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κήν'Αγοράν, κάτωθι θεάτρου «Ά λά^πρα».
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Ν Ι Τ Σ Α  Ρ Α Λ Λ Η

Πρό τριών μηνών έπανήλθεν εις τήν πόλιν μας 
μετά πολυετή απουσίαν ή διακεκριμένη καλλιτέχνις κ. 
Νίτσα Ράλλη.

'Η  κ. Ράλλη έγνώρισε καλλιτεχνικός δάφνας δσας 
ολίγοι καλλιτέχναι καί εδώ καί είς τό εξωτερικόν.

Οί παλαιότεροι έξ υμών θά ένθυμοϋνται τήν δια- 
κεκριμένην υψίφωνον τής Ελληνικής Όπερέττας έν 
τφ  Θεάτρφ τοΰ Συντάγματος (νΰν Διονυσία) δτε πρό 
δεκαετίας περίπου έστεγάζετο έν αύτφ ή μοναδική μας 
τότε όπερέττα, άποτελουμένη άπό ολα τά σήμερον έ- 
ξέχοντα καλλιτεχνικά στοιχεία, Δραμάλην, Τρίχαν , 
Μήτσουραν, Άφεντάκην κ. λ. π.

Ή  κ. Ράλλη πρωταγωνιστούσα είς την έν λόγφ 
δπερέτταν ειχε ξετρελλάνη κυριολεκτικά τόΆθηναϊκόν 
κοινόν, πού κάθε βράδυ κατέκλυζε τό Θέατρον γιά νά 
άκούση τό αηδόνι του, δπως ωνόμαζε τήν κ. Ράλλη.

Έ γώ  τουλάχιστον ομολογώ δτι τελειοτέραν Ζό- 
ρίκαν είς τόν «’Έ ρωτα Άτσιγγάνων»καθώς καί Πριγ- 
κήπισσαν τών Δολλαρίων ουτε εΐδομεν ουτε είναι δυ
νατόν νά ίδοϋμε.

Ά λλά  μ ή ποο ς σ ’ αυτά μόνον τά εργα διεκρίθη ;
Σπανιωτάτη θά είναι έκείνη ποϋ θά συγκριθή μαζί 

της είς τήν «Μαμζέλ Νιτοϋς» καί τόσα ά'λλα έ'ργα τοΰ 
όπερεττικοΰ ρεπερτορίου.

Ό  καλλιτεχνικός πειρασμός δέν άφίνει έ'κτοτε είς 
ήσυχίαν τήν συμπαθή καλλιτέχνιδα.

Μετά τάς τόσας θειαμβευτικάς έπιτυχίας της, σχη* 
ματίζει θίασον δπερεττικόν καί ηγούμενη τούτου, κα- 
τευθΰνεται είς τήν Αίγυπτον, δπου έπί οκταετίαν δλην 
δρέπει δάφνας.

'Ό ση  δήποτε δμως καί άν ήτο ή επιτυχία της καί 
Ιδώ καί είς Αίγυπτον, είναι αδύνατον νά συγκριθή 
μέ τήν καταπληκτικήν επιτυχίαν τήν οποίαν εσχε τε
λευταίως έν Αμερική, δπου έπεχείρησε καλλιτεχνικήν 
περιοδείαν*

Πρό διετίας, ενα ωραίο πρωΐ ή κ. Ράλλη, φθάνει 
είς τήν Νέαν Ύόρκην μόνη, καί έκεΐ χάρις είς τήν 
δραστηριότητα, καί τό καλλιτεχνικόν έπιβάλλον της, 
καταρτίζει Θίασον έκ τών έκεΐ εγκατεστημένων καλ
λιτεχνών, τούς οποίους, κατορθώνει νά συγκεντρώση 
μέ κόπους, καί υπό τήν άέναον καί μεθοδικήν έργα- 
σίαν της, έπέτυχε νά παρουσιάση σΰνολον τοιοϋτον 
ώστε δπου διήλθε, σΰμπας ό Αμερικανικός τύπος νά 
όμιλή ένθουσιωδέστατα περί αυτής.

'Ο  Θίασος οΰτος άπετελέσθη έκ τών κ. κ. Μανω- 
λιάκη τενόρου, Δημητρακοποΰλου καρατερίστα, Σπ.

Βαρονάκη μπάσσου, Γενεράλη, Κωστοποΰλου κ.λ. π, 
Διά τοϋ ουτω καταρτισθέντος θιάσου της παραμέ1· 

νει έπί 8μηνον έν αύτή τή Νέςι Ύ όρκη, καί θριαμ
βεύει είς σημεΐον, ώστε αύτός ό Κυβερνήτης τής 
πολιτείας Νέας Ύ όρκης κ. Κάψιν νά τήν προσκαλέση 
εις εσπερίδα του, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας 
έτραγούδησε καί άπέσπασε τά συγχαρητήρια καί τόν 
θαυμασμόν δλων τών παρευρισκομένων προσωπικο

τήτων τοΰ νέου Κόσμου. Ό  δέ έπίσης παρευρισκό- 
μενος Δ)τής τοϋ «Έθνικοϋ Κήρυκος» κ. Τατάνης νά 
^περηφανεύεται διά τήν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα είς 
οίρθρον του τής έπομένης.

Μετά τήν Νέαν 'Υόρκην έπεσκέφθη αλληλοδιαδό
χους τάς πόλεις τών Η νωμένων πολιτειών Βοστώνην, 
Δόουελ, Μάντσεστερ, Χέβρχιλ κ. λ. π. δπου παραμέ
νει έν συνόλφ έπί διετίαν, γνωρίζουσα μόνον έπιτυ- 
χίας.

’Έπαιξε διαφόρους όπερέττας καί επιθεωρήσεις—  
Μαμζέλ Νιτούς, Πουπέ, Χορ-χορ Άγάν, Τσάρδας,Φθι* 
νοπωρινά γυμνάσια, Εύθυμη Χήρα, Παναθήναΐα, Πα-* 
παγάλον κ. λ. π. Έ κ τούτων τά περισσότερον άρέ- 
σαντα ήσαν, ή Μαμζέλ, Νιτούς, δ Παπαγάλλος, καί 
τά Παναθήναΐα, τά όποια δταν έπαίζοντο έπρσκά* 
λουν αληθή πανζουρλισμόν, οχι μόνον μεταξύ τοΰ 
'Ελληνικού στοιχείου αλλά καί τών Αμερικανών, πολ
λοί τών οποίων έφοίτων τακτικώτατα είς τό Θέα* 
τρόν της.

Αυτή είναι έν όλίγοις ή σκιαγραφία τής καλλίτέ- 
χνιδος κ. Ράλλη ήτιςάπεφάσισε νά μείνη τήν έρχο- 
μένην θερινήν σαιζόν έν Έλλάδι καί καταρτίζουσα 
θίασον θά παίξη είς Α θήνας ή Πειραιά παρέχουσα 
οΰτω τήν ευκαιρίαν νά τήν θαυμάσουν καί εκείνοι 
πού δέν ηύτύχησαν νά τήν ϊδουν, Λ ,  I .  Π ,
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[ Ή  «'Ελληνική Τέ^νη» λογίζεται ευτυχής φιλοξενουτα το 
κατωτέρω κοινωνιολογιχον £?6ρον τοΰ χαδηγητού της Α π ο 
λογητικής εν τω  Έ βν ικ ω  μας Π ανεπιστημίω, Γοηγορίου 
Π απαμ ’.χ α ή λ .Ό  διακεκριμένος άρΟογοάφος δίδει ά<ριβεσιάτην 
εικόνα της άθλια; έν Ρ ω σ σ ί*  καταστάσεως ήτις έδημιουργή- 
θη 6ti> τη ; β'.αίας έχεΤ μεταπολαεύσεως και ήτις ώ ς αποτέ
λεσμα £χει τήν πλήρη άπόσβεσιν τοϋ ’ Εθνικού, Ιν ταΓς 
ψυχαΐς τής νέας ρ ω σ«ική ς γεννεας, Μεγαλείου. Ό  Μ π ολσε- 
βικισμος ώ ς έφηρμάσβη έν Ρ ω σ σ ία  δέν χατέπνιξε μΑνον τά 
άγαθά αποτελέσματα ποίι δύναται νά δημιουργήστ) ή ’ Ε θνι
κή ά)ληλίγγύη, άλλά και άποτινάσσει κάθ* Γ'/νος αΐδοΰς και 
ανθρωπισμού, έπαναφέρουσα τά  αΓσχη της Ε βρ α ϊκ ή ς  επο
χής τών Σοδόμ ω ν  και Γ ομ ορρ ώ ν .)

‘Άνθρωποι άξιοτιμότατοι και πάαης πίστεως άξιοι, 
σχόντες τήν ευκαιρίαν νά έπισκεφθώαι τον Ρωσίαν τών 
Σοβιέτ και γεν ό μεν οι αύτόπται και αύτήκοοι τών εν 
αυτή πραττομίνων και λεγομένων ύπό τό νέον πολί
τευμά της, αφηγούνται πράγματα, τά όποΊα oiStvbi 
λαοΟ η ίατορία ουδέποτε ενεφάνιοε Άφήνομεν κατά 
μέρος τάς άλλσς λεπτομερείας, αί όποΐαι άποτελοίν 
ιούς στήμονας τοΰ υφάσματος τής ύπό τούς Μπολ
σεβίκους ζωής έκατοντάδος καί ήμιαείας εκατομμυ
ρίων άνθρώπων. Τά πάντα σχεδόν συνδέονται μέ τον 
τρόμον καί την φρίκην, την οδύνην καί τον θάνατον. 
*Εκείνο, τό όποιον πνίγει τον ακροατήν περισσότερον 
άπό δλας τα* έκε'ιθεν Ιντυπώσεις, ε'νε ό τρόπος τής 
Ανατροφής τής νέας γενεάς.

'Ομόλογουμένως ό Μπολσεβικισμός,όαονδήποτε καί 
αν ένέοκηψεν είς την άχανή εκείνην χώραν ώς ακατά
σχετος λαΐλαψ, μέ τήν τυφλήν καί άμείλικτον δύνα- 
μιν άγριου φυοικοΰ στοιχείου άνατρέπουσα, έκριζοϋσα 
καί παραούρουσα τά πάντα , διά νά στρώση έπί τών 
έρειπίωνι τών αυντ ριμμάτων καί τών ναυαγίων τοΰ 
καταλυθέντος πολιτισμού τόν παραδείσειον τοΰ Κ ομ 
μουνισμού λειμώνα, ευρε καί ευρίσκει άντίδρασιν άπό 
μέρους τοΰ παρελθόντος, πολύς δέ καιρός θά παρε\θη 
άκόμη, κατά τόν όποιον θά συμπν.γη πάσαν άντίθετον 
έκδήλωαιν διά τής τρομεράς όργανώσεως τής Διοική 
οεως τής Άσφαλείαι τοΰ Κράτους. Τήν άντ ίδρασιν 
ταύτην ό Μπολσεβικισμός διενοήθη σαφώς νά περιορί- 
ση είς τό δριον τής σημερινής γενεάς, δια τής προση- 
κούσης έν τη μτολσεβικτ) Ιδεολογία διaπaιδaγωyή‘ 
σε ως τοΰ παιδικού κόσμου.

Οί σπουδαιότεροι δέ θεσμοί, εναντίον τών οποίων 
έστήριζε τό παιδαγωγικόν τον σύστημα ό ρωαικίς 
κομμούνιαμός, ε\νε τό κεφάλαιον, ό πλούτος, ή πα- 
7ρίς, καί ή θρησκεία, καί, κατ' ακολουθίαν, καί ή ή- 
θΐκή. Κατά τάς έορτάς χιλιάδες έρυθροχπώνων καί 
γυμνοπόδων παιδιών παριφερόμίνα όμαδόν άνά τάς 
όδούς, α,δουν ασματα παιδικά, άπολήγοντα είς τήν 
επωδόν «Κ άτω  ό πόλεμος», «κάτω ό θεός», *κάτω 
ή ’ Εντροπή» !

Τό μϊσος πρός τό κεφάλαιον τό καταλαμβάνομεν. 
Τό κεφάλαιον, άνάλγητον, ώς επί τό πλεϊστον, έγωΐ- 
στικόν, απληστον κα\ άναίσθητον, συνήθως εκμεταλ
λεύεται τό ιδρώτα τοΰ εργάτου διά νά ΰπερπαχυνθβ 
τό ίδιον, πολλαπλασιαζόμενον είς βάρος του. Αέν 
λαμβάνει ΰπ' δψιν, δτι ό εργάτης είνε συνεργάτης 
δήλ, κατά μέγ* μέρος— διά νά μή εϊπω κατά τό ήμι-

' λ Λ _Λ   «45.

αφορεΐ δτι ό εργάτης (Ινε τού)άχιστον άνθρωπος, ε- 
χων τά αύτά δικαιώματα έηί τής χαράς τής ζωής, επί 
τής ύγιείας, τής ευημερίας τής άτομικής καί οίκογε- 
νειακής, έπί τής περί τών τέκνων του φροντίδος, έπί 
τής άναπανσεως καί τής αναψυχής, τής απαραιτήτου 
και i l j  τό σώμα καί είς τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου. 
Δεν (Ινε, κατά ταΰτα, παράδοξον, δτι τήν καρδίαν τοο 
εργάτου δάκνει ΰπονλον τό κατ’ άρχάς, φανερόν ε- 
πειτα καί άπειλητικόν κατά τοΰ τοιούτον κεφαλαίου 
μίσος, τό όποιον τόσον ουχνάς εχομεν αφορμάς νά 
βλέπωμεν έκδηλούμενον κατά τούς τελευταίους τού
τους χρόνους. Δέν εινε λοιπόν άκατανόητον δλως τό 
κατά τοΰ άαπλάγχνου καί άναλγήτου κεφαλαίου μί
σος τών εργατών.

’ /4λλά τό αύτό δύναται τις νά (ΐπη κα) προ κειμέ
νου περί τοΰ πλούτου. Οί περισσότεροι πλούσιοι δέν 
κάμνουν Ίϋ,αλήν τοΰ πλούτου των χρήσιν. 'Ομοιάζουν 
η πρός τόν πλούσιον τής περί τοΰ πλουσίου τοΰ Λα
ζάρου παραβολής, ό όποιος, ivtihvaκόμενος πορφύραν 
και βύσοον καί μετά τών φίλων του ευφραινόμενος 
εις μεγαλοπρεπή δείπνα μέ εδέσματα πολυτελή, ού~ 
δεμίαν Ιίδιδε προσοχήν είς τήν πείναν καί τήν άθλιό- 
τητα τοΰ πτωχοΰ, ό όποιος Ζκειτο ελεεινός είς τοΰ 
μεγάρου του τάς μαρμαρίνας βαθμίδας* ή πρός τόν 
άλλον εκείνον εύιγγελικόν άφρονα πλούσιον, δστις 
περιελθών είς μεγάλην στενοχώριαν έκ τής αΐψνιδίας 
ευφορίας τών κτημάτων τον, έξ απληστίας άπεφάσι- 
σε νά άνοικοδομήση εύρυτέρας τάς άποθήκας ταυ διά 
νά ζήση τό ΰκόλοιπον τής ζωής του πλέον είς ώκε- 
ανόν άπολαύσεως' ιφάγε, πιε, ευφραίνουν. Οι τοιοΰ- 
τοι καί οί παρεμφερείς πλούσιοι, έκλαμβάνοντες εαυ
τούς ώς άποκλειστικούς Ιδιβκτήτας τών υλικών άγα~ 
θών, άνάλγητ οι, σκληροί καί άπάνθρωποι, ούδεμιάς 
προσοχής άζιοΰν τήν περί αυτούς ίνδειαν, δυστυχίαν 
καί οδύνην. Καί ή τάξις τών πτωχών, διά τόν χορ
τασμόν τών οποίων καί τά ψυχία τών τραπεζών τών 
πλουσίων θά ήΖύναντο νά έπαρκέσουν, εΰλόγως έξεγεί- 
ρεται διά τόν έγωϊσμόν καί τήν άαπλαγχιίαν των. 
Κάτω λοιπόν ό πλοΰτος. ό όποιο* διαφβείρει τούς αν
θρώπους είς τοιοΰτον βαθμόν, καί κάμνει νά πασχουν 
ή άπειρία τών άπορων καί ενδεών.

‘ Η δε πατρίς ; Διατί ««ά τω καί ή πατρίς;» Ή  πα- 
τρίς δέν είνε ή ιένεγκαμένη» κα\ ή έκθρέψασα, δέν 
έδωκεν ety τούς οφθαλμούς μας τό πρώτον τοΰ ήλίου 
φώς, δέν μάς έχάρισε τήν φύσιν καί τά αγαθά της, 
ΐέν μας σννέδεαε μέ τόαας παραδόσεις και τοσους θε
σμούς μέ τήν κοινωνίαν της, Ιέν μάς διατρέφει άκό
μη καί δέν μάς σννέδεσε πρός τό ίδαφός της, πρός 
τήν ιστορίαν της, πρός τά Ιδανικά της, πρός τό μέλ· 
λον καί πρός το πνεΰμά της κατά τρόπον, ώστε νά 
μάς είνε προσφιλέστατος καί ό καπνός μιάς καπνοδό
χου τού χωρίου μας οταν είς αυτήν μετ’ απουσία* 
π αλινοο τοΰ μεν; Τί ίερώτερον καί γλνκύτ ερον τής πα- 
-ρίδος, δπου άναπαύονται τά οστά τών προγόνων μας 
καί άπό τήν παιδικήν μας, ηλικίαν ουνεδέθηααν μεθ’ 
ημών καί αυτά τά λιθάρια τοΰ εδάφους της ; Πόσο ι 
μετά μακράν άποδημίαν έτιστρέφοντις, μόλις πατή
σουν τό πάτριον έδαφος, δέν πίπτουν χαμαί πρηνείς 
δίά νά κολλήσουν τά χείλη των έπί τοΰ χώματος τή§ 
πατρίου γης ! Πώς λοιπόν «κάτω ή πατρίς» ;

Π Α Ρ Ι Ζ Ι Α Ν Ι Κ Ε Σ  Ν Υ Χ Τ Ε Σ

Τοΰ μονίμου άνταποκριτοΰ 
μ«5 Μάνου Κ έλλα .—

Σ Τ Ο  ΜΠΟΛΕ

Τού; Άπαχη δες «υΰ διαβάζ· υμε σϊά μυθιστορή
ματα η βλέπουμβ σιό κινηματογράφο δέν θά  τούς 
άπανιήστ) σήμερα πουθενά κανείς μέσα σ ’ δλο τό 
Παρίσι.

“Ομως αυτό δέν λέει τίποτα. Ά ν  ή πλατεία τοΰ 
Ψυρρή εξευγενίστηκε και χάθηκε ή λαδωμένη χωρί
στρα καί τό φαρδύ ζουνάρι τών βλάμηδων, δμως τό 
βασίλειο τοΟ λουλά άνχαί κάτω άπ ’ τοΰ Φιλοπάππου 
τώρα, δέν εχει λιγότερου; υπηκόους, καί τό μπαγλα- 
μαδάκι δέν επαψε νά κομπανιάρη τούς καϋμούς 
τών ντΕρβισάδων τον, γιά τήν «Μεταξουργ^ώτισσα» 
ή «γιά τή Κόρη τής Μ αμή;».

Τό ίδιο ακριβώς και στό Π αρίσι: Ά ν  δ άπάχης 
χάθηκε άπ’ τά μπουλβάρ καί άπ ’ τής πολύχοσμες 
πλατείες, δέν παύει ιά  ζή κα'ι νά βασιλεύη στά ίδι- 
αίτερά του άντρα πού ως επί τό πλεϊστον, κάτω 
άπό T0y σεμνό τίτλο ενός μπαρ μπορούν νά παρα
σύρουν καί ήσυχους διαβίτες. "Ενα άπό αυτά τά 
κέντρα τών Ά πάχηδων είναι καί «τό Μ ηολέ».

Σ ϊή  καρδιά τοΰ Καρτιέ Λατέν, άκριβώς πίσω 
άπό τήν κεντρική πλατεία τοϋ Σέν Μ σέλ, μά σέ 
μιά κάπως άπόμερη οδό, τήν οδό τής Χελιδόνος, 
ενα θαμπό μικρό ηλεκτρικό γλομτιάκι άφηνε1, νά 
διακρίνεται μιά πολύχρωμη καλλιτεχνική επιγραφή 
Μηολέ.

Έ κ  πρώτης δψεως δ επισκέπιης τοϋ «Μπολέ> δέν 
βλέπει τό εξαιρετικό, πού θά τόν κάνη νά ΰποψιασθή 
τίποτα. Είναι ενα ευρύχωρο οπωσδήποτε μαγαζί, ίδιο 
μέ δλα τά συνοικιακά ιιπάρ, μά μερικά παλιωμένα 
ξύλινα τραπέζιο καί εναν άρ*ετά μεγάλο μπάγκο, 
φορτωμένο μ ’ ενα σωρό μπουκάλες μέ κρασιά καί 
λικέρ. Στού : τοίχους δμως τό μάτι θά σταματίση 
εξειαστικά.Ή  καλλιτεχία εχει εγκατασταθή κυρίαρχα 
ύπό δλες της τίς μορφές. Ταμπλώ ζωγραφικής, άλλα 
άκουρέλλας, κάρβουνου, παστέλ, σκίτσα καί άλλα. 
Ά μ έσ ω ; πείθεται κανείς π ώ ; βρίσκεται σ’ ενα καλλι
τεχνικό κέντρο πού άν τόν έδιαφέρη, δέν θ ’ άργήση 
ν’ άνακαλύψη πάνω άπό μιά πόρτα, στό βάθος, μιά 
^ικρή χάρτινη επιγραφή μέ τή λέξι: «Έ ξποζισιόν.» ! 
Ή  περιέργεια μ’ εχανε τό βράδυ εκείνο, πού μαζί 
μέ δυό φίλους μου πήγαμε νά πάρουμε ενα πόντς στό 
μυστηριώδες «Μπολέ», νά Ιπισ*ευ^ώ καί τήν ιδιόρ
ρυθμη έκείνη Έ κ θ ε σ ι ! Π άνω άπό εκατό ταμπλώ, 
ρυθμικά τοποθετημένα, μοΰ παρουσίασαν γιά πρώτη 
φορά τίς υπογραφές τών καλλιτεχνών των. Μά τά 
ταμπλώ τής έκθέσεως τοΰ «Μ πολέ», δέν είναι τυ- 
χαΐεο «σπουδές ζωγραφική;». Είδα πρό μηνός καί 
τϊΐν εκθεσι τοϋ «Σαλόν ντ’ Ωιόν» καί τήν αλήθεια 
σάς λέγω πώς ή φτωχή δκθεσι τοΰ «Μπολέ» δέν 
υστερεί σέ αριστουργήματα!’Αλλά πηοίνάνε οί καλ
λιτέχνες της ;

— Οι’ Απάχηδες πού μαζώνονται εδώ, μας είπε τό 
νχασόνι, πού πρόθυμα έτέθη στή διαθεσί μας καί 
άρχισε νά μάς λέη μέ λίγα λόγια τήν ιστορία τοΰ 
κάθε άπαχη καλλιτέχνη τοΰ «Μπολέ».

— Καί δέν έρχονται εδώ ποιάΆπάχηδες ;ερώτησα.
— Τό Κ αβώ (ύπόγειο)είναι γβμάτο αύτή τήν ώρα, 

ιιάς είπε, άν θέλουν ηϊ κύριοι μπορούν νά πάρουνε 
ενα ποτό μαζί τους. Ά . . ,  δέν εχετε νά τούς φοβη 
θήτε, είνε δλα τους καλά παιδιά καί φιλότιμα, συμ 
πλήρωσε τό υποχρεωτικό μας γκαρσόνι.
'Η  άπόφασις ελήφθη Θά t πέρναμε τό ποτό μας μ «- 

ζί τους!» Καί κινήσαμε πρός τά Κ αβώ. Άλλά δί-

Οι Μεγάλοι μα; Οικονομολόγοι
Ό  κ. Ά λ , Διομήδης είναι ασφαλώς, δ ακρογωνι

αίος λίθος τοΰ οικονομικού τής Ε λλάδος συγκροτή
ματος. Ή  εύρεΐα του οικονομική μόρφωσις καί αξία 
του υπήρξαν ή κλίμαξ διά τής δποίας άνήλθεν είς τά

ύπατα πολιτικά αξιώματα, τον Ύπουργοΰ τών Οικο
νομικών, τών Εξωτερικών καί ήδη τοΰ Διοικητοΰ τής 
Έ θν. Τραπέζης.

Είς δλας τας ύψηλάς αύτάς θέσεις ό κ. Διομηδης 
χάρις είς την οξύτητα καί ευστροφίαν τής άντιλήψεώς 
του προσέφερεν ανεκτίμητους πρός τό Κράτος υπη
ρεσίας, άνακηρυχθείς μεταξύ τών Ευρωπαίων οικο
νομολόγων ώς εξαιρετική φυσιογνωμία.

πλα άπ ’ τή πόρτα τής εξόδου μάς τραβάει τό βλέμμα 
μιά μεγάλη έπιγραφή πάνω σιό τοίχο,

Ε Δ Ω  Ε Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ν , οί...
Πώλ Βερλαίν 
Λ,ωράν Τελάν 

Ά ν τ ρ έ  Ντνεντέσκ.
Ό οκάρ Ούάϊλδ

Καί ή επιγραφή εκείνη μά; άρα^ιάζει τά ονόματα 
καμμιά δεκαπενταριά γνωστών λογίων, ποιητών ζω 
γράφοον, μουσικών. “Έ τσι ή Ιπίσκεψί μας γίνεται 
ολοένα καί ποιο ενδιαφέρουσα. Τό γκαρσόνι, φλύαρο 
δπως δλα τά γκαρσόνια τών λαϊκών καμπαρέ τοΰ 
Παρισιού, άρχίζει νά μάςλέ{] τήν Ιστορία τοΰ «Μ πο
λέ». "Ετσι μάθαμε π ώ ; είναι καμπαρέ ά τό  τό 1300 
περίπου καί δτι δέ υπάρχει λόγιος ή καλλιτέχνης σιό 
Παρίσι πού θπ' αύτή τήν εποχή μέχρι σήμερα άκό- 
μα, νά μή ιό εχη έπισκεφθή τουλάχιστο μιά φορά 
σ rh ζωή του.

Συνεχίζοντας τό γκαρσόνι μά; εδ.ξε δίπλα άπ τήν 
επιγραφή μιά Ελληνική λέξι χαραγμένη βαθειά στό 
Τοίχο . ‘ Α Ν Α Γ Κ Η *

(συνέχεια στο ίπύμενο)

Α Λ Ε Ξ . Δ ΙΟ Μ Η Δ Η Σ
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Σγουρέ βασιλικέ μου 
και μαντζουράνα μου, 
έσύ θά μέ χωρίσης 
άπο τήν μάννα μου.

Πάλι μεθυσμένοξ είσαι κλπ.

'Α ν  είσαι ύιοσμαρίνι 
νά πέση τ ’ άνθος σου, 
νά μαραθή ’καρδιά σου 
καί τ ’ άχειλάκι σου.

Πάλι μεθυσμένος είσ ι κλιτ.

Σγουρέ βασιλικέ μου 
μέ φύλλα πράσινα, 
κρατώ τόν έρωτά σου 
Μέ χίλια βάσανα.

Πάλι μεθυσμένο; είσαι κλπ.

CAAWP TQWI
□ K ^ v f c n ^ ^ n M C N n

—«■ ΔΙΕΥΟΥΝΤΑΙ <S—

Ν. θ . Σ Υ Ν Ο Δ Ι Ν Ο Σ  -  Λ. Π Α Π Α Φ Λ Ω Ρ Ο Σ

δ ιλ χ ε ιρ ις τ η ς :: Ν ΙΚ Ο Σ Γ. Τ Ρ Α Υ Λ Ο Σ

π ρ ο σ ω ρ ι ν ά  γ ρ α φ ε ί α : Π Α Τ Η Σ ΙΩ Ν  2 6

Συνδρομαί: 'Εσωτερικού Έτησία Δρσχ. 75 Έξάμηνος 45 
» 'Εξωτερικού » Σελίνια 16 » 9
» ’Αμερικής » Λολλάρ. 4 » 2 ι )2

Ε Ξ Α Σ Τ Ι Χ Α

Δημοσιεΰομεν χατωτέρο» τέσσαρα από τα  « Κ ξαστι^(4> 
τοϋ' χ. Μ 7.. Γ . Π ετρίδη'.Τόν ποιητήν, ώ ς  θα ιδτ) ό ανα
γνώστης διαχοίνει ρυθμιχή αρμονία στίχου που "  
γρα^ίζει μέ τα άπα)ότερα  γρώ μ α τα  έναν έλαφρόν πόνον.

ΕΛΛ. Τ.

Ή  ©υαία μου  

Γιά νά σοϋ φέρω τή χαρά τ ’άνίκητα χά νίκησα 
κι’δ,τι δικό σου πλήθυνα κι’ δ,τι δικά μου αδίκησα.

Κ ”  όλα τά δάκρυα ποϋ έχυσα στοϋ Πόνου τήν αγκάλη, 

αστέρια σοΰ τ’ άράδιασα γύρω στώραϊο κεφάλι.

Κι’ όσα μαρτύρια αληθινά στή ζήση μου σταθήκανε, 
γιά σένα φωτοστέφανου φεγγοβολιές γεννήκανε

Γ α λη νεμ ένο  κοιμητηρι 

Τής νεότης φτερουγίσματα, γιά πάντα πιά σας έχασα 
καί σάς, γλυκανταμώματα βραδιάστικα, σάς ξέχασα. 
Ματιές, ποΰ μέ μεθούσατε, φιλιά, ποϋ μέ λαγγεύατε 

γλυκόλογα πού σύγκορμο, σά φύλλο μέ σαλεύατε, 

ελάτε τό καθένα σας στά στήθια μου νά γύρτρ 
τό πιό γαληνεμένο έκεΐ Οά βρήτε κοιμητήρι.

Χ α μ έ ν α  ν ιά τα  

Σάν άλλοι, δέ βαφτίσκηκα σχής Ηδονής τά φώτα, 
πού χαροπά μοΰ σχέλλανε χά χρόνια μου τά πρώτα.

Σάν άλλοι, δέ δοκίμασα τής νεότης τά σκιρτήματα

καί νύχχας — δέν άπόλαψα κάποια μελένια κρίματα.

Χαμένα νιάτα! Κ*’ ό ρυθμός χής ζήσης πάνχα αύτός:

• Σέ κάτι αχάριστα χαρτιά μερόνυχτα σκυφτός».

Τονειρ©

Κυνήγα xόνειρο, άνθρωπε, καί τό πειό στείρο άκόμη. 
Στό διάβα σου οί άνηφοριές κ’ οί γκρεμισμένοι δρόμοι 
στράτες θά φαίνουντάι στρωτές κι’ ολόισια μονοπάτια. 
Και γυρισμένα πάντα εμπρός τά διψασμένα μάτια 
τοϋ ’Ονείρου σου ϊ  ήν πλήρωση μ* ελπίδα θά ζητάνε. 

"Δλλοί στον πού δέν κυνήγα ενα όνειρο, δποιο Νάνε.

Το άχόλουθο τραγούδι, αφιερωμένο εΰγενιχά στήν ι ’Ε λ- 
ληνιχή Τέχνη» άπό τόν κ. Β. Κλάριν, γνωστόν έν 'Ρωσσία 
ποιητήν ώς Άνδρέαν 'Λ ) λϊνον, δηυοσιεύομεν ώς εχει. 
Καθώς θά *δϊ} ό αναγνώστης, παρ’ ολον οτι ποιητής δέν 
γνωρίζει τήν γ/ώσσά μας, έν τούτοι; χατώρθωσε στους ) ί -  
γους αΰτους στί’/ους του ’νά δώστ; μιά άοχετά ζωντανή εϊχόνα.

Α Γ Α Π Η
AJtera ; quas Oriens 
liabuit prelata puellis 

P. Ovidius Naso
Κύρ Γιάννη, τά λουλούδια μαραμένα, 

δέν λέγουν ούτε οχι ούτε ναί . . .
Τόσα βιβλία έχω διαβασμένα, 

δέν άπαντοϋνβ κ’ οί περγαμηναί.
X

Κύρ Γιάννη, τί θά π{] «αγάπη» ;
Δκοΰτε, πώς χτυπάει ή καρδιά ;

Τά άνθη δέν μιλοΰν και τό  χαρτί δέν γράφει...
Κύρ Γιάννη, μήπως έχετε κλειδιά ;

, X
"Ανοίξτε τότε τήν ψυχή μου

καί βρήτε τήν άπάντηαιν άπλή—
Μοΰ μένει μιά στιγμή, μοΰ φθάνει ένα βήμα 

ή μοίρα μου— ή μοίρα μέ καλεΐ.
X

Μή ξέρετε αύτή τήν μοίρα, 
ποΰ πάντα μοϋ κρυφομιλεΐ ;

Κ υττάξτε την : ανοίγει τώρα ή θύρα 
καί βγαίνει ή κόρη ώραία καί καλή !

c X
Κύρ Γιάννη, τώρα μή ρωτάτε, 

μή λέτε τίποτα. Ά χ ,  μή··.
Ψυχή, βιβλία, ά ν θη — κάτω !

Ή  αγάπη είνοι :
— μιά σ τ ιγ .ή ..·

Β . Κ λ ά ρ ιν  (Άνδρ?ας ΆλλΓνος)

Τ Ο  Θ Ε Λ Η Μ Α  Τ Η Σ  Μ Ο ΙΡ Α Σ

Ά ν  είς τόν κόσμον οί θνητοί .τοθοϋν τήν εύτυχία 
ατέλειωτη, άχοίριστη απ’ τή ζωή σιμά,

έγώ είμ ’ έκείνη πού ποτέ στή τόση δυστυχία 
δέν γύρεψα πολλά.

X
"Ενα καί μόνο ζήτησα άπ' τή σκληρή τή Μ οίρα, 

τό ζήτησ' άπό κείνηνε δειλά καί ντροπαλά.
Μ ά... τό δρεπάνι της έκειό πού μόνη έγώ τό νοιώ θω  

μοϋ άπάνιησε σκληρά :
X

«Δέν θά σοΰ δ ώ ιω ,  δύστυχη, αύτό πού μοΰ γυρεύεις.
Είναι μακρυά άπό σένανε ή κάθε μιά ή χαρά.

«"Ενα σοϋ δίνω χάρισμα καί μόνο σου στολίδι.
Ν ά κλαΐς παντοτβινά».

X
Τότε, ώ  1 τότε έννοιωσα 3ΐώς είμαι δικασμένη 

άπό τή μαύρη Μοίρα μου σέ τέτοια συμφορά !
Γιά μόνο έγώ σιολίδι μου καί χάρισμα νά έχω 

Τή λύ.-η γιά χαρά.

Πειοαιεύς 5-2-25 Ζ ω ή  Τ σ α κ α σ ιά ν ο υ

ΚΟΡΗ

Ποιές νυχτιές μουντές πυκνυσκσταδες 
τά ματάκια σου πλάσαν τά μοϋρα, 

καί ποιοι κρίνοι αιθέριοι σοΰ χάρισαν 
τήν άσπράδα τή χόση υέ λαΰρα ·.. .

X
Ποιοι ζωγράφοι σοΰ βάψαν άπόκοσμοι 

τά χειλάκια σου δμυια κεράσι, 
καί ποιές άβγές γλυκές ροδομάγουλες 

σώχουν τόση καλοσύνη κεοάσει ;
β ι , . ^Οί νεράιδες χήν τέχνη συΰ προίκισαν 
καί μαγεύει χό κάθε σου γύρω, 

ή χάχα νασαι λουλοΟδι απόκοσμο 
’ ξωτικό καί σκορπάς τόσο μΰρο

Α · Κμανιώτης
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© ίασβξ M a p . Κ οτοπ ούλη

Ό  υπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Μυ- 
ράτ θίασος τής η . M jq. Κοτοπούλη, άνεβίβασε, χά- 
ριν τής ιστορίας, τήν πατροπαρίδοτον άποχρηάιικην 
έπιθεώρησιν. Ή  έφετεινή «Μπαλλαρ'να® οφείλεται 
εί; τόν κ. Αιμίλ. Δραγάτσην.

SHevzpmbv
© ία σ ος Ιϊ. Ά ρ γ υ ρ ο π  ούλου

'Ο  θίασος τοϋ κ. Άργυροπούλου, συμπληρωθείς 
τελείως μέ τήν πρόσληψή τή; Δδος Ριρής Ά σ π ριώ - 
του καί χοροΰ άρκετοΰ, άνεβίβασε πρό ήμερων τήν 
Γερμανικήν μουσικήν φάρσαν τοΰ Χ ιρς « Ό  Δούξ 
τοϋ Παπεχάϊμ>. Τόσον ο κ. ’Αργυρόπουλος δσον 
«αί οι λοιποί ήθοποιοί, καίτοι δέν είδικεύθησαν εις 
τό μουσικόν θέατρον, εν τοντοις μας δίδουν τήν ά- 
πόδειξιν δτι ό ηθοποιός άρκεΐ νά είναι ευσυνείδητος 
καί κατορθώνει διά μικρών κόπων και μελέτης, νά 
είναι πάντοτε εις τήν θέσιν του. Ί σ ω ς  νά μή ενθου
σιάσω κατ’ άρχάς, πάντως δμως δταν ενας ηθοποιός 
είναι γνώσιης τοΰ μυστικοΰ τής σκηνής, ασφαλώς 
δέν θά κουράση, δσον ενας ειδικός ασυνείδητος. Ms 
τήν μικράν του φωνήν ο κ. Ταβουλάρης έκράτησε 
τόν ρόλον τοΰ τενόρου πολύ καλά. Διά τήν Δδι* Ά -  
σπριώτου. τήν άσυναγώνιστον Βέρραν είς τούς Ά -  
πάχηδες τοΰ κ. Χατζηαποστόλου καί διά τήν κ. Μ. 
Μ ιντεινιοΰ, τήν θρυλλικήν Άρετοΰσαν εις τό αύτό 
εργον. ,εχομεν καί άπό τήν παράστασιν τοΰ «Δουκός 
τοΰ Παπενχάϊμ» τάς αύτάς καλάς εντυπώσεις. Ή  κ. 
Γιώια ’Αργυροπούλου πολύ έξαντρίκ καί χαριτω
μένη. "Ολοι καί δλαι τέλος Ιστάθηκαν θαυμάσια εις 
τούς ρόλους των.

’ Από τήν ελαφράν ιιουσικήν τοΰ έργου, ξεχωρίζει 
ένα χαριτωμένο Φόξ-Τρότ τής δευτέρας πράξεως καί 
δπερ, είρήσθω 1ν παρόδφ, «ρεάρεται θαυμάσια, η 
δε υπό τόν κ. Α . Μαρτίνον ορχήστρα, εξαιρέσει ελά
χιστων σημείων,έπαιξε πολύ καθαρά.

ZK vSejnq

©ίααοζ B a y m o n d  L y o n

Είς τό θέατρον τής «Κυβέλης» έστεγάσθη δι’ ό - 
λίγας ημέρας ό γαλλικές θίασας «Ραϋμόνδου Λυόν.

Τήν παρελθοΰσαν Τετάριην έδόθη υπό τοϋ έν λό
γφ  Θιάσου ή Comedie τών Hennequin καί R .  
D ubreulh.» Ό  Κώδων τοϋ Κινδύνου».Τό εργον τοΰ- 
το εϊχομεν παρακολούθηση παιζόμενον καί άπό τόν 
θίασον τής κ. Κυβέλης,κατά τήν λήξασαν θεατρικήν 
περίοδον. Ά ν  συγχρίνη κανείς τούς δύο αυτούς θ ιά 
σους εις τό εργον αύτό, εχει ως εξαγόμενον δτι οί 
γάλλοι καλλιτέχναι ήσαν μελετημένοι 'είς τρόπον ώ 
στε νά μή έχουν ανάγκην ύποβολέως, δτι δίδουν πε
ρισσότερόν προσοχήν ιδίως εις mise eu scene άπό 
τούς ’ δικούς μας, δτι έχουν περούκες θαυμάσιες καί 
πολύ περισσότερον ξέρουν νά τής φοροΰν καί δτι 
τέλος, εΰρίσκοντο είς τάς θέσεις των δλοι οϊ η θο
ποιοί. Τοΰτο δμως δέν μάς επιτρέπει νά ΰποβιβάσω-

Ά ^ ά μ α ρ α
Ό π ερέττα  Γ. Δράμκλη

Ά π ό  τής παρ-:λθ·ούση; Τετάρ:ης ήρχισεν είς τήν 
< Ά λάμπρα» τάς παραστάσεις του ό δπερεττικός θ ία
σος Γ . Δράμαλη μέ τήν «Κ άτια». Ό  θεατρόφιλος 
κόσμος, ποϋ άπό τής ημέρας τή ; άναχωρήσεως τής 
όπερέττας Σαμαρτζή άγνοοϋ^ε τήν ΰπαρξιν τής 
«Ά λάμπρας», άπό τής Τετάρτης ήρχισε καί πάλιν νά 
στεγάζεται εν αύιή, οπότε άποδεικνύεται δτι ή άπο-

χώρησις τών συμπαθών ξένων καλλιτεχνίδων κ. 
Ζάμπα καί Μίτσυ Σοϋμπερτ, δέν συνετέλεσεν είς τήν 
διάλυσήν τοϋ θιάσου,δπως τινές ή θέλησαν νά πιστεύ
ουν. Τουναντίον μάς δίδεται ή άπόδειξις δτι τό κοι
νόν τής πρωτευούσης εκτίμα καί γνωρίζει νά φιλό
ξενη άλλά καί δέν λησμονεί τού ; εύγενεϊς άγώνας 
καί κόπους τών γηγενών καλλιτεχνών. Τά ονόματα 
Γ . Δράμαλης, Σπ. Τρίχας, Ί .  Ίατροϋ, Μελπ. Κο- 
λυβά, Τούλα Α ώρη, Βαλέττας, Κωνσταντίνου, Γα- 
βριηλίδου καί έν γένει τό εύσυνείδητον αύτό συνο- 
λον, δέν ήτο δυνατόν ή νά τύχη δικαίων συμπα
θειών καί έχτιμήσεως ε» μέρους τών θεατροφίλων.

Ό  θίισος ήδη μέ τήν περυσινήν έπιτυχίαν τοΰ κ. 
Τ  Μωραϊτίνη«“ΟνειρονΆποχρηάτικης Βραδυάς»συγ- 
κεντρώνει τό πλειστον μέρος τοϋ θεατρικού κόσμου.

μεν τήν άξίαν τών ϊδικών μας καλλιτεχνών, οί ό 
ποιοι, xaicoi ρωμηοί, τολμώ νά εϊπω, δεν υστέρησαν 
εις ερμηνείαν τοΰ πνεύματος τών γάλλων συγγρα
φέων, χωρίς εννοείται νά έχουν παρακολουθήσει 
τούς πρώτους διδάξαντας. Φεύγων άπό τήν παρά- 
στασιν αύτήν είχα απόλυτον τήν βεβαιότητα καί 
ΐκανοποίησιν δτι οί αύτοδίδακτοι “Ελληνες ήθοποιοί 
είνε πράγματι μεγάλοι. 'Η  κ. Κυβέλη ώ ; Simone 
Bridac, παρ’ δλην τήν μεστήν ηλικίαν τη; υπερέβαλε 
ει; πολλά σημεία ττιν Παριζιάνα Δνίδα Ginnete 
Dubreulh, δ κ. Mathis ώς Paginot παρ’ δλας τάς 
καμπαρετοκωμικάς κίνησε ς του δέν έφτασε τόν χ. 
Χρυσομάλλην, ώς έπίσης ό θιασάρχης κ. R aym ond 
Lyon ώ ; R obert Masselin δέν έδειξέ τι τό περισ
σότερον εις τέχνην, άπό τόν κ. Γαβριηλίδην. Ή  Mile 
L. Mussel ώρισμένως δέν θά  φθάση ποτέ τήν κ. 
’Αλκαίου, ώ ; έπίσης καί ό κ. Π απαγεωργίου —  
φ ρονώ —είσήλθε περισσότερον τοϋ Γάλλου συναδέλ 
φου του, εις τόν ρόλον τοΰ έξεοευνητοΰ τής Ταγκα- 
λικής ποιήσεως. Έ ν  γβνει οϊ Έλληνες καλλιτέχναι, 
•ύ,τοχρεωμένοι νά άλλάζουν τούς ρόλους συχνότερα 
άπό τά μαντύλια τους, δέν εΐνε υπερβολή αν λεχθή 
δτι είνε ταλέντα.

'<5Ζαό ζά ς  ’β ω α ρ χ ία ς
3Ζάζραι

© ίαοος Γ . Ξύδη

Π ρό δεκαημέρου έκαμεν έναρξιν τών εργασιών 
του έν Πάτραις, είς τό χειμερινόν θέατρον δ τελείως 
κατηρτισμένος θίασος τοΰ κ. Γ . Ξύδη. Διά τόν θία
σον αύτόν δ επαρχιακός τύπος έκφράζειαι μέ τά κο
λακευτικότερα λόγια. Ά ρ τ ιο ;  άπό πάση; άπόψίως, 
ρεπερτουάρ, σκηνικοΰ διακόσμου καί προσωπικού.

Απαρτίζεται έκ τών κ. κ. Πίτσας Λάμπρου,Κού- 
λας Άθανασιάδου, “Ολγας Καμπανάκη, Δδος Μαρ. 
Κρεββατα, Νίνας Μωρέττη, “Ελλης Άφεντάκη, Ε 
λεών. Δάντη, Μαρ. Ραφτοπούλου, Ά γλ. Προβελεγ- 
γίου, Μαίρης Ή ρωδιάδου, Ά θ .  Λοράνδ^υ, Έρριέ- 
της Μαρσέλλου καί τών *. κ. Γεωρ. Ξύδη. Δηιι. 
Ξύδη, Κ. Βουτσινά, Νικ. Χαλκιοπούλου, I. Μ/τέρ- 
του, Γ . Χαλκιοπούλου, Αιμ. Καμπανάκη, Α. Βερ- 
ροιοπούλου, Σ π . Κκίρμπα, Σ τ. Κλωνά, Στ. Λαμπρι- 
νίδη ύποβολέως καί Μ. Κορωνοίου μηχανικού.

Ό  θίασος τοΰ κ. Γ . Ξύδη μέ τό ώς άνω προσω
πικόν παίζει μέ καταπλήσσουσαν έπιτυχίαν Ό πε- 
ρέττες, Κωμειδύλλια, Επιθεωρήσεις, Κωμωδίας, 
Δράματα καί Γκράν-Γκινιόλ.

έΆϊριον

©ίασοζ Λ - Δ ώ ρ ο υ -Η . Βεργοπούλου.

“Αξιος παντός επαίνου είναι δ υπό τόν κ. Ή λίαν 
Βεργόπουλον « Μουσικοδραματικός θίασος » δστις 
ήρχισεν άπό εβδομάδος τάς παραστάσεις του είς τό 
θέατρον τοΰ Αίγιου.

'Ο  θίασος αύτός συγκαταλέγει μεταξύ τοϋ προσω- 
πικοΰ του εκτός τών κ. κ. Λίνας Δώρου καί Αλίκης 
Βεργοπούλου—διά τάς οποίας ένθουσιωδώς έγοαψεν 
δ επαρχιακός τύπος— καί τάς κ. κ. Μαίρην Χρυσό· 
χόου, Μ. Ριντι, Μ Ρόζεν, Μ. Κεφαλοπούλου καί 
τούς χ. κ. Ά .  Χρυσοχόον, Σ Χαλκιόπουλον. Θ. Κε- 

-φαλόπουλον. Μ. Δώρον, Σ . Γρηγοριάδην, Γ . Μ εσ- 
σαλάν, Β. Ποΰλον κλπ.

Τό ρεπερτουάρ του μεγάλον καί εκλεκτόν περι
λαμβάνει δπερέττες, μουσικές φάρσες, δράματα, κω- 
μφδίες, κωμειδύλλια καί έπιθεωρήσεις. Πληροφο- 

,ρούμεθα δέ δτι ή διεΰθυνσις τοΰ έν λόγφ θιάσου

σκέπτεται, διά τήν προσεχή θερινήν περίοδον, δπως 
έργασθή έν Ά θήναις. Δ .ά  τήν εξεύρεσιν τοΰ θεάτρου 
ήρχισαν ήδη αί δεουσαι ένέργειαι.

ΰΐάριαα
© ίασοξ ;£ ά ν δ η -Ά μ η ρ ά

'Ο  θίασος Σ ίνδη -Ά μ η ρά  ευρισκόμενος πρό δεκα
ημέρου έν Λαρίση δίδει έπιτυχώς παραστάσεις.

Slpyoezojiov
©iocooj Ρ οζ. Ν ίκας

Ή  καλλιτεχνική κίνησις στήν πόλι μας με τήν άφι- 
ξι τοΰ θιάσου τής κ. Ροζαλίας Νίκα, τής τελευταίες 
ήμερες, άρχισε κάπως νά ζωηρεύη. Ό  κόσμος πού 
άπό χαιρό έδιψοΰσε θέατρο, γιατί άλλοιώς ήταν συ
νηθισμένος καί σιγά-σιγά στερήθη κε άπό κάθε ψυ
χαγωγική καί καλλιτιχνιχή άπόλαυσι, δέν άφίνει 
βραδυά χωρίς νά παρακολούθησή τήν όπερέττα αύτή.

Ό  θίασος τής κ. Νίκα, έκτός άπό μία πολύ κα
λά καταρτισμένη ορχήστρα, υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
νεαροΰ μαέστρου κ. Μ. Καντιώτου, δέν έχει νά έπι- 
δείξη εξαιρετικά πρόσωπα. Τ ό Α  καί τό Ω,άποτελεΐ ή 
κ. Ροζαλία, ποΰ αληθινά ποτέ Skv πρέπει νά γερά- 
ση, γιατί, εΐνε μιά άληθινή καλλιτέχνις, ποΰ κατέχει 
τελείως τό μυστικό τοΰ σανιδιοΰ τής σκηνής. Ά π ό  
to άλλο γυναικείο προσωπικό δμως πραγματικά 
χαμμία δέν γεμίζει τή σκηνή. Ά π ό  τούς άνδρες τώ 
ρα θά  είμποροϋσε κανείς νά κάμη δυό τρεις 
εξαιρέσεις. Γιατί καί δ κ. Περδίκης, ιενοράκος, χω
ρίς βέβαια πλούσιο μέταλλο φωνής παρουσιάζει πολύ 
καλή έμφάνισι στό σύνολο, καί δ κ. Α . Προβελέγ- 
γιος ξεχωρίζει γιά τό λεπτό καί εύγενικό παίξιμο, 
πάντα ευσυνείδητα μελετημένος καί δ κωμικό; τοΰ 
θιάσου κ. Σβορώνος είναι πάρα πολύ καλός. Κι’αύ- 
τά ώς πρός τό προσωπικόν. Ρεπερτόριον καλοδια- 
λεγμένο καί σκηνικά εύπρόσαοπα.

Αύιό τό θέατρον λοιπόν είναι δλη ή καλλιτεχνι
κή καί μουσική κίνησις. Μέ τή άναχώρησι έτσι κι’ 
αύτοΰ, θ ά  ξαναπεσουμε στό βαθύ ληθαργικό ύπνο 
μ α ;, καί θ ά  μάς μβίνη ή πλατεία τοϋ Μέϊτλανδ κι’ ή 
άπο οκτώ δ^γανα μπάντα μας, ποΰ παίζει κάθε 
πέντε εβδομάδες γιά νά ξεκουράσουμε τά νεΰρα μας 
χαί νά λησμονοΰμε τόν άνώνα τής δεκάρας. ΤΩ τρι- 
σμακάριο Ά ργοστολάκι τί ήσου^ καί τί κατάντησες 
S ic transit gloria.

________ A
^Mvzijnvn

© ίασοξ Β εά κ η -Ν έζερ

Ή  πόλις αύτή παρακολουθεί μετ’ άκρου ένδιαφέ- 
ροντος τάς παραστάσεις τοΰ μεγάλου άληθινά θιά
σου «Βεάκη-Νέζερ> τόσον τών δραμάτων δσον καί 
τών κωμωδιών. Οϊ εκλεκτοί έργάται τής σκηνικής 
τέχνης, κύριοι Αιμίλιος Βεάκης καί Χριστόφορος 
Νέζερ,άποθεοϋνται κάθε βράδυ υπό τοΰ παρακολου- 
Οοϋντος τάς παραστάσεις, πυκνοΰ άχροατηρίαυ. Ό  
τύπος τής Μυτιλήνη; άφιεροΐ μακράς έποικοδομη- 
τιχάς κριτικάς διά κάθε παράστασιν, καί δμοφώνως 
άνομολογεΐ δτι δ θίασος Βεάκη - Νέζερ, είναι άπα- 
ράμιλλος εις συγκρότησιν, τελειότητα καί μελέτην 
τών ηθοποιών.

Ό  θίασος μετά παραμονήν ενός μηνός αναχωρεί 
μέ δρομολόγιον Χίον, Άλεξανδρούπολιν καί Βόλον.

36}ωζερικον
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α

Ό π ε ρ έ τ τ α  ϊα μ α ρ τ ζ η , κ τλ .
CH όπερέττα Σαμαρτζή-Μηλιάδη εύρίσχεται άπβ



Α Π Ο  Τ Α  Ω Μ Ο Ρ Φ Α  Ν Η Σ Ι Α  Μ Α Σ

Τήν Ιην τρέχ. μ. οι εν Ά θ ή - 
ναις καί ΠειραιεΙ Κιμώλιοι, συν- 
εχεντρώθησαν εις Γεν. Συνέλευ- 
σιν, εις τήν αίθουσαν τής Φιλο
σοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου, χληθέντες υπό τής Ε π ι
τροπής Ε ράνω ν  διά τήν άνοιχο- 
δόμησιν τοϋ εν Κιμώλω π^λαιοΰ 
Ναοϋ τής Όδηγητρίας.Παρέστη- 
σαν δ πληρεξούσιος Μήλου χ. Γ .
Πρεζάνης, Συνταγμ. Τ. Διαλει- 
σμάς, ό καθηγητής κ. Ά νδρου - 
λιδάκης, ό κ. Γ . Ά φεντάκης, η 
διευθΰνουσα ’ Επιτροπή τοΰ«Κ υ- 
χλαδικοΰ Βήματος» χλπ.

'Ο  κ. I. Βαφίας, πρόεδρος τής 
’Επιτροπής, έκθέσας εν δλαις 
ταϊς λεπτομερείαις τό συντελε- 
σθέν τεράστιον εργον, χάρις εις 
τόν αληθή συναγερμόν των συμ
πολιτών του Κιμωλίων, έδέχΟη τά θερμά συγχαρη
τήρια εχ μέρους τών παρευρεθέντων κατά τήν συνέ 
λευσιν Κιμωλίων, διά τήν εύγενή δράσιν αύτοΰ, πα- 
ρεχληθείς δπως άποσύρτ] τήν περί παραιτήσεως άπό 
ιής θέσεως τοΰ προέδρου πρότασίν του. Τήν Έ πι-

ημερών έν ’Αλεξάνδρειά δπου μέ καταπλήσσουσαν 
κοσμοσυρροήν δίδει δευτέραν σειράν παραστάσεων. 
Είς τούς θριάμβους τοΰ θιάσου προσετέθη κα'ι ή κ. 
’Αφροδίτη Λαουτάρη ή όποία ένεφανίσθη τό πρώ
τον εις τήν «Γλυχειά Ν ανά» κα'ι άπεθεώθη, ώς άνο- 
μολογεϊ ό ’ Αλεξανδρειανός τύπος.Αί κ.κ.Όλ.Ριτσιάρ- 
δη, Μαρ, Κούρμη, κ.κ. Κοφινιώτης, Φιλιππίδης κτλ. 
δέν ΰστεροϋν εις θριάμβους. -% .·■ ,

Ό  συμπαθής αΰιός εις τούς ’Αθηναίους θίασος 
πληροφορούμεθα δτι, ερχόμενος μετ’ ολίγον, θά 
στεγασθή είς τό «Κεντρικόν» διά τήν άρξαμένην θε· 
ρινήν περίοδον, τοΰ θιάσου Άργυροπούλου εγχαθι- 
σταμένου οριστιχώς είς Αλάμπραν.

*£%μερικη
Σικάγον

Δημοσιεύομεν ώς ?χει τήν άπό 16 Ίά»ουαρίου  
έ. έ. επιστολήν τοΰ έν Αμερική άνταποκριτοϋ 
μα?, διακεκριμένου ήθοποιοΰ κ.Χρ.ΤαβουλαρΙδη.

Εις τό Σιχάγον εύςίσκεται πρό ημερών δ δ α ι- 
μ ό ν ι ο ς Κονταράτος, δστις προετοιμάζει συναυ
λίαν μέ τούς καλλιτέχνας τοΰ μελοδράματος κ.κ.Μω- 
ρβΐτην. Βλάχόπουλον, Οίχονομίδην και χ. Α. Κυπα- 
ρίσην, διά τήν 27ην τρέχοντος (27 Ίανουαρίου) εις 
τό Orchestra H all. Καίτοι ό 'Ελληνισμός τής εδώ 
παροικίας δέν άρέσκεται είς τό θεατρικόν τοΰτο εί
δος 1ν τούτοις χάρις εις τάς υπεράνθρωπους καί 
ευφυείς ένεργείας τοΰ κ. Κονταράτου συγκεντρώνεται 
ολόκληρον τό Έ λλ. στοιχεϊον. Μετά τό Σικάγον θά 
έπισκεφθούν τό Saint Louis, Los A ngeles, San 
Francisco και πιθανώς κατόπιν θά  έπανέλθουν εις 
'Ελλάδα.

’Επίσης έν Σικάγω ευρίσκεται καί δ δπερεττι- 
κός θίασος τής γνωστής εις τό Ά θ η ν ιϊκ όν  κοινόν 
καλλιτέχνιδος κ. Βρυσούλας Παντοπούλου. Ό  θία
σος αυτός συγκροτηθείς μέ πρώτης τάξεως στοιχεία, 
άνεχώρησεν Ιξ Α θη νώ ν  πρό τριετία?, περιοδεύσας 
τήν Αίγυπτον, Σουδάν, Αβησσυνίαν, Α ραβίαν  φθά- 
σας μέχρι Κέΰπτάουν. "Η δη περιέρχεται δλας τάς 
μεγαλουπόλεις τής Αμερικής,συμπληρωθείς δέ τελείως

Ό  ένΚιμώλω Ναός τη5((,Οδηγητρίας»ώς άνεκαινίσδπ ύπο τής Έπιτροπήξ

τροπήν αυτήν, ήτις εσκέφθη κα'ι κατώρθωσε νά άνοι- 
κοδομήση ενα Ναόν ιστορικόν ώς τόν τής Ό δηγη- 
τρίας κ -it τοΰ οποίου τά κωδωνοστάσια μ ά ; επαναφέ
ρουν εις τό ποιητικόν Μεγαλεΐον τήςΠατρίδος μας, ή. 
«'Ελληνική Τέχνη» συγχαίρει συγχεκινημένη.

έκ διαφόρων εδώ καλλιτεχνικών στοιχείων, δίδει 
μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν ελαφράς δπερέττας, ε
πιθεωρήσεις, κωμωδίας, ύποστηριζόμενος ένθουσιω- 
δέστατα άπό τούς ομογενείς μας. ’Εκτός τής πρωτα- 
γωνιστούσης Κας Βρ. Παντοπούλι υ και τών λοιπών 
ηθοποιών, έπίλεκτον μέλος τι ΰ θιάσου, είναι και δ 
κωμικός χ.Ίωαννίδης τοΰ οποίου τό άβίαστον παί- 
ξιμόν τόν κατέστησε δημοφιλέστατον έν Αμερική.

JSvvavjiai 
^Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην εις τά « Ό  
• λΰμπια έδόθη ή άναγγελθεϊσα συναυλία 

τών έργων τοΰ κ. Αίμ. Ριάδη. Το πρόγραμμα πε- 
ριελάμβανε δύο μέρη. Τ ό πρώτον άποτελεΐτο άπό 
μά Μακεδονικά τραγούδια, άπό εννέα 'Ελληνικά 
λιανοτράγουδα καί δεκατρία Ρωμείχα άλλα τραγού
δια. Τό δεύτερον μέρος μεριελάμβανε μέρη άπό τά 
γύφτικα τραγούδια, τό εγκώμιο Ραβέλ, πέντε χορευ
τικά ντουέττα κλπ. Είς τήν συναυλίαν έλοβον μέρος 
αι κ κ. Ν ί'α  Φωκά, ήτις έτραγούδησε μέ τήν γνω
στήν δεξιοτεχνίαν της. Μαρ. Φωκά, Καλφοπούλου, 
μέ πολλήν τέχνην καί άλλην τόσην άβεβαιότητα μου
σικών φθόγγων, Καίτη Καλαμαριώτου και οϊ κ. κ. 
’ Επιτροπάκης τοΰ δποίου τό τραγούδι εκείνο τό βρά
δυ ήτο ύπέροχον. καί κάποιος νεαρός, σχεδόν βαθύ
φ ω ν ο ς  Μποΰρλος.

*0 κ. Ριάδης— δστις διά πρώτην φοράν ένεφανί- 
σθη έπισήμως πρό τού κοινοΰ μας— άπέσπασε τήν 
έκτίμησιν δ>ων μας, διά τήν εξαιρετικήν του εμπνευ- 
σιν,καίτήν ιδιόρρυθμον τεχνοτροπίαν του.Πάντως εχο- 
μεν νά παρατηρήσωμεν δτι δ κ. Ριάδης μέ τά ώς άνω 
μεγάλα έφόδιά του, άν ήκολούθει ενα δρόμον δμα- 
λότερον, εάν συνήρχετο έκ τής παρεξηγητικής πλά
νης πρός τήν θείαν τοΰ Ό ρφ έω ς Τέχνην, τής δποίας 
— άσφαλώς— προορισμός δέν εινε νά εκνευςίζη, εάν 
είς τό ζήτημα τής ένορχηστρώσεως δέν ήτο τόσον πα
ράδοξος μέχρι οημίίου πού νά έπιτρέπτ) νά τοΰ χα- 
ταλογισθή ασέβεια αν δχι άπειρία, θά  ήτο είς τών 
σπουδαιοτέρων παραγόντων διά τό μουσικόν μεγα- 
λείον τοΰ τόπου μας.

S Y D N E Y

*Η νύχτα ήταν προχωρημένη. Ή  βροχή εξακο
λουθούσε νά πέφτει πολύ άραιή τώρα. Στον ουρανό 
κανένα φωτεινό σημάδι. Σ ’ τήν άδύνατη γαλανή 
διαύγεια τοΰ ούρανοΰ έβλεπες καθαρό τόν άτέλειωτο 
ν'βιο δρόμο, σάν κρυσταλλένιο άπό τήν μπόρα τής 
βροχής. Τά ξεθαμμένα μικρά χαλικάχια έτρίζανε 
κάτω άπ’ τά πέταλλα τ’ άλόγου καί τίς ρόδες τοϋ 
μικροΰ άμαξιοΰ.

Εΰρισκόμουνα στή μισοσιά τοΰ μεγάλου δρόμου 
τής Κεχριόνος καί κοντά σΐή γέφυρα τοΰ ποταμιού, 
Ικεΐ ακριβώς ποΰ δ θρΰλλος επιμένει, πώς ξημερω
θήκανε οί σκλάβοι τής Μπαρμπαριάς δεμένοι μ ’ 
άλυσσίδες— μέ τή δύναμι τής Παναγίας.

Μιά ολόκληρη σειρά άπό άνακατωμένες εικόνες 
εφτιανεν ή φαντασία μου στό σχοΰρο φόντο. Τό 
άλογό μου ετρόχαζε ρυθμικά μέ σταθερή πρωτο
βουλία,

a—Ά λτ, αλτ. Μιά επιβλητική καί τραχιά φωνή 
τρομάζει τ’ άλογό μου πού δρθώνεται στά δυό του 
πισινά πόδια καί υποχωρεί άπότομα στό χαντάκι 
κι’ άπό λίγο νά γκρεμιστούμε, αμάξι, άλογο κι’ εγώ 
σέ δαΰτο.

Δυό χέρια ατσαλένια συγκρατοΰνε τ’ άλογό μου.
Συνήρθε σέ λίγο τ’ άλογό μου κ5 ετραβήχτηκε 

στή μέση τοΰ δρόμου μέ τή βοήθεια τοΰ άνθρώπου 
αύτουνοΰ ποΰ ξεπετάχτηκε άπό τό δεξιό χαντάκι.

— Πατριώτη μή φοβάσαι. Ξέρω ποιός είσαι καί 
ποΰ πάς.

-— Δέν κρατώ χρήματα. Μήτε σπήτι μου εχω φυ- 
λαμμένα άπό δαΰτα.

— Κι’ άν είχες χάρισμά σου. Είν5 άλλα λεφτά εχειά 
ποΰ πέρνω γώ. Έ σύ  θά μοΰ δώσ^ς διαφορετικά 
λύτρα.

Τώρα άρχίζω νά φοβάμαι τόν μυστηριώδη εκείνον 
άνθρωπο. Τί σκέπτεται ; !  ’Ίσω ς νά με πάρβ μαζύ 
του γιά συμμορίτη του στά βουνά ;

Θαρρείς κ’ εμάντεψε τή σκέψι μου.
—  Μή σχιάζεσαι καί δέ μδΰ χρειάζεσαι όλότελα. 

Θά σ ’ άφίσω νά φύγ^ς άφοϋ πρώτα μοΰ δώσης κάτι 
πολύτιμο.

—  Μά μήτε χρυσαφικά μήτε διαμαντένια δαχτυ- 
λίδια εχω μαζύ μου.

— Τίποτ’ άπό δαύτα. Καί χαΐδεψε στοργικά τήν 
ούρα τού άλογου μου.

Δυστυχία μου, θέλει τ ’ άλογό μου ! Καί χωρ'ς νά 
θέλω πήρα τά ηνία στά χέρια μου.

—  Μήτε τό κατσίκι σιυ μ^ΰ κάνει, είπε γελώντας 
άτάραχα.

—  Μά ποιός είσαι Ιπί τέλους κύριέ μου καί τί 
θέλεις άπό μένα.

— Είμαι δυστυχώς γ,ά πολλού; καί πολύ περισ
σότερο γιά μένα δ επικηρυγμένος ληστές Φιορα- 
βάντες.

Έκρατήθηκα μέ κόπο γιά νά μήν πέσω κάτω 
άπό τή θέσι μου, τόση ήταν ή Ιχπληξι πού μοΰ προ
ξενούσε δ τρομερός αύιός κουρσάρος τοϋ λόγγου.

—  Ά χουσε δυό λόγια ποΰ θά σοΰ πώ καί βούτηξε 
τήν πεννα σου στό μελάνι τοϋ πόνου καί γράψε δυο 
λέξεις, εσύ τουλάχιστο πού μπορείς νά λές π ώ ; γνώ 
ρισες τό ληστή τό Φιοραβάντε.

Ανέβηκε στ’ αμάξι, επήρε τά ήνία άπό τά χέρια 
μου, έκέντησε τό άλογο καί ξεκινήσαμε.

— Ά ς  προχωρούμε στό δρόμο σου σιγά σιγά καί 
άκουσέ ιιε.

—  Μά. .
Εννοια σου μ£ «ιάνουν.

Γιά πρώτη φορά διέκρινα στό πρόσωπο τό ληστή 
τήν ώρα π ’ άναψε £να τσιγάρο.

Είχε γένεια κανονικά ολόμαυρα, χαρακτηριστικά 
κοϋ φανέρωναν άνθρωπο μέ δύναμι καί άποφαόι- 
στικότητα, ήλιοκαμμένος καί χωρίς καπέλλο.

—  Είμαι τριάντα χρονώνε. Μικρός άκόμα, μέ τό 
δικαίωμα κι’ εγώ τοΰ άνθρώ.του άγάπηοα μιά χώρια- 
τοποΰλα μου, τήν ώμορφώτερη ΐσω ; τοϋ χωριοΰ.

Σ ιό  φώς τής Κγης ξαστεριάς είδα δυό μεγάλα δά
κρυα νά κυλλοΰνε μέσ’ τά μεγάλα του τά γένεια.

— Ή τ ά ν  άρχοντοποΰλ«,μά,μέ πουλιότερη δύναμη 
μ ’ άγάπησε κι* αύτή. Τ ’ άρχοντικό της γιά κανένα 
τρόπο δέν εστεργε στό γάμο μας. Φύγε μοΰ λέει τό
τε ή Άνθοΰλα, κυνήγησε τήν τύχη κάμε λεφτά καί 
γύρνα στήν Κεφαλλονιά. Θα σέ περιμένω Γεράσιμε.

— Ά π ό  δώ άρχινάει μιά καινούρια ζωή γιά μένα. 
Μέ δυναμωμένη τήν ψυχή άπό τό πρώτο καί ύστερο 
φιλί τής Ά νθούλας ξεκκινώ, ’μπαρκάρω στό πρώτο 
καράβι ποΰ είδα στ’ Αργοστόλι, πήγα στόν Κανα
δά, σνήν Αμερική στό Τράνσβαλ, έκαμα λεφτά κι’ 
εγύρισα ύστερ’ άπό πέντε χρόνιά στό χοοργιό.

— Ή  Ά νθ ού )α  Παρεδόθη σέ άλλον ;
— Ή  Άνθοι-λα... ναι παραδόθηκε ή δυστυχισμένη 

σ ’ τήν άγάπη τ’ 'Αγίου γιά νά μή γίνη γυνοΐκα ε- 
κειοΰ ποΰ τήν άγόρασε τόσο άτιμα γιά νά τήν άν- 
τικαταστήστ] ύττερ’ άπό λίγες ’ μ^Ρε? μ® μι“ ν “ λλη. 
Τόν άτιμον αυτόν, πού κατέστρεψε δυό ευγενικές 
υπάρξεις, δυό ολόκληρες οικογένειες, τόν έσφαξα 
σάν άρνί τήν ώρα ποΰ γέλαε στή ταβέρνα του χω· 
ριοϋ γιά μένα καί γιά τήν Άνθοΰλα.

— Τόν σκότω σες! !
— Ναι και δέ μεταννοιώνω καθόλου γιά δαΰτο μήτε 

θέλω νά μέ δικαιολογήσης στήν κοινωνία γιατί σκό
τωσα κι’ έγινα ληστής' πολύ περισσότερο ποΰ δέν 
αισθάνομαι τόν εαυτό μου ένοχο άλλ’ αυτήν τήν κοι
νωνία τήν δποία καί κατηγορώ. Ά κ οϋς φίλε μου τί 
θέλω άπό σέ γιά λύτρα ; Έ χ ω  τό λόγο σου πώς θά 
γράψης γιατί μέ τά λίγα σου λόγια αύτά θά ρίξχις 
βάλσαμο στήν ματωμένη ψυχή μου.

—  "Εχεις τό λόγο μου Γεράσιμε.
Ά φ οΰ  μοΰ εσφιξε δυνατά τό χέρι, επήδησε άπ ’ τ’ 

αμάξι καί χάθηκε στό σκοτάδι
Ν ΙΚ Ο Σ Σ Υ Ν Ο Δ ΙΝ Ο Σ

Ξένη ποίησις

Π Ε Ζ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

^Ω, Ραχήλ ! ΏραΤε τών πόθων μου άγ,ελε, ποΰ 
είσαι ;

Μίαν ανοιξιάτικη αυγή γιά πρώτη φορά σέ συνάν
τησα, κάτου άπ’ τού; μοσκοβόλους Κέδρους τής Νκ- 
ζαρέττ 'κι’ ή καρδιά μου Ιδέθηκε σκλάβα τής ώμορ- 
φιά Σου. "Ησουν τόσο όμορφη κάτω άπ ’ τήν απλή 
λευκή εσθητά σου, πού σε πέρασα γιά ε α εξαπτέ- 
ρυγο Σεραφείμ. Τά μάτια Στυ είχαν τή γαλήνη τής 
λίμνης τής Γεννησαρέτ καί τό χρώμα ά.ίμητων ζα- 
φειριών. Μοιάζαν άλήθεια μέ δυό άστρα σέ ολοκά
θαρο ουρανό, καί στό βάθος τούς έκρυβαν δλο τό 
μυστήριο μιάς παληάς προφητείας.Τά χείλη σου ήταν 
πιό άλυκα άπ ’ τά ρόδα τής 'Ιεριχοϋς καί τό στήθος 
Σου δλότρεμο εμοιαζε τόσο μέ δυό λευχά περιστέρια



πού ϋτοιμα ε γ̂ε ν’ άνοιχθούν στό κενόν... “Ησουν 
ωραία σαν άγγελος κι’ εγώ θνητός ταπεινός έκλινα 
ευλαβικά τό γόνυ μπρος στήν υπεροχήν 1'^™α:ιά 
Σου, είοιμος νά τονίσω τό Φεϊκώτερο ύμνο στό 
υπέργειο κάλλος Σου. Μά πριν ν’ άνοίξω τά χείλη 
μου σιήν προσευχή αύιή τής αγάπης, κάποιος ο’ 
έφωναξε ! «Ραχήλ» ! Κι’ ώ ;  νά συνέλθω άπ ’ τό 
θαμβός τοΰ κάλλους Σου Σ ’ έχασα γιά νά μή Σέ 
ξαν&ίδώ πειά. ’Έτσι σ ’ αναζητώ παντού. Ραχήλ, 
ωραίε άγγελε των ονείρων μου ποΰ είσαι ;

Τ Ω Ρ Α  Π Ο Υ  Σ Β Υ Ν Ω
Τίποτε δέν άξίζει πιό πολύ ά.·*’ τ»ν έρωτα.
Τίποτε στή ζωή δέν αξίζει περισσότερο άπ ’ τόν 

έρωτα,
Τώρα πού ό θάνατος πιά άργά —  άργά μέ τυλίγει 

δέ νοσταλγώ τίποτε περισσόιερο άπ ’ τά χαμένα 
νειάτα μου κα! τις πρώτες τής νειότης μου άγάπες.

Θυμοΰμαι τόν καιρό π?ύ ή μικρή μου Γκέισα 
μέ τά μαΰρα μαλλιά της στολισμένα μ’ άσπρα χρυ
σάνθεμα χα'ι τά μάτια γεμάτα φλόγες αγάπης, έρχώ- 
ταν νά μοΰ προσφέρη άπ’ τά κόκκινα χείλη της δλο 
τό νέκταρ τοΰ ηδονικού της πάβοος... 'Η  εύιυχία 
πλημμύριζε τότε δλο τό εΐνε μου κι’ ή ηδονή Τ ρι
κύμιζε τό κορμί μου...

Τώρα, ή άγάπη μου εΐνε πιά ενα χούφταλο κι’ εγώ 
μιά σβυσμένη Ιστία... *0 θάνατος άργά άργά μέ τυ
λίγει κι’ ούτε έ'νας πόθος δέ θερμαίνει πιά τό κρΰο 
σώμά μου... Ώ ,  στή ζωή τοΰ άνθρώπου τίποτε δέν 
άξίζει πιό πολύ άπ ’ τόν έρωτα καί πεθαίνει κανείς 
ά π ’ τήν ώρα πού δ Ιρωτας μένει ξένος γιά τήν 
ψυχή του ...

Γιέν Τούν.

Δ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ

Περιήλθεν είς χβΐράς μας έ’να φόλλον τής χιουμο
ριστικής έφημερίδος τής Νέας 'Γόρκης «Καμπάνα» 
τής 7 Απριλίου 1923. Επειδή δέ, ένομίσαμεν, δτι 
δέν σίερείται ενδιαφέροντος διά τούς παραχολου9οόν* 
τας τό μελόδραμά μας, δημοσιεΰομεν τό κατωτέρω 
φαιδρόν άπόσπασμα:

Λιαβκσε κβσμε διάβασε !

'Ο Μουρατορ δπέστη έγχείρησιν

« Ό  Λ^οχιανός Μοορατόρ δξύφωνος τής βελοοδίν7!? 
« φωνής, ύπέστη χατ’ αύτάς έγχείρησιν είς τό υπογά* 
« ατριον, σονεπεία τής δποίας δ γλοχύς Γάλλος δξύφωνος 
« τοδ μελοδράματος τοδ Σικάγου θά άπόσχη τής σκη- 
« νής έπ’ άόριστον. Ή  σύζυγός τοο έπαγρυπνεί πιρά 
« τό προσκεφάλαιόν τοο ώ ; νίαοκόμος. Είς ιού^ Έ λ · 
« ληνας ή απουσία του,^δέν προξενεί χαμμίαν αΐσθη- 
« σιν. Έ χουν τόν Πετρόπουλό τους.

«Σ Η Μ . «Καμπάνας».— Διάβασες κόσμε; Διάβασα νά λές ! Το 
« ανωθι σοφώτατον άνάλατον χαί άσεβέσιατον «πραγμα» έδημοσ:εύθη 
« εις τήν στήλην τοϋ «Παγκοσμίου Ρεπορτάζ» τοϋ « ’ Εθνικού Κήρυ- 
< κος» της 28ης Μαρτίου. "Ο λοι συμφωνούν οτι δ συντάκτης τοΰ 
« ανωΟι πάσχει άπο υπεομυα)ίαν, I f ’ ώ  καϊ συγχαίρομεν.

Σημ. ι'Ελλ. Τέχνης». Ευτυχώς διά τόν Πετρόπουλόν μας 
ό ευφυής καί λογικός άρΰςογράφος τής προσφιλούς συνα
δέλφου «Καμπάνας» ήγνόει τά έδώ μεγαλοπρεπή φιάσκα 
τοϋ, μέ φωνήν άλλ" δχι ποτέ τενόρου, διά τόν δποϊον κομ
πάζει ό άρβρογράφος τοϋ «Έΰνικοΰ Κήρυκος».

Κ Ο ΙΠ ΙΚ Η

Κ1ΝΗΣΙΖ

Μέ μορφήν εξαιρετικήν θά δοθβ εφέτος εις τό 
«Καπρίς» τό προτελευίαΐον Σάββατον 21 τρέχ. δ 
χορός τής «Εταιρείας των 'Ελλήνων θεατρικών συγ
γραφέων», δ παραμένων πάντοτε άπό δεκαετίας, μίτ 
άπό τάς ?*λεκτοτέρας καί τιμωμένας παρά τής άθη- 
ναϊκής κοινωνίας συγκεντρώσεις.

’Επειδή δ εφετεινός χορός συμπίπτει νά είνε καί 
δ δέκατος άπό τής ένάρξεως,ήΈταιρεία τών Συγγρα
φέων τόν διοργανώνει πανηγυρικώς θεατρικόν.

Τό «Καπρ'ις» θά διακοσμηθή καταλλήλως, οί δέ 
μέλλοντες νά παρευρε&οΰν θά παρακληθοΰν, άπολύ- 
τως κατά βούλησιν καί άνευ ούδεμιά; ύποχρεώσεως, 
νά παρασιοΰν φέροντες ένδυμα παριστάνον πρόσω- 
π ο ν  Ιλληνικοΰ ή ξίνου θεατρικού έργου.

Ειδικόν πρόγραμμα θ ’ άναφέρη τάς λεπτομερείας 
τοΰ χοροΰ, δδηγίτις διαφόρους καί τά σχετικά βραβεία.

Είς τ ό ’* έφετεινόν χορόν τής Έταιρείις, διά τόν 
δποϊον ώς καί πάντοτε Ιγένετο, δέν θά σταλούν είς 
ούδένα εισιτήρια,εξαιρετική δέ προβ,'έπείαι ή ζωηρό- 
της καί επιτυχία.

Μεγαλοπρεπέστατος προμηνύεται δ υπό τής Ε π ι
τροπής ’ Ιθακήσιων δργανούμενος χορός, εις τήν 
κομψήν αίθουσαν τοΰ Delice, τήν 20 τρέχοντος 
μηνός.

Οί κατά Πέμπτην χοροί τοΰ Ψυχαγωγικοΰ “Ομί
λου « Ή  Χ αρά» συγκεντρώνουν δτι εκλεκτόν είς ώ- 
ραιόκοσμον καί ευθυμίαν.

Τήν τελευταίαν Κυριακήν τών Ά π όκρεω  δίδεται 
είς τά « ’Ολύμπια» δ ετήσιος χορός τής ’Ενώσεως 
τών Συντακτών δστις προμηνύεται εξαιρετικός. Τό 
θέατρον θά  διακοσμηθή τήν εσπέραν ούτήν φαντα- 
σμαγορικώτατα υπό διακεκριμένου καλλιτέχνου.

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

’Απαιτείται έκτακτον θάρρος διά νά εκδηλώση κα
νείς μίαν πεποίθησιν ΰψηλόφρονα, άντιτιθεμένην. 
πρός τήν κοινήν γνώμην πρός δλον τό περιβάλλον

"Ολος δ κόσμος, ποιός λίγο, ποιός πολύ, δυνάμει 
τοΰ νόμου τής ’Αναισθησίας, γελάει, χαίρεται, κυ
κλοφορεί.

Πάς, τοΰ δποίου, ή ΰπαρξις είναι πολυτάραχος, 
πιστεύει ευκόλως δτι αί δυσχέρειαι τής ζωής είναι 
προσωπικά! του κακατυχίαι, προνομία δυστυχής επι- 
φυλαχθείσα είς αυτόν μόνον, καί Ικ τής οποίας ε
ξαιρούνται οί λοιποί.

Ό  άνθρωπος κυίτοι γνωρίζει δτι αί δδΰναι είναι 
συνδεδεμέναι πρός τάς απολαύσεις, έρωτα εαυτόν 
διατί ; Πρός τίνα σκοπόν αί ό5ΰναι; Καί δχι... Πρός 
τίνα σκοπόν οί άπολαύσεις ; !

Ή  γυναίκα είναι ζωντανόν παοσωπείον καθη
μερινής Ά π όχρεω  Είναι Τάρταρος άλλά καί Ού- 
ρανός,

Ν, Γ. τ,

Ε Υ Θ Υ Μ Ο Σ  Σ ΤΗΛΗ

Α Π Ο  Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο ΓΙΟ Ν  ΜΟΥ

τόΘρά,ιη 6 A c  κβμβρίου 1922  . . . .  Τήν νύκτα 
κρόο ήτανε άφόρητο χαί ή βροχή δέν έπαυσε οίκε 
μ}ά στιγμή. 01 φαντάροι μας ποο ήτανε άναγκασμένοι 
νά μένσον κάτω άπό τό άντίσκηνο, δπέφεραν πολύ. Τό 
πρωί ήλθε έπίίγοοσα διαταγή νά μετααταθμεύσή δ λό
χος. "Οπως πάντοτε γιά λίγα λεφτά τής ώρας δλοι εί
μαστε Ιτοιμοι γιά άναχώρησι...

Παρ’ δλη τή βροχή δ λόχος έξεκίνησε.
Στήν άνυπόφορη λάσπη, ποδ είναι δ μεγαλύτερος 

έχθρός τοδ φαντάροο, ή πορεία γινότανε κανονική χαί 
κανείς δέν δυσανασχετούσε, ή καλλίτερα μπορεί νά πή 
καν*ίς πώς ήτανε δλοι ευχαριστημένοι.

Ή  άλήθεια είναι πώς δ μάγερας τοδ λόχοο, τό 
πρωί αότό, Ιβαλε δλα τά δονατί τοο γιά νά ίκανοποιήσβ 
τήν φανταρία στό πρωϊνό ρόφημά της. Πολλές φορές 
Ινα καλό ρόφημα ή !*α χαλό σοασίτιο κάνοον νά λη- 
σμονηθοδν καί ή δροχή καί ή λάσπη καί πολλά άλλα 
ποο σονοδεόοον τή ζωή τοδ φαντάροο .

Τό χωριό έ'ίω άπό τό δποίο είχαμε διαταχθϊ) νά κα- 
ταολισθοΰμ», άπείχε τρεις ωρες. Ή  άπόστασις αέτή 
δέν ήτανε οδτε μεγάλη άλλά οΕίτε καί μικρή γιά Ινα 
φορτωμένο.

Σέ τέτοιες πορείες, καί γενιχώς στής δύσκολες στιγ
μές τής στρατιωτικής ζωής, κάθε άξιωματικός καί 
κάθε βαθμοφόρος, Ιχει καθήκον χαί δποχρέωσι νά 
διασχεδάζ^ τής σκέφε.ς τοδ φαντάροο καί ν’ απαλόν^ 
μέ κάθε τρόπο τά βάσανά τοο ..

Έπρεπε νά βρεθ^ κάποιο μέσο, προτοδ έξατμισθξ ή 
καλή έντόπωσις άπό τό πρωινό άφέψημα, νά σογκρα- 
τηθή ή φοχική εύδιαθεσία τής φανταρίας. Θομήθηκα 
πώς Ινας φαντάρος τή περασμένη έβδομάδα, σωστό 
στραβόίολο, έφέρετο ώ ; δράστης νοκτερινής έφόδίο στό 
σπήτι μιάς ώμορφης χανοόμισας. Διατάσσω τήν σό· 
στασιν διχαστηρίοο.. ..

Τό δικαστήριόν μας οπερέβαλβν είς πρωτοτοπίαν 
χαί τ’ άρχαΐα Γερμανικά δικαστήρια τά δποία συνε
δρίαζαν εις τά δάση. Τό δικό μας σονεδρίαζε καί 4ξε- 
δίχαζ* τήν ύπόθεσιν έν πορε:'^ χαί μάλιστα οπό βροχήν 
καί μέσα στή λάσπη.

’Αρχίζει ή σονεδρίασις.
Προσάγεται δ κατηγορούμενος, ενας τόπος τοδ 

Ψορρή, παρελαόνοον οί μάρτορες τ9|ς χατηγορίας, τής 
δπερασπίσεως καί λοιποί άπαραίτητοι ψεοδομάρτορες. 
Είχαμε μόνο τήν άτοχία νά μή έμφανισθή ατό δικα
στήριό μας ή γοητεοτική φουιογνωμία τής ετεροδόξοο 
παθοόσης...

Έξαφνα δ συνήγορος τοδ χα*;ηγοροομένοο, πρψην 
όποδιχηγόρος καί καθ’ δλα άντάξιος τοδ πελάτου τοο, 
προβάλλει μίαν παράλογον ϊνστασιν, ή δποίο δημιοορ- 
γεί μεγάλον θόροδον ατό άκροατήριο..,

Έ γώ , βλέποντας αδτή τήν άνέλπιστη αέθάδεια τοδ 
άκροατηρίου χαί ίδ ως τοϋ κατηγορουμένου ποο έπειτα 
άδό τό θόρυβο δ δποίος δημιουργήθηκε, ειχε τελείως 
άποθρασονθή, φωνάζω δονατά : «Κόριοι θά μέ άναγ- 
χάσετε νά διατάξω τήν έκκένωσιν τής αιθούσης».

Έκείνη τή στιγμή Ινας άπό τοος ψεοδομάρτορες πού 
ήταν χωσμένος κοριολεκτικώς μέσ τή λάσπη καί άγω- 
νιζότοονε νά ξεκολλήσ^,δταν μέ άκοοσε νά άπειλΰά πώς 
θά έκκενώσω τήν αίθοοσαν, μοϋ φωνάζει ειρωνικά :

«Κύριε Πρόεδρε......ή αίθοοσα πού διάλεξες είναι
Ακατάλληλη ..

N IK O S  Γ. Τ Ρ Α Υ Λ Ο Σ

Τ Ο  ΚΛΛΛΤΝΤΗΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΤΓΙΩΝ

Συνταγή δροσιστικής πούδρας

Creme de r i z ............................   125 gr.
Tal^ en poudre 75 »
A m idon en p o u d r e .............................  40 »

Προσθέτει κανείς καί δλίγας σταγόνας άρώματος 
τής άρεσκείας του καί μεταχειρίζεται.

Γ ιά  τά μαλλιά σας

Είνε γνωστόν δτι ενας άπό τούς |φοβεροτέρους 
έχθρού; τής γυναικείας ώμορφιας είνε τό άσπρισμα 
τών μαλλιών.

Κ άθε γυναίκα προσπαθεί νά άπομακρύντ] δσον 
μπορεί περισσότερον τήν ημέρα πού τά χιόνια θά 
τής στολίσουν τό κεφάλι.

Ή  πείρα άποδεικνύει δτι υπάρχει τρόπος διά νά 
καθυστερήστ] τό άσπρισμα τών μαλλιών καί νά μή 
γίνη άνάγκη προσφυγής εις τόν Μποτσκράκον. ’Α- 
πεδείχθη δτι αί σιδηρούχοι οΰσίαι συντελούν είς τήν 
διατήρησιν τοΰ νεανικού χρώματος τών μαλλιών. Οί 
άρεσχόμενοι συνεπώς είς τά άσπρα μαλλιά δέν έχουν 
παρά νά χρησιμοποιούν σιδηρούχους τροφάς καί εν 
άνάγκη καί φάρμακα τοιαΰτα.

Είναι γνωσταί α! σιδηρούχοι τροφαί, ή φακή, τό 
λάχανο, τό σπανάκι κ. λπ.,τάς δποίας καί συνιστώ είς 
τούς ενδιαφερομένους. ’Αλλ’ είς τήν περίπτωσιν αύ
τήν πρέπει νά καθαρίζωμεν τούς δδόντας διότι αί 
τροφαί αύταί τούς μαυρίζουν. ’Επίσης συνιστώ καί 
τά σιδηροΰχα φάρμακα είς κασέ ή πιλιούλ. Μικρά 
δόσις θυροϊδίνης, συμπληρώνει τήν δίαιταν τών σι
δηρούχων τροφών.

Έπίσης καλόν θά  ήτο νά χρησιμοποιώνται πομ- 
μάδες άπό τανέν. Ά λλ ’ άφοΰ άλοίψετε τά μαλλιά μέ 
τήν πομμάδα αύτήν τά σκεπάζετε μέ ενα άδιαπέρα- 
στο κάλυμμα διά νά διευκολυνθή ή άπορρόφησις.

Νερύ καλ)ονής

‘Ιδού ή συνταγή τοΰ «νεροΟ τής καλλονής» ιό όποιον 
μετεχειρίσθη καθ' δλην της τήν ζωήν ή ωραία Νινόν Ντέ 
Λανκλός καί τό δποϊον τήν διετήρησε έπί τόσα έτη «νέαν 
καί ώραΐαν».

200 gramm es can de roses
5o gram m es glycerine purifiee.
i c  grammes borax.

Νά διαλύσειε τόν βόρακα είς τό eau be roses κατόπιν 
ρίπτετε τήν γλυκερίνην καί τά άνακαιώνετε όλα μαζϋ κ«λά.

Μπορείτε νά τά μίτάχειρίζεσθε δυο φοράς τήν ημέραν 
πρωΐ καί βράδυ.

(Δ ιά  τάς κηλΓδας τοΰ προσώπου)

Διά νά εξαλείψτ] τις τάς κηλίδας τάς δποίας προ* 
καλεΐ δ ήλιος τίποτε ώφελιμώτερον, παρά νά μεταχει- 
ρισθ{ί τήν άκόλουθον συνταγήν.

Cold cream . . . . . .  JO gr.
Sulfure precipite . . . .  2 »
Huile b ’ esscnce d ’ anis . . i »

Κρατείτε δλην τήν νύχτα αύτήν τήν πάστα, καί t0 
Ιτρωΐ τήν άφαιρήτε μέ ολίγον τέΐόν μαΰρον.



Λ . I. Π ΑΠ ΑΦ ΛΩ ΡΟ Ϊ

ΓΙΑ Μ ΙΑ ΣΤ ΙΓΜ Η  Θ ΥΜ Ο Υ

έΐΐαριιένο άω ’  τη Jwh

( Σ ννίχ ιια  ix  τ ο ν  προηγονμένου)

— Γιατρέ, σάς παρακαλώ έλάτε δσο μπορείτε ποιό 
γρήγορα γιατί φοβοδμαι μόνη μοο.

— Ό  γιατρός τήν καθησύχασε καί Ιφογε.
“Αμα Ικλεισε τήν πόρτα καί ξαναγύρισε άκάνω ά« 

κοοσε τή φωνή τοϋ κυρίοο.
— Μαρία !
— ’Αμέσως κύριε.
— Ή  κορία σοο πώς είναι ;
— Καλύτερα κύριε ;
Έ καμε νά σηκωθζ άλλά τόν κράτησαν στό κρεββάτι 

δύο λόγια τής Μαρίας πού τούπε.
*0 γιατρός, Κύριε, διέταζε νά άφήσοομε ησοχη τήν 

Κορία δλο τό βράδι γιατί καί ή παραμικροτέρα ένόχ- 
λησι μπορούσε νά τής κάνη κακό.

“Υστερα άπ’ αύτά ξανάπεσε στό κρεββάτι κα'ι σ.γά 
σιγά άποκοιμήθηκε.

Ή  Μαρία μόλις είδε τόν Κοριό της, νά κλεινή 
τά μάτια τοο, άπεσόρθη περπατώντας ατά δάκτολα για 
νά μή κάν^ θόροβο. Έφθασε σ:ή πόρτα τοο δωμαιίοο 
καί άφοδ βγήκε Ιξω τήν Ικλεισε σιγά σιγά.

’Αμέσως δέ έπήγε γραμμή στή κάμαρα τής κορίας 
της καί άνοιξε σιγά σιγά τήν πόρτα γιά νά μή τήν ξο- 
πνήσή καί τήν τρομ,άξτρ, με τό θόρυβο ποΰ θάκανε άν 
άνοιγε δονατά.

Μόλις δμως άνοιξε ή πόρτα έδοκίμασε τή μεγαλύ
τερη Ικπληξη ποδ θά περίμενε ποτέ.

Βλέπει στο κρεββάτι τής κορίας της άνω κάτω τά 
σεντόνια κα'ι άδειο.

"Η Κορία της Ιλειπε.
Ή  Μαρία ζαφνιάστικε τόσο πού στήν άρχή έμεινε 

γιά λίγα λεπτά άναποφάσιστη μή γνωρίζοντας τί νά 
κάνη.

’Εσκέφθηχε πού μπορεί νά ηταν ή Κορία της άφού 
δέν ήταν δά μισή ώρα πού τ^ν είχε άφήσει κατάκοπη 
κα'ι έξηντλημένη στό κρεββάτι της καί είχε ακούσει 
μάλιστα καί τό γιατρό νά τής σονιστά άκινησία.

Καί νά γορίζΐ() τώρα καί νά μή τήν βρίσχ^!
Δέν μποροδσε νά χωρέση τό μοαλό της τι είχε 

σομβ^.
Ένόμισε πώς Ισιος είχε πάει στήν κάμαρα τοδ 

Παόλοο χωρίς νά τήν δη καί ξαναπήγε, καί φθίνοντας 
στήν πόρτα άκροάσθηκε μήπως άκούσ{] δμιλίες άλλά 
τίποτε, άκρα ήσ^χία έπεκράτει στό δωμάτιο.

Έτόλμησε καί άνοιξε σιγά τήν πόρτα καί έπρόβαλε 
to κεφάλι της καί είδε τόν Παδλο δλομόναχο νά κοι
μάται ^σοχα ηίοχα.

Εχνάκλεισε τήν πόρτα καί είχε άρχίσει νά άνησυχ^ 
πειό πολύ τώρα.

Άρχισε νά μπαίνγ) μές τά διάφορα δωμάτια 
τρέχοντας σάν τρελλή καί ψάχνοντας νά βρ$ τήν 
κορία της.

Έγόρισε παντού στή σάλα, στό βαλονάκι στό μποο* 
ντοοάρ τής κορίας της, κατέβηκε στό πρώτο πάτωμα, 
πέρασε στό γραφείο τοδ κυρίοο, κατέβηκε στή βιβλιο
θήκη, τίποτε ποοθενά.

Οίίτε ίχνος τ?}ς κορίας της.
Έσταμάτησε γιά μιά στιγμή στήν πόρτα το3 γρα- 

φείοο τοδ Παόλοο πο3 είναι στό πρώτο πάτωμα καί 
προσπαθούσε νά σογκεντρώση τό μυαλό της, νά ακ*-

φθη για νά καταλήξ/; σέ κάποιο σομπέρασμα περί τοδ 
ποδ μπορούσε νά είναι ή κυρία της.

Παρ’ δλες τής προσπάθειες ποδ κατέβαλε δεν 
κατώρθωσε νά βρ-jj μιά λογική έξήγησι γιά τήν έξκφ- 
νική έξαφάνησί της.

Έ τσι δπως ήτανε βοθισμένη στής σκέψεις αύτές, 
Ικεσε το μάτι της τοχαίως στήν πόρτα xai τή βλέπει 
μισοανοιγμένη.

Περίεργο !, σχέφθηκε.
—  Καί ομως βγαίνοντας ό γιατρός Ικλεισε χαλά, 

άκοοσα τόν χρότο πού δέ μέ γελά.
Έ τσι μονολογοόσε καί άσοναίσθητα όπως ήταν, μές 

τό πέλαγος τών διαφόρων σκέψεων καί εικασιών της, 
κατεοθόνθηχε στήν πόρτα καί άφοΰ τήν άνοιξε, ερριξε 
μία ματιά άφειρημενη στό δρόμο.

Καί τί βλέπει !
Λίγο πειό χάτω στή γωνιά τοδ δεοτέροο τετραγώ- 

νοο, μετά ά*ό τό σπήτι της, τήν κυρία της τήν ώρα 
άκριβώς ^ποδ άνέβαινε σέ Ινα αμάξι κρατώντας μιά 
μικρή βαλίτσα στό χέρι.

Αύτό πέρασε άπό τά μάτια της δπως ήταν άφειρη- 
μένη σάν Ινα δνειρο, βάν μία δπτασία εις βαθμόν ώ 
στε χαλά χαλά νά μήν είναι βέβαια άν ειδε καλά ή άν 
φαντάσθηκε δτι είδε.

"ϊσιερα άπό μία δλιγόλεπτη άναμονή άνέβηχε πάνω 
καί σωριάστηκε σΐ Ινα ντιδίνι στό βάθος τού άντρέ' 
καί ix it ϊμεινε κάμποση ώρα βοθισμένη σέ σκέψεις 
χωρίς νά κατορθώνω νά χαταλήξ/) σέ κανένα σομπέρα
σμα γιά τά &ι*τος παράδοξα καί πρωτοφανή γενονότα 
πού συνέβηκαν σήμερα στό σπήτι.

Θά Ιμενε δέ ακόμη πειό πολύ έχει άν Ινα δονατό 
κουδούνισμα δέν τήν έχανε νά πεταχθ^ χαί νά τρέξ^ 
νά άνοίξη.

Ή ταν 6 γιατρός ποδ γύριζε, άφού είχε τελειώσει 
ταίς βιαστικές έπισκέψεις.

Δέν τον άφησε νάνεβ^ άπό τή σκάλα, παρά τρέχοντας 
κατέβηκε και μέ δάκροα στά μάτια του λέγει.

(ά/.ολουίει)

  ———. - ο -e-s» - t  « ο ------------------

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α

Ό  διακεκριμένος σονεργάτης τής « Ελληνικής Τ έ
χνης» κ. Γιάννης Ζήραζ(Άγκαθιώτης) έτέλεσε τήν πα- 
ρελθούσαν έβδομάδα τούς γάμοος τοο μετά τής δος 
Μαρίκας Άρμενούλη.

Είς τούς νεονύμφοος ή «'Ελληνική Τέχνη» εύχεται 
κάθε εύδαιμονίαν.

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Συνεπεία παραπόνων ένίων συνδρομητών μας, ή 
«'Ελληνική Τέχνη» προέβη είς τάς δέουσας παρά 
τφ Γενικφ Διευθυντή τοΰ Ταχυδρομείου παραστάσεις 
καί ήδη εχει τήν τιμήν νά δηλώση πρός τούς εκλε
κτούς συνδρομητάς της, δτι άν τυχόν τινές τοΰτων, 
διά λόγους οΰς αυτοί γνωρίζουσιν δέν ήθελον νά συγ- 
καταλεχθώσι μεταξύ τών συνδρομητών της, νά δηλώ- 
σωσι τοΰτο άπεριφράστως καί ούχί νά διατείνωνται 
δτι δέλζ, λαμβάνωσι τακτικώς τά τεύχη αύτής.

Π Ε Ρ ΙΟ Λ Ε Υ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Ν Τ  Α Π Ο Κ Ρ 1 Τ  Α Ι  
Τ Η Σ  “Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ ,,

Άνέλαβε εύγενώς προσφερθείς τήν γένικήν άντι- 
προσώπευσίν μας έν Αίγΰπτω ό έκεΐ ευρισκόμενος 
οξύφωνος τής όπερέττας Σαμαρτζή— Μηλιάδη, κ. 
Μιχ. Κοφινιώτης.

Τύποις «Φοίνικος» Σταδίου 38, Άθήναι.



ΓΥΝΑΚΕ Ι Ο  I ΔΙΑΛΟΓΟΙ

— Λιλί<α δε θά π ά; στό Παρίσι;
— Τί νά χάμω;
— Ά φ ότου  άρχισα νά χάνω καπέλλα στή Δ )ιδα ΦΩΦΩ 

οδός Κ^οαγεώργη τή ; Σερβίος 11α), ϊά βρίσκω πολύ 
<αλύτερα άπό τά παριζιάνικα.

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

- Τ ί ;
— Δέν βλέπεις;
•— "Εχει ενα σωρρό στίγματα στό πρόσωπό της.
— Ναι αλήθεια !
— “Αν τήν γνωρίζεις καϋμένη πες της νά μεταχειρισθρ 

Κρέμο Νυμφών καί άμέσως θά γείντ) χαλά. ’Έτσι ήμουν 
και έγώ, άλλά άφ ’ δτου αρχισα νά μεταχειρίζωμαι τή> 
κρέμα αυτήν έγινα πμέσακ καλά.

Τ ό  βιβλίον τής εποχής
“ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ,,

’ Εκτυπώνεται
Τίμή δρ»χ.

Ό σ ο ι θέλουν νά τό αποκτήσουν άς γυάψουν είς χόν σγγραφέα 
κ. Μίνωα κ. Άνδρουλιδάκτνν. ’ Αλίτσης 17 Άθήναι.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
TH SΕΛΛΑΔΟΣ 

ΙΔ Ρ Υ Θ Ε ΙΣ Α  ΤΩ, 1841
ΔΙΟΙΚΗ ΤΗ Σ ΣΥΝ ΔΙΟΙΚ Η ΤΗΣ

Α·  Δ ΙΟ Μ Η Δ Η Σ  I. Δ Ρ Ο Σ Ο Π Ο Υ 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 Άϋ·ί\ναις
Υ ποκ αταστήματα  :
Ά γ .  Νικόλαο», Άγρίνιον, ’ Αλμυρός, Α μ αλίας, Ά μ 

φισσα, Άργοστόλιον, Ά ρ τ α , Α ταλάντη , Βάμος, Β^λος, 
Γκιομουλτζίνα, Γύθειο·», Δεϊεχγάτς, Δημητσάνα, Δράμα, 
Έ δεσσα , Ζϊκυνθος, Ηράκλειον, θ £ ϊ )« κ η , θήβαι, ’ Ιθάκη, 
’ Ιωάννινα, Καβάλλα, Καλάβρυτα, Κ αλάμαι, Καρδίτσα, 
Καστόρια, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθος, Κύθηρα, Κύμη. 
Κοπαρισιία, Λαμία Λιρισσα, Λ ϊδαδεία, Λ ίυκάς, Μεγα- 
λοΰπολις, Μεσολόγγιον, Μ-:σ»ήνη, Μ,ιτιλήνη, Ναύπακτος, 
Ναύπλιον, Ξίνθη, Π αςοί, Πατραι, Πίΐραιεύς, Π όρος, 
Πρέβεζα, Π.»λος, Πόργος Ρίθυμνος, Σάμος, Σέρραι, Σου- 
ολιον, Σπάρτη, Σύρος, Τρίκαλα, Τρίπολις, Φλώρινα, 
Χαλκίς, Χανιά, Χ ίος.
Έ κ δοσις  τραπεζιτικών γραμματίων. Προεξοφλήσεις' 
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί επί ενεχύρω τίτλων

> επί ένεχύρω εμπορευμάτων χρυσσοΰ και αρ
γύρου.

Ά νοιγμα πιστώ3εων έναντι φορτωτικών (Credits 
documentaires).

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

Δανείων καί Μετοχών.
Εισπράξεις άξιών.
Καταθέσεις εν ό'ψει ά^λαϊ καί εϊς άνοικτόν λογα

ριασμόν.
Καταθέσεις επί προθεσμία.

» Ταμιευτηρίου.
Φύλαξις χρεογράφων, αΰτουσίου χρυσοΰ καί αργύ

ρου καί άλλων πολυτίμων αντικειμένων.

1  r, μ . Μ ε τ α ξ ω τ ό ς  
«Μέγαρον ’Αλάμκρα»

Μανικιούρ - Πεδικιούρ

Π ΑΝ Α ΓΙΩ ΤΗ Σ ΝΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΛ

Διευθυντής Λαϊκή; Κλινικής ’Αθηνών 
‘Επισκέψεις 9 -12  π.μ. 3 -β  μ.ΐΛ.. 

Μάρνη 33 (πλατεία ’ Ανεξαρτησίας)

Α/ΐμ/ήτριος Κωνσταντίνου
' Ο δ ο ν τ ί α τ ρ ο ς

Π αθήσει; στόματος καί όδόντων 

Αιόλου καί Βόσσης 1 (Ιναντι Παπλίδου

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ά Ι Φ Ω Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΛ Ι 

Μόνον εις τοΰ
ΙΙΙ’ Λ Ι Γ .  Κ 1 Ά Γ Γ  Κ A l l  II
’Ακαδημίας—Σίνα (Μέγαρον Παντελή)

Κ Τ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Ν  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ Ν

“ Τ Ο  Ι Ο Ν ί Ο Ν , ’
A . I ΣΩΚΑΡΗ .

ΑΘΗΝΑΙ Πατησίων 26

Dr Παν Ν . Παπαπχναγιώτου
Στοματολόγος Χειρουργός "Οδοντίατρος 

‘ Αριστούχος ’Εθνικού Πανεπιστημίου 
39 Γεοανίου 39 9-12 3-7

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ “ Σ Α Β Ο Ϊ Α , ,
4

Καρόλου 27 
(Μ έγα ρον  Π αντελή)

Έιτίπλωΐις Καινουργής Λαί Πολυτελής

I

‘‘ m i g n o n  -,
Εΰαγγελιστρίας 2rt

Α Ν Ν Α  Α. Σ Τ Ε Φ Α  & Σ ι 

Μοδίσται

ι ς Α Τ ί Μ Λ  K P V X T a / i  Α ί Α ο ν
Μ Ο Δ ΙΣ Τ Α  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΩ Ν  Π ΙΛΩ Ν  

Σ υ ν ο ικ ισμ ό ς  Β ύ ρ ω ν ο ς  
Τετράγωνον 5 

"Ολα τά τελευταία Παριζιάνικα Φιγουρίνια

T O  C  Η  I C

Τ ό  ψαλλιδι τοϋ Καλλιτέχνου έμπορορράπτου Δ. Μ Π Ε·1 
Τ Σ Α Κ Ο Τ  είναι πραγματικά Χρυσοΰν ΙπαΘλον ποΰ τοό άπενειμί 
γιά τό εξαιρετικό του γοΰστο ή διεύθυνσις έν^ς τών μεγαλυτέριβν έμ- 
ηορροραπτικών οίκων τοϋ Παρισιοΰ.'ΌΒΟίος Ιχει τήν περιέργεια' 
'ά δ$ καί τούς σχετικούς τίτλους του, δέν Ιχει παρά νά έπισ<εφθί 
τό Κατάστημά του στη Σ τοά  Μαροόλη.


