον «Κουρσάλ» έπανήλθεν ό λόγω τής 
γνωστής έν Καΐρφ ταραχής, διακόψας τάς παραστά
σεις του, θίασος Σαμαρτζή— Μηλιάδη.

Ό  έν λόγφ όπερεττικός θίασος τόσον έν ’Αλεξάν
δρειά, δσον καί έν Π όρτ-Σάϊδ άφήκεν άρίστην έντύ- 
πωσίν. Ά φ ’ ενός μεν τά έκλεκτά στοιχεία ποΰ άπαρ- 
τίζουν τό σύνολον, άφ ’ ετέρου τά αισθηματικά έργα 
τοϋ ρεπερτορίου τοΰ θιάσου καί κυρίως ή αυστηρά καί 
συστηματική όργάνωσις καί λειτουργία αύτοΰ, δέν ήτο 
δυνατόν ή λαμπράν ν’ άφίση έντύπωσιν άπό δπου καί 
άν διέλθη.

Ό  κ. Χατζηαποστόλου, κατέκτησε κυριολεκτικά τό 
κοινόν τοΰ Π όρτ-Σάϊδ, τής Αλεξάνδρειάς καί ήδη 
τοΰ Καΐρου, μέ τούς άθανάτους «Άπάχηδες», τό«Κ ο- 
ρίτσι τής Γειτονιάς» τή «γυναίκα τοΰ Δρόμου» κλπ.

Ή  κ. Ριτσιάρδη, καί ή Δνίς Κούρμη κατέθελξαν 
έξ ολοκλήρου τό διεθνές κοινόγ τής Αίγύπτου,

£vva vjia i
Ύ π ό  τής έκ Κωνσταντινουπόλεως άφι- 

•χθείσης καλλιτέχνιδος τοϋ άσματος 
(mezzo soprano) Δδος Ευφροσύνης Νέζερ θά δοθή 
προσεχώς έν τή αιθούση τοϋ «Παρνασσού» συναυλίαν 
(recital).

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει :
Τά ρωμάντσα τής Τζιοκόντας, Τροβατόρε, Φαβο

ρίτα, Σαμψών καί Δαλιδά, Καβαλλερια Ρουστικανα, 
Άμίκο Φρίτς κ. λ, π.

X
fP iu a  D sj/io vjv

Την παρελθοΰσαν τετάρτην άφίκετο έκ Βρυξελλών 
ή δεσποινίς Ρίκα Δελμουλύ, άριστούχος πιανίστρια 
τοϋ Κονσερβατουάρ τών Βρυξελλών. Πρόκειται περί 
έξαιρετικοΰ ταλέντου, άν κρίνη κανείς άπο τάς κρά
σεις τοϋ αύστηροϋ έν Βρυξέλλαις τύπου διά την έν 
λόγψ γαλλοελληνίδα καλλιτέχνιδα. ’Έτυχε πριότου 
βραβείου δεξιοτεχνίας κατά τούς έκεΐ διαγωνισμούς 
τοϋ Carrbr. 'Ωσαύτως κατέχει πρώτον βραβείον κατα 
τάς. άποφοιτηρίους έξετάσεις είδικώς virtunsite καί 
τό κυριώτερον δτι ή άφιχθεϊσα καλλιτέχνις δέν̂  είναι 
ή δεκαοκταέτις.Άναμένομεν άγωνιωδώς δπως ευτυχή
σω μεν καί άκούσωμεν τό παίξιμότης κατά τάς προσε
χείς recitals συναυλίας τάς οποίας πρόκειται νά δίόστ).

X
Ο Α Β Ε Ρ Ω Φ Ε 10Σ

Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ  Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Σ  
Τ Ο Υ  Ω Δ Ε ΙΟ Υ  ΑΘΗΝΩΝ 

Τ Ο  Π Ο ΡΙΣΜ Α Τ Η Σ  ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η Σ  
Πρό? 70 %νμβού\ιον τον Μονσικον καί Αραματι- 

κοΰ SvW oyov νπββαλβ την ϋκθβσιν, ττ\ς η en των 
κ. κ. Λαυράηκα, Ριάδη *al Μητροπούλου βίδικη etrt- 
τροττη άφον συνήλθε κατ' εττανάΧη^τιν καί έζητασε 
μετά προσοχής τά άποστα\έντα εί? τον Αβερωφβιον 
μελοδραματικόν διαγωνισμόν δύο πρωτότυπα Ελλη
νικά epya.

ΕΙς την βκθεοιν αύτής η επιτροπή αναφέρει ότι το 
ev των έργων τούτων φερον τόν τίτλον <Χτην πόρτα 
τοΰ μοναστηριού» είνε δραμάτιον είς πεζόν λόγον καί 
19 ασματα με ένδιαφέρουσαν πλοκήν και στίχους αρ
μονικούς και ρέοντας. ,

Τά εν λόγω 19 ασματα μελοποιηθέντα με ειλικρί
νειαν, δεν δύναται, δυστυχώς, νά ληφθουν νπ  οψιν 
ως μελοδραματικόν σύνολον, διότι δέν άνταπακρίνον- 
ei? τούς ορούς τοΰ διαγωνισμού και συνεπώς να κρι- 
θοΰν ώς τοιοΰτον, άφον λείπουν άπό αντα και ο τύ
πος και η ουσία τής μελοδραματική: σ^νθεσεας.

Τό υπό τόν τίτλον <Λεστενίτσα» ί τ ε ρ ο ε ρ γ ο ν  προ- 
σείλκυσεν άμέριστον την προσοχήν τής επιτροπής. 
Γραμμένον μέ νεωτεριστικής τεχνοτροπίας αντιλή
ψεις, ενορχηστρωμένον γενικώς μ« καλήν τέχνην και 
επιμέλειαν, μνρτυρεϊ, την σ.ρτίαν μόοφωσ.ν τοΰ συν
θέτου συγκεκριμμένως δέ συμφωνικήν διάθεσιν αντου 
λίαν διακριτικήν. 'Αξιοσημείωτα έκ τοΰ ολου δια την 
θεαματικήν άνάπτυ\ιν καΧ την δυναμικήν Ισορροπίαν 
τής ορχήστρας, ή εΐ-ααγωγη και τό Ιντερμέτζο.

Παρ' ολα ταΰτα, τό εργον, κρινόμενον ώς μελόδρα-



ματικη σύνθεσις, παρουσιάζει είδικάς τινας ελλείψεις, 
ών κνριώτεραι η παρακεκιν&υνευμένη χρήσις τής φω
νητικής έκτάσεως και πολλάκις καί τινες νπερβασίαι 
όρχηστρικών επεισοδίων, εξ ων ατονία τής σκηνικής 
οίκον ο μίας.

Παρά τά ελαττώματα ταΰτα τά οχι σπάνια είς 
τούς πρωτυγράφοντας διά το λυρικόν θέατρον, ή επι
τροπή κρίνουσα γενικώτερον και εν Trj επιθυμία νά 
ικανοποίηση μίαν εργασίαν εύουνείδητον, ήτις μόνη 
παρουσιάζεται δίά νά καλύψη την Ιοχνότητα τοΰ πρώ
του τούτου μελοδραματικού διαγωνισμού, απονέμει 
είς τον συνθέτην τής «Λεοτενίτοα» το δεύτερον βρα- 
βεΊον και προτείνει έν ταύτω την αυξηαιν τοΰ χοη- 
ματικοΰ ποσοΰ εις 7 .5 0 0  δραχμ. ήτοι την άμοιβην 
τοΰ Λ" και τοΰ Β' βραβείου, ώς ένθάορυοιν τής εύ· 
γενοΰς προσπαθείας του. Ή  άπόφασις έλήφθη έν ομο
φωνία.

Άποσφραγισθέντος τοΰ φακέλλου τον βραβευθέν- 
τος έργου <Λεστενίτσαν έγνώσθη, δτι ό συνθέτης 
αυτής ’ εΐνε ό κ. Γεώργιος Σκλάβος το δέ κείμενον 
τοΰ κ. Τάκη Δαραλέξη.

— —   — -

H I  ρ ΐ Η Γ « Λ Η Ι  n P O O S O I

ΑΙ Π Ρ Ο Ρ Ρ Η Σ Ε ΙΣ  ΤΟΎ ΒΕΡΝ

Αί τελευΐαΐαι μεγάλαι ανακαλύψεις καί εφευρέσεις 
Υποδεικνύουν τήν θαυμαστήν διορατικότητα τοΰ ’ Ιου
λίου Βέρν, ό οποίος έγραψε περί αυτών πολλά έτη 
πριν αύταί εμφανιστούν. Ό  Βέρν έγεννήθη τώ 1828 
εις τήν Νάντην τής Γαλλίας, προήρχετο δέ έξ οϊκογε- 
νείας μέσης τάξεως Δέν ήτο επιστήμων, ουτε έταξεί- 
δευσε πολΰ, δπως πολλοί νομίζουν. Τάς περισσοτέρας 
τών επιστημονικών του γνιοσεων παρέλαβεν εκ τών 
έν τή βιβλιοθήκη επιστημονικών περιοδικών. Τό 
πρώτον του επάγγελμα ήτο τό τοΰ ιίολητοΰ μετοχών, 
ή δέ πρώτη του φιλολογική φιλοδοξία ήτο νά γράψη 
κωμικήν όπεραν, άλλά ή αποτυχία τοΰ έ'ργου τοΰ 
«Πέντε εβδομάδες εντός άεροπλοίου» τόν ήνάγκασε 
νά έγκαταλείψη καί τό Χρηματιστήριον καί τό Θέα
τρον. Έγκατέλειψε τότε τους Παρισίους καί μετέβη 
εις τήν ’Αμερικήν, δπου έζησε βίον λιτότατον. ’Εντός 
ολίγου ή τΰχη ήρχισε νά μειδιά, άλλ’ οί κριτικοί δέν 
ύπεδέχθησαν ένθουσιωδώς τά έργα του, διότι δέν ήτο 
ακαδημαϊκός.

Οί κριτικοί έλεγον, δτι τά βιβλία του ήσαν μόνον 
κατάλληλα διά παιδιά τοΰ σχολείου, έν τοΰτοις ήπα- 
τήθησαν πολΰ, Εινε αληθές, δτι τά έ'ργα του δέν 
έχουν ουτε τό ενδιαφέρον τών βιβλίων ποΰ έχουν γυ- 
ναικεΐον τΰπον είς τήν πλοκήν των, ουτε λογογρα- 
φικήν λεπτότητα, έν τοΰτοις τά έ'ργα του ήσαν εις 
άκρον ενδιαφέροντα καί πλήρη διορατικότητος. Είχε 

"^^αόνιον ένστικτον είς τό ζήτημα τής προρρήσεως 
τών ανακαλύψεων καί έφευρέσεων τής επιστήμης. 
ΙΙροεΐδε τήν εφέΰρεσιν τών πηδαλιουχομένων άερο- 
πλοίων καί τών υποβρυχίων, τοΰ άσυρμάτου τηλε
φώνου, τής τηλεγραφικής αποστολής εικόνων, τής 
εγχρώμου φωνογραφίας, τής προβολής αγγελιών έπί 
τών νεφών, τοτν αεροπλάνων καί υπογείων σιδηρο- 
δρόμων καί δλων σχεδόν τών νέων μέσων τοΰ πο
λέμου. Διά τον Γουέλς είχε τήν ιδέαν δτι ουτος ακο
λουθών τήν φαντασίαν του, έπλαττε θαυμαστάς εφευ
ρέσεις χωρίς νά τάς-εξη^'ή, ένώ αί. ίδικαί του ήσαν 
απόρροια σκέψεως, στηριζομένης έπί αναμφισβήτη
των επιστημονικών γεγεΛ’ότων. Αί πλεΐσται τών 
προρρήσειον τοΰ Βέρν «νηλήθευσαν, είναι δέ ζήτημα 
χρόνου μόνον, ε ω ς  or'1 καί cm πλεΐσται, ίσως δλαι τών 
ΰπολειπομένων έπαληθεΰσουν. Δέν υπάρχει αμφιβο
λία, δτι ό Βέρν δχι μόνον προεΐδε τας εφευρέσεις τοΰ

μέλλοντος, άλλά καί συνέβαλεν εμμέσως ε?ς πολλάς 
τούτων διά τοΰ ενδιαφέροντος, τό όποιον τά εργα του 
έγέννησαν είς τό πνεΰμα τών εφευρετών, πολλοί τών 
οποίων έπεδόθησαν είς πειράματα καί έπέτυχον, διότι 
παρωρμήθησαν πρός τοΰτο εκ τής άναγνώσεως^ τών 
έργων τοΰ Βέρν, τοΰ οποίου ή φαντασία δέν έγνώ- 
ριζεν δρια.

ε κ Α Ο Σ ε ί Σ
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

'Υ π ό τοΰ έκδοτικοΰ οίκου. «Ά γκυρα» έξεδόθησαν 
είς κομψόν τομίδιον τά «Χριστούγεννα» σειρά Χρι
στουγεννιάτικων διηγημάτων τοΰ κ.Δημ. I. Καλογερο- 
ποΰλου.'Η  δ ΰ ν α μ ι ς  τοΰ συγγραφέως είναι γνωστή καί 
έξ άλλων προηγουμένων έργων, εις τά Χριστού
γεννά του δμως διακρίνεται διά τήν πρωτοτυπίαν τής 
έμπνεύσεοος καί τό αριστοτεχνικόν τής άφηγήσεως. 
Κατωτέρω παραθέτομεν έν έκ τών πολλών διηγημά
των τοΰ ανωτέρω βιβλίου καί ε’ίμεθα βέβαιοι 
δτι καί οί άναγνώσται μιας θά συμφωνήσωσι μέ την 
άντίληψίν μας

Τ Ρ Ι Π Τ Υ Χ Ο Ν

Δ&ςα εν ‘Υψίστοις Θ ε ω  και 
ΙπΙΓης ειρήνη έν «νβρώποις 

Εΰδοχίο.
I

Ό  Δημιουργός σκέπτεται.— Βλέττει 
δτι ό ’Ά νθρωπος κινδυνεΰει άπό τόν δφιν 
τήν Κακίαν. Καί τό πνεΰμα ένηνθρωπίσθη, 
ό Λόγος έσαρκώθη.
Τόν δφιν έκπέμποντα, τον διαδεχεται 
ό ’Αρχάγγελος κρατών κρίνον.
Τήν Εύαν εξαγνίζει ή Μαρία.
'Η  Παρθένος τόν υπερούσιον κυοφορεί.
Είς τόν Ουρανόν ανατέλλει δ ’Αστηρ 
τής Πΐστεως.
Είς τήν Γην—-"Εν σπήλαίον.
Ποιμένες άγραυλοΰσι 
«Χοιστός γεννάται».

II
Ό  Ά ν θ ρ ω π ος παραπαίει— Έπλανηθη 
ή σκέψις του : έπρεπε νά άνανήψη 
’Ε μι άνθη ή σάρξ του : έπρεπε νά 
βαπτισθή. Ήμάρτησεν ή ψυχή του 
έπρεπεν νά άναγεννηθή.
Τήν πλάνην, τό μίασμα, την 
αμαρτίαν φυγαδεΰει ή Αλήθεια 
ή Δικαιοσύνη ή Συνείδησις 
Τήν Έ δέμ διεδέχθη ή Βηθλεέμ.^
Ή  Παρθένος τίκτει τόν Λυτρωτήν.
Είς τόν ουρανόν ακτινοβολεί ο
Ά στήρ τής ’Ελπίδος
Εις τήν γην, Χρυσός. Λίβανος,
Σμύρνα.
Μάγοι Προσκυνοΰσι 
Χοιστός γεννάται.

III
'Η  Γή σκιρτά.— Ό  Ά ν θ ρ ω π ος πανη
γυρίζει τήν άπελευθέρωσίν του 
άπό τά δίκτυα τής Κακίας, άπό 
τά δεσμά της Πνευματικής 
Δουλείας, άπό τούς ρύπους τοΰ 
Σωματικού αμαρτήματος άπό τάς 
Τύψεις τοΰ ψυχικού σκότους.

Τό στερέωμα αντικαθιστά μιά 
φάτνη

Ή  Παρθέvoc γεννά τόν Σαιτήρα.
Είς τόν Ουρανόν λάμπει δ Ά στήρ
τής Αγάπης
Είς τήν Γ  ήν τά σπάργανα ενός
Βρέφους
Ά γγελοι άνυμνοΰσι
Άγαλλιάσθω ή ψυχή υμών δτι
Χριστός έγεννήθη.

X

Ή  μεγάλη Έφημερίς— Περιοδικόν “ Έ ξ  έ λ σ ι ο ρ„ 
ή όποία θά έκδοθή τήν 25 Ίανουαρίου ημέραν Κυ
ριακήν θά περιέχω εκτός τών ά'λλων καί τά εξής πο
λύ, πολύ ενδιαφέροντα :

Τό έργον τοΰ Henri R obert διάσημου ποινικο- 
λόγου τών Παρισίων « Ή  μεγάλη δίκη τής Μαρίας 
Άντουανέττας».

Τό έργον τού Παρισινοΰ κοινωνιολόγου καί δημο
σιογράφου κ. Λερουά «Μονμάρτη καί κοκαΐνη» 
παρμένο άπό τήν Παρισινή ζωή τής Μονμάρτης μέ 
διάφορες φωτογραφίες τών καμπαρέ καί σκίτσα.

Τήν μελέτην τοΰ κ. Εύστρ. Φωτάκη, πρώην Εί- 
σαγγελέως ’Αθηνών καί Δικηγόρου «ΤΙ ’Εγκλημα
τούσα Γυναίκα» παρμένο άπό τήν ζωήν τής σημερι
νής γυναικός.

Σκίπη— Ή  «Παρισινή ζωή» μέ φωτογραφίας καί 
σκίτσα.

Οικονομικά, πολιτικά, κοινωνιολογικά, ιατρικά καί 
νομικά ζητήματα ώς καί μία σελίς διά τόν γυναικεΐον 
κόσμον καί έν δλφ πεντήκοντα φωτογραφίαι καί 
σκίτσα.

X
C-

Ύ π ο τοΰ κ. Θάνου Ζήρα έξεδόθη καί έκυκλοφό- 
ρησεν ό «Σατανάς» τοΰ 1925 μέ εκλεκτήν συνερ
γασίαν τών διακεκριμένων μας λογίων καί υπέροχα 
αληθώς σκίτσα τών κ. κ. Καστανάκη, Νουάρ, Ά ντω - 
νιάδη κλπ.

ΓΕΡΜ ΑΝΙΚΗ Ν Ο Ο ΤΡΟ Π ΙΑ

Π ΩΣ ΕΙΚ ΕΠ ΤΟ Ν ΤΟ  ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

Πρώτος έρχεται ό Κάϊζερ, μετά ό Θεός, μετά
nichts, nichts, n i c h t s ...............................................
....................................... Μετά δ καθηγητής (δχι τών
Μαθηματικών), μετά ό αξιωματικός, μετά ό σπου
δαστής, μετά έρχεται τό άλογο τού αξιωματικού μετά 
nichts, nichts, n i c h t s ...............................................

ν ............................................ δύο μέρες nichts, nichts,
n i c h t s ........................................  ...........................
> . . . . . . . . . .  Μετά έρχονται δλοι
οί άλλοι άνθρωποι.

ΠΩΕ ΣΚ ΕΠ ΤΟ Ν ΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Πρώτος έρχεται δ Διάβολος καί ύστερα ή Α μ ε 
ρική.

Έ κ τοΰ Γερμανικού κγ. r\ τ .

<$. — ----------------------------------

Δ Η Λ 9 Σ Ι Σ

Διά πάσαν τυχόν ανωμαλίαν έκ μέρους τής ταχυ- 
χυδρομικής υπηρεσίας, παρακαλοΰνται οί κ. κ. συν- 
δρομηταί δπως μάς εϊδοποιήσωσιν καί προβώμεν 
είς τήν διόρθωσιν ταΰτης.

Τήν παρελθοΰσαν πέμπτην έγένετο δεξίωσις παρά 
τώ κ. καί τή κ. Διον. Λοβέρδου πρός τιμήν τοΰ δια
κεκριμένου Γάλλου συγγραφέως καί φιλέλληνος κ. 
Μπιντοΰ.

Παρευρέθησαν ό γενικός πρόξενος τής Ελβετίας 
κ. Γαίγκερ μετά τής έριτίμου Κυρίας του, δ κ. καί ή 
κ. ΜπΟνζόν τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, δ κ. Πικάρ 

.τής Γαλλικής αρχαιολογικής Σχολής, δ Καθηγητής κ. 
Άνδρεάδης ή Κυρία καί αί δες Θ. Παπαδοπούλου, ή 
Κυρία καί αί δες. Δεμερτζή, ό κ. Μ. Λιδωρίκης, ή κ. 
Μ. Δραγούμη, ή κ. καί αί Δες Καλλέργη, ό κ. καί 
ή κ. Παπάγου δ Κ. καί αί δες Δέ Παισσόν ή κ. 
Γιαννικώνστα δ κ. καί ή κ. Χανζηλαζάρου, δ κ. καί 
ή κ. Δ. Βούλτσου, δ κ. ή κ. καί αί δες Γ. Δούμα, ό 
κ. Ζάχος, ό κ. καί ή κ. Χοϊδά, δ κ. Κωνσταντου- 
λάκης, δ κ. καί ή κ. Σλήμαν, δ κ. καί ή κ. 
Φίοτιάδου, δ κ. ή κ. καί αί Δνίδες Άραβαντινού, ή 
κ Βερροπούλου, ο κ. Πεσμαζόγλου, ό κ. καί ή κ. 
Π. Άποστολίδου, ή κ. ’Εντοΰ, ή κ. Σαρσέντη, ή 
Δνίς Σκουζέ, δ κ. καί ή κ. Ζωχιοΰ, ό κ. καί ή κ. 
Μεταξά, αί δνίδες Εύκλείδου, ό κ. Α. Πάλλης. δ κ. 
Όρλάνδος, αί Δες Ζέγγελη, ή κ. Γετσίνα, δ κ. καί ή 
κ. Σιμοπούλου, δ κ. καί ή κ. Γεωργιάδου, δ κ. καί 
ή κ. Άθανασιάδου, δ κ. καί ή κ. Ζαλοκώστα, ό κ. 
■καί ή κ. Δελαγραμμάτη, δ κ. Παντελίδης, ό κ. Μ ό
στρας, ό κ. Φίλως, δ κ. καί ή κ. Κύρου δ κ. καί ή κ. 
Στεφάνου, δ κ. Άργυρόπουλος, ό κ. καί ή κ. Ζαρίφη 
καί πολλοί άλλοι έκ τού καλλιτεχνικού κόσμου.

’Εξακολουθούν πάντοτε είς τό Λύκειον αί κοσμικαί 
Δευτέραι, καί δ καλλίτερος κόσμος μας συγκεντρώνε
ται έκεΐ.

Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν διεκρίναμεν μεταξύ τών 
παρευρισκομένων τάς κ.κ. Ζούζουλα, Σωτηριάδη,Λου- 
ριώτη, Μαλακάση, Σφήκα, καί τάς Δας Σωτηριάδη, 
Παπαδήμα, Κούρτοβικ, Καλουτά.

Τακτικώτατοι έπίσης οί κ. κ. Πολίτης, Σιδεράς, 
Μέρμηγκας, Πετρόπουλος, Βαρούνης, Πίσας κλπ.

Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην, πρωινή δεξίωσις καί μα
στίχα παρά τή Κα Μαυρομιχάλη.

Διεκρίναμεν τάς Κας καί Δας Σκαραμαγκά Καλο- 
γεροπούλου, Κανάκη, Καμβύση, Τσαρλομπά, Τριαντα- 
φυλλίδη, Καλαμάρη, ΙΙοτεσάρου, Μοντεσάντου, Ρσ- 
κτιβάν Φραγκοπούλου, Μπράτογλου. Σακελλαροπού- 
λου, Εύκλείδου κλπ.

Έπίσης διεκρίνομεν τούς κ. κ. Βαλαωρίτην, Καλο- 
γερόπουλον, Πάλλην, Μοντεσάντον,Λοΰραν,Τσαρλαμ- 
πάν, Κανάκην, Άποστολίδην κλπ.

Προχθές Σάββατον έδόθη υπό τών ενταύθα ’Ι
θακήσιων έκτακτος φιλανθρωπικός χοφός είς τήν αί
θουσαν τής Στοάς Φέξη «Τέρψις». ’Εκτελεστική ’Ε
πιτροπή ήσαν οί κ. κ. Ασκληπιός Βρεττος καί Φλω- 
ριάς Καλλίνικος, ’Οργανωτική δέ ή κ. Βερυκίου, Ά ρ . 
Δενδρινός. I. Σφυρής, Σ. Φερεντΐνος^-Κ. Γράτσος, 
Μαρία Καραβία καί κ. Τέα Δ,ενδρινοΰ.

Κατά τόν χορόν παρέστηοαν έκλεκτά μέλη τής κοι
νωνίας μας, έν οίς δ Κος κ®. Κα Ν. Χατζηδάκη, διευ
θυντής Ίον. Τραπέζης, κ. Usile τραπεζίτης, δ κ. καί αί 
δες Φερεντίνου, ή κ. Λ. Βερυκίου, ή δίς Λουΐζα Βε- 
ρυκίου, ό κ. καί ή κ,Οικονόμου,δκ, καί ή κ. Γ. Οίκονομί- 
δου,δ κ.καί ή κ.Χ.Βερυκίου,Σ,Μαυρόπουλος,αί δες Κα-



νούλη, Παπαγεωργίου πλωτάρχης, αί Δες Λεκατσα, όκ. 
καί ή κ. Γ. Τσαγκρίδου, ό κ. Ν. Κομνηνός, ό κ. καί ή κ. Γ. 
Βλασσοποΰλου, ό κ. καί ήκ.Ίω.Οίκονοποΰλου, οϊκ.κ.Ν. 
Βουλισμας, Δ. Μπετσακος,Ι. Ζερβός,Ά .Δοΰρός,δ κ. καί 
ή κ. Καλλιμάνη, Ν. Συκιοίτης, ολόκληρος ή οικογένεια 
Α. Βρεττοΰ μέ τό στόλισμά της, την χαριτωμένην δα 
Ίσμηνην, Γ'. Χάνος, δίς Ρίτα Βλασσοποΰλου, Γ. Χρη- 
σκίνης, ό κ. καί ή κ. Χριστοπουλου, ό κ. καί υιός Χαλκιο- 
ποΰλου, οικογένεια Μαρίνου Λεκατσα, Έπαμ. Βρετ- 
τός, ή Κα καί Δες Σταθάτου, ή Δνις Φαν ή Λεωνίδα  
κλπ. κλπ.

Ό  παρευρεθείς συντάκτης μας, συστήσας πρόχειρον 
’Επιτροπήν, προεκήρυξε διαγωνισμόν διά την βασί
λισσαν της εσπερίδος, ή δέ επιτροπή κοινή βοή καί 
άποφάσει άνεκήρυςε τήν κ. Μαρίαν Γ. Οικονόμου, 
τό γένος Μαροΰλη.

Λ . ΠΑΠΑΦΛΩΡΟΥ

Γ ΙΑ  Μ ΙΑ  Σ Τ Ι Γ Μ Η  Θ Υ Μ Ο Υ

3Ταριιένο άατ ’  zh Jwh

— Μαρία τι ώρα είναι;
—-Ήρώτησε περιπατούσα νευρικά άνά τα διάφ:ρα διαμε- 

ρίβματα τοϋ μεγάρου της ή Κυρία Θέκλα Μικρίδου;
— Τέσσαρες καί τέταρτον κυρία, άπήντησεν άμέσως ή 

Μαρία, ενα φτωχό μα πρόθυμο καί ευγενικό κορίτσι, κα
μαριέρα τής κυρίας της άπο τής παιδικές της ήλιχίας καί 
τήν οποίαν λόγω τής αγάπης καί άφοσιώσεως της παρέλα- 
6εν αύτη ΰπανδρευθϊΐσα εις τήν οικίαν τοΰ συζύγοοτης.

— Τεσσαρες καί τέταρτο! καί άχόμη νά φαν ;̂ “Ω Θεέ 
μου πόβον είμαι δυστοχισμένη; άκοΰς έκεΐ" καί τό πρωί' 
άκόμη φεύγοντας μέ έφιλοΰσε τόσο θερμά καί μοΰ Ιλεγε 
τόσα λόγια αγάπης παντοτεινής;

— Καί τώρα, ! τώρα τέσσαρες καί τέταρτο ή ώρα καί 
άκόμη νά φανη ά ! μά αΰτο δεν ΰποφέρεται άκοος έκεΐ ; 
Καί δσο σκέπτομαι δτι θά Ιχουν πάει δλοι οί προσκεκλημένοι 
εις τής κυρίας Πλουτίδου; άκόμη καί ή κυρία Ύπουργοϋ 
καί αυτή θά έπήγε καί μόνον έγώ θά λείπω εγώ ποϋ ποτέ 
μου στή μαμά μοο δεν έχασα καμμία άπ’ τές κοσμικές 
συγκεντρώσεις. Και δλες μου ή φίλες θά είναι έκεΐ καί 
μόνο έγώ θά λείπω. Πάω νά φρενιάσω.

— Έτσι μονολογούσε, καί κουρασμένη εξαπλώθηκε σένα 
διβάνι ανατολίτικο που είχε στο Σαλονάκι της δώρον τοΰ 
Παύλου συζύγου της στήν πρώτη επέτειο τών γάμων της.

ΈκεΤ τήν Ιπιασε μία νάρκη, μία έλαφρά άποχαύνωσις 
καί σιγά σιγά χωρίς νά το νοιώσβ Ικλεισαν τά βλέφαρά 
της και αποκοιμήθηκε, θαρρείς γιά νά αναπληρώσω όρμεμ- 
φότως ό Οργανισμός της Ικεΐνο ποΰ πάνω στον εκνευρισμό 
τής άνοπομόνησίας είχε χάσει.

Δέν θά πα^ήλθον είχοϊΐ λεπτά τής ώρας Χαί έν αυτο
κίνητο άγοραΐϋ κατασκονισμένο άπο τον πολύ δρόμο έσταμα- 
τοδιε κάτω άπ’ το μέγαρο τοΰ κυρίου . Πϊύ*ου Μαρ- 
κίδου. Γρήγορα γρήγορα έπήϊησε αυτός ό ίδιος κ. 
Μαρκίδης \αί μέ τρία γρήγορα καί μεγάλα πηδήματα 
βρέθηκε χοντ& «τήν πόρτα καί λές καί κρεμάστηκε άπό τό 
κουδοΰνι— μέ ενα παρατεταμμένο καί Ιντονο κωδωνισμό 
του,— άνοιξε ή πόρτα καί βιαστικά βιαστικά λέγει στή 
Μαρία ποΰ βρέθηκε «τό επάνω μέρος τής σκάλας—Ή  
Κυρίτ σου είναι Ιτοιμη ;

—  Μαλιστα Κύριε, «τό Σ*λονάκι της είναι ντυμένη. 
Έχει άρκετή ώρα ποΰ «ας περιμένει.

Δέν επερίμενε νά άκούσ^ τήν τε><υταίαν φράσιν καί

ώρμησε πρός τήν τό σαλόνι οπου τοΰ είπεν ή Μαρία πώς 
εύρίσκετο ή γυναίκα του.

Θέκλα μου νά με...δέν έπρόφθασε νά τελειώσω δτε οί λυγ
μοί τής γυναίκας του τόν Ικαμαν καί διέκοψεν άπότοματήν 
φράβιν. καί ευθύς άμέσως ήκούσθη ή φωνή της βαρειά καί 
κλαμμένη, δέν είναι κατάστασις αυτή κύριε ] Δέν θέλω νά 
άκούσω τίποτε, καμμιά δικαιολογία : Έ γώ— έγώ ποΰ ποτέ 
μου στήμαμά μου δέν Ικλαψα,έγινα δυστυχής έξ αιτίας σου; 

Όρί·τε.
Καί δ»ο σκέπτομαι δτι στό γάμο αυτόν δεν φταίει κα

νείς άλλος παρά έγώ ; Θά τρελλαθώ Θίέ μου δέν άντέχω 
πειά ;

Μά αγάπη μου; Ξεύρεις δτι σέ λατρεύω δτι δέν 
Ιχω κανέναν άλλον στόν κόσμο άπό σένα ;

Καί άν άργησα τό’ κανχ γιά σένα, γιά τήν ευτυχία μας . 
Ήταν άνάγκη νά μιλήσωμε στό τηλέφωνο τόν άντιπρόσωπό 
μουστάς Αθήνας νά μάθω νέα άπ’τό χρηματιστήριο" γιατί 
καθώ; ξέρεις υστέρα άπό τήν δλως διόλοο ξένοιαστη ζωή 
μας καί τήν απληστίαν τών συνεργατών μου ή τράπεζα 
μας δέν πηγαίνει καθόλου καλά καί είναι ζήτημα άν θά 
μπορέσουμε νά άνθέξωμε σέ ενα άπρόοπτο κατρακύλισμα 
τής λίρας...καί τότε...

Τής λίρας αί ; χ.αί τί μέ νοιάζει εμένα γιά τής λίρες 
σου κύριε ; ώστε γιά τής λίρες σου λοιπόν σκέπτεσαι και 
μέ Ιχεις άφήσει μονάχη, καταμόναχη ; μες τήν πλή£ι 
μακρυά άπό τούς δικούς μου ολομόναχη και μέ βασανί
ζεις ; άκοΰς έκεΐ ! Τρεις ολόκληρες ώρες τήν ημέρα λεί
πεις άπό κοντά μου καί δέν σοΰ φθάνουν καί θές καί άπό 
τής υπόλοιπες νά κλέβ^ς καί άλλες καί νά άσχολήσαι μέ 
τής λίρες σου ; και οχι μόνον αύτό άλλά καί Ιρχεσαι καί 
μοϋ τό λες; “Εχεις τό θράσος καί μοΰ λές άκόμη ότι προ
τιμάς τής λίρες «ου άπό μένα αί ; αί καλά λοιπόν θά 
δ/ς καί έγώ τί θά κάμω !

Μά άγάαη μου είκοσι λεπτά μόνον άργησα άπό τό 
Ραντεβοϋ μας.

Δεν θέλω τίποτε νά άκούσω...καί άφοΰ είσαι Ιτσι πή
γαινε καί πάλι σταΐς λίρες «ου κύριε καί άφησέ με Ιμένα 
νά λυώνω μονάχη μου.

Μά γιατί χρυσό μου βτενοχωρεΐσαι άϊικα ;
Βλέπεις δτι έγώ ποτέ μου άφ’ δτου πανδρευθήκαμε δεν 

«έ άφησα μόνη.— Παραμελώ ι̂ά χάρι σου τήν έργασία μου 
σέ τέτοιο βαθμό ποΰ οί πελάται μου κάνουν τά μάτια γιά 
νά μέ ίδοΰν καί μάλιστα καθώς μοΰ Ιλεγε σήμερα ό Δ ) ής 
τών Γραφείων μου ήρχισε νά γίνεται λόγος καί σούσουρο εις 
βάρος μου άπό τούς άλλους μετόχους γιά τή συμπεριφο
ρά μοο αυτή ! ώστε καθώς βλέπεις κοΰκλα μου δέν είμαι 
εγώ εκείνος ποΰ εχει δλα τά άδικα.

Τί ; Πώς ; “Εχομε καί υπαινιγμούς τώρα ; αί μά 
αύτό δέν ΰποφέρεται. Καί νά «κέπτομαι οτι εκείνος ποΰ 
λέγει δτι έγώ πταίω είναι ό άνθρωπος γιά τόν όποιον 
έθυσίασα τό πάν. Παράτησα τούς δικούς μου γιά τήν άγά- 
πη του καί «τό τέλος ; Στό τέλος νά μοΰ λέγγ) δτι είμαι 
Ιγώ ή αιτία ποΰ...

Καί !τ*ι δηως ήτο νευρικά νευρικά χωρίς νά τόν κυτά- 
ξ$ καθόλου έσηκώθηχε καί χωρίς άλλη λέξι Ιτρεξε έμπήκε 
στή κάμαρά της έκλείδωσε τήν πόρτα καί εξαπλώθηκε 
ίτσι μέ τό φόρϊμα του χοροό δπως ήταν καί άρχισε νά 
χλαίτ].

*0 Παΰλος άμέσως Ιτρεξε κατόπιν της, εφθασε στήν 
καμαρά της, έκτύπησε έπανειλημμένως χωρίς νά τοΰ άνοί- 
ξΐ0 καί δχι μόνον αύτό ά\λά είς τής φωνές του ουτε άπάν- 
τησιν έλάμβανε γιά λίγη ώρα.

“Υστερα άπ’ αύτό δέν χάνει καιρό καί μέ τρεις κλω
τσιές σπάζει τήν πόρτα μπαίνει με'«α καί τί νά ΐδ?ί ;

(Άοχ?.ονϋεϊ)

Τΰποις «Φοίνίκος>ί Σταδίου 38, Άθήναι.



ΓΥΝΑΚΕΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

— Λιλί<α δέ θά π ά ; στό Παρίσι;
■— Τι νά  χ ά μ ω ;
— Ά φ ότου  άρχισα νά κάνω καπέλλα στή Δ )ιδα ΦΩΦΩ 

(δδός Καοηγεώργη τής Σερβίας l lu ) , τά βρίσκω πολύ 
καλύτερα άπό τά παριζιάνικα.

— Π ωωώ!! Κατίνα! Γιά δες τή ντεμουαζέλλα στό άντι- 
κρυνό τραπεζάκι τι χάλια εχει!

— Ή ;
— Δέν βλέπεις;
— Έ χει ενα σωρρό στίγματα στό πρόσωπό της.
— Ναι αλήθεια !
— “Αν τήν γνωρίζεις καϋμένη πες της νά μεταχειρισθχί 

Κρέμα Νυμφών καί αμέσως θά γείνή καλά. Έ τσ ι ήμουν 
και Ιγώ, άλλά άφ ’ δτου άρχισα νά μεταχειρίζωμαι τήν 
κρέμα αυτήν έγινα άμέσως καλά.

Τ ό  βιβλίον τής εποχής
“ ΕΝ ΑΣ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Α Γ Α Π Η Σ ,,

Εκτυπώνεται
Τ έμ ή  δ ρ * χ . 2 3

Ό σ ο ι θέλουν νά τό Αποκτήσουν άς γράψουν εις τόν σγγρα<ρέα 
κ. Μίνωα κ. ’Ανδρουλιδάκην. Άλ(τσης 17 'Αθήναι.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σ 
Α· ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΙΔ Ρ Υ Θ Ε ΙΣ Α  ΤΩ, 1841
ΣΥΝΔΙΟΙΚ Η ΤΗ Σ 

I. Δ Ρ Ο Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Μετοχικόν ταμεΐον Δρ. 20. 000. 000
’Αποθετικά κεφάλαια > 175. 000. 000
Καταθέσεις 2 400. 000. 000

Κ εντρικόν Κ ατάστημ α  έν Ά ^ η ν α ις
Υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ α  :
" Α γ .  Νικόλαος, Άγρίνιον, ’ Αλμυρός, Ά μ βλ ιά ς , Ά μ -  

φιβσα, ’Αργοβτόλιον, Ά ρ τ α , Ά ία λ ά ν τη , Βάμος, Βόλος, 
Γκιομουλτζίνα, Γύ9ειο<, ΔΕΪϊϊγίίτς, Δη μη τσίνα , Δράμα, 
"Είεσ®», ΖίκυνΘος, 'Ηράκλειον, θ;5)<ίκη, Θή6αι, Ιθάκη, 
’Ιωάννινα, Καβάλλα, Καλάβρυτα, Κ αλάμαι, Καρδίτβα, 
KasTopia, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθος, Κύθηρα, Κύμη. 
Κοπαριβίία, Λαμία A ipiasa, Λ ϊβαίεία , Λεύκάς, Μ εγα
λούπολη, Μεβολόγγιον, Μϊοιήνη, Μυτιλήνη, Ναύπακτος, 
Ναύπλιον, Ξάνθη, Π αξοί, Πάτραι, Πειραιεύς, Π όρος, 
Πρέβεζα, Πύλος, ΙΙόργος Ρίθυμνος, Σάμος, Σέρραι, Σου- 
φλίον, Σπάρτη, Σύρος, Τρίκαλβ, Τρίπολις, Φλώρινα, 
Χ ζλκίς, Χανιά, Χ ίος.
Έ κ δοσις τραπεζιτικών γραμματίων. Προεξοφλήσεις· 
Δάνεια κα! ανοικτοί λογαριασμοί έπί ενεχύρφ τίτλων'

» επ! ενεχύρφ εμπορευμάτων χρυοσοΰ και αρ
γύρου.

“Άνοιγμα πιστώυεων έναντι φορτωτικών (Credits 
documentaires).

Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.
‘ Υπηρεσία ’Εθνικών Δανείων καί διαφόρων άλλων 

Δανείων και Μετοχών.
Εισπράξεις άξιών.
Καταθέσεις εν ό'ψει άπλαΐ καί είς άνοικτόν λογα

ριασμόν.
Καταθέσεις 8πΙ προθεσμία.

» Ταμιευτηρίου.
Φύλαξις χρεωγράφ3>ν, αύτουσίου χρυαοϋ καΓάργύ- 

ρου καί ά^λων πολυτίμων αντικειμένων.

Α  η μ . Μ  ε τ ω  τ ό  ς
« Μέγαρο ν Ά λάμπρα»

Μανικιούρ - Πεδικιοΰρ

Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ ΝΑΚΗΣ 
ΐΑΤΡθ-2

Διευ&υντής Λ α ϊ-ίής Κ λινικής 'Α θ η ν ώ ν  
‘Ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς  9 - 1 2  η .μ .  3 - 6  μ ,ι* .  

Μάρνη 33 (πλατεία’ Ανεξαρτησίας)

Λ /ί μ ή τ ρ ιο ^  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ
' Ο δ ο ν τ ί α τ ρ ο ς

Παθήσεις στόματος και όδόντων 

Αιόλου καί Βύσσης’ 1 (έναντι ΠαολΙδου

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ι  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Λ Φ Ι Α Ι  

Μ όνον  εις τοΰ
Ε 1 · Α Γ Γ .  Ε Ι Ά Γ Γ Ε Α Ι Ι Η
’Ακαδημίας— Σίνας (Μέγαρον Παντελή)

Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ν  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν

τ ο  ι ο Ν ί ο Ν , ’
A. I ΣΩ Κ Α ΡΗ .

ΑΘ Η ΝΑΙ Π ατησίων 26

D r  Παν Ν. Παπαπαναγιώτου
Στοματολόγος 

Χειρουργός 'Οδοντίατρος 
Πτυχιοϋχος Έθνικοΰ Πανεπιστημίου 

39 Γερανίου 39 .
9-12 3-7

ΞΕΝΟ ΔΟ ΧΕΙΟ Ν  “ Σ Α Β Ο  Ϊ Α, ,  

Καρόλου 27 
(Μέγαρον Παντελή)

Έπίπλωοις Καινουργή? Λοΰ Πολυτελής

‘ M I G N O N . ,
Ευαγγελίστριας 26

Α Ν Ν Α  Α . Σ Τ Ε Φ Α  & Σ* 
Μοδίσται

Ν . Π Ρ Ω Τ Ο Π Π Α Π Α Σ  Κ Α Ι  Δ .  Υ Μ Ε Ν Α Ι Ο Σ
Γραφεία: Γκαράζ Ν. Σιγάλα Πλατ. Κάνιγγος

^διαφόρω ν τύπων αυτοκινήτων.
Έπ! προμήθεια; Ά γ ο ρ α ι  - ΙΙω λή σεις

Ε. Κ Α ΡΜ ΙΡΗ Σ  - Α . Π Α Π Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ

Εισαγωγή χάρτου, χαρτονίων 
κ λ.π.

Στοά Πολίτου 3 -  Πειραιεΰς


