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ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ!
Γεμάτη γόους καί στεναγμούς ή 

Ή π ειρ ος.
Ή  μέγαιρα Διπλωματία άλυσσοδέ- 

νει μέ άλυσσίδες σκλαβιάς τήνΧειμάρ- 
ραν, που δεν έγνώρισε ποτέ ύποδού- 
λωσιν, ποϋ κατώρθωσε να μείνχ) αι
ώνας ορθή [ΐέσα στον ωκεανό τής 
Τουρκοκρατίας ποΰ άφριζε γύρω της 
— σαν κατάρτι πλοίου ναυαγημένου, 
ποΰ δεν κατώρθωσε να to καταπιή 
ολόκληρο ή θάλασσα.

Καί σέρνεται στην ίδια σκλαβιά ή 
Κορυτσα.

Τί» ’Αργυρόκαστρο.
Ή  Έλληνικοτάτη περιφέρεια τής 

Λρυϊνουπόλεως.
Ά λ λ ’ οί Ή πειρώται άκουουν μέσα 

άπότά βαθειά,τά σκοτεινά νεράτοΰ’Α - 
χέροντος τάς χορεύτριας τοΰ Ζαλόγ
γου ποΰ φωνάζουν στες μανάδες καί 
τες κοπέλλες τές τωρινές :

—  Πάρτε και σεϊς τό μαντήλι καί 
άκολουθήστέ μας.

Οί Ή πειρώται δεν θά ντροπιάσουν 
τό Σοΰλι. ’ Α ν εις τον τόπον τοΰ 
Ά λ ή  έξεφύτρωσεν ένας Κεμάλ ή ενας 
Ίτζέτή  οποιοσδήποτε πασσάς ή βέης 
κα'ι άν ό Μεττερνίχος άνέζησεν ώς τέ
ρας δικέφαλον και λέγεται τώρα Σ άν  
Τζουλιάνο και Μπέρτχο? δ αύτό είναι 
άδιάφορον διά τούς Ήοτειρώτας.

Θ ’ αποδείξουν αυτοί πόσον διαφέ
ρουν από τούς "Αραβας τής Τριπό- 
λεως.

’Αλλά χρειάζεται συνδρομή. Π ρέ
πει νά συγκινηθή τό Πανελλήνιον. 
Ν ά μη μείνουν μόνοι των οί εντόπιοι 
‘Ιερολοχΐται. Ν ά προστεθούν ντου
φέκια άπ’ όλα τά μέρη τοΰ Π ανελ
ληνίου.

Δέν πρέπει νά μάς ερχεται ντρο
πή, δτι έτυιμάσθησαν κα'ι άνεχώρη- 
σαν 1000 Σέρβοι φοιτητα'ι διαθέ- 
τοντες τούς εαυτούς των υπέρ τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος κα'ι οί ίδικοί 

μας φοιτητα'ι ήργησαν περισσότερον 
νά σμήξουν την φάλαγγά των προς 
έκκίνησιν ;

Ο ΠΟΘΟΣ
Ο μεγάλος & Πό&ος είναι άοιύλωτος, 

πουΰενά δεν τη χτίζει τη φωλιά· 
ok ναό, οε παλάτι-, oh φτωχόσπιτο, 
δέ βρίσκει ζέοτα οε χαμμιά αγκαλιά.
— τεπεται nay τα ανάερα μι οοονρανος 
με φιεροΰγες όλάνοιχτες πλατείες, 
τινάζονται and χατου προς τά νψ·η τον 
τών χννηγών αν&ρώπων οί σαϊττιές.
Άφωλιαοτος καί άχράταγος καί αδάμαστος, 
οά σύγνεφο φαντά'ει με τά φώς· 
μα οάν ερχεται ή Νύχτα σιγανέβατη, 
λάμπει, τής Αφροδίτης αδερφός
Καί αν τόνε ρίξουν χάτον αίματοστάλαχιο 
ιών κυνηγών άνϋρώπων οί οαϊττιές, 
δε ι>α τοΰ γίνχ) μνήμα ή γη άποπάνου τον 

ΰά χλάψονν κλωνόγυρτες Ιτιές.
“Η &ά jisoj] χατάκορφα ατν "Ολυμπο 
να βρή την άβαοίλεντην αυγή, 
η κάποιας πάντα νυχτωμένης Κόλασης 
&ά ταρίξη την πύρινη πηγή.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Ν J)
Π  Ϊ Κ  ■ Ν  I Κ

Ή  Βουλή ούτε 
αυτήν τήν εβδομά
δα δέν θ’ άνοίξη ! 
^  ΛημαρχικαΙ έ- 
κλογαΐ βλέπετε, 
καί οί πατέρες τοΰ 
έθνους έχουν με- 
γάλας έθνικάς ά- 
ποστολάς.

Ό  κ. Ν ά κος 
από τώρα άρχησε 
να κυλάη σάν καρ
πούζι, εις τούς Δή
μους καί τά χο- 
ρίά τής Λειβαδιάς!

α
Ό  Μόνος ποΰ 

έμει ν ε ν εις τήν 
Πρωτεύουσαν είναι ό γενικός άναπληρωτής 
πάντων Ρακτιβάν.

Θ’ άναπληρώση καί τόν Μητροπολίτην 
δταν θά πάη στά λουτρά, καί τδν Βασιλέα 
όταν φύγει γιά τήν Ευρώπην.

Έ τσ ι έχουμε Ρακτιβάν υπουργόν τών 
Στρατιωτικών, Ρακτιβάν τής Δικαιοσύνης, 
Ρακτιβάν τών Εσωτερικών, Ρακτιβάν Αρχι
στράτηγον, Ρακτιβάν Διευθύντριαν τού ’Αρ
σάκειου καί Ρακτιβάν τρέμε Τουρκία !

*
Θέλουν νά πουν γιά τόν Γρανίτσαν δτι 

δέν άνοιξε τό στόμα τον ποτέ εις τήν Βου
λήν.

Καί δμως διαρκώς Χασμάται!,
*

Ό  κ. Γούναρης λέγει ένα λογοπαίγνιο'/ 
διά τόν κ. Τριαντάφυλλον Ιίαπαδάμ, τό ό
ποιον δέν άναγράφομεν, διά νά μήν πεισμώση!

Τούτο μόνον λέγομεν δτι ανακατεύει τά 
τριαντάφυλλα, τούς κάλυκας καί τά πέταλά 
των.

*
Όρίστε καί όλίγη Κοινοβουλευτική Αρι

θμητική.
Ό  Άθανασάκης πυγμαίος οίονείή τετρα

γωνική ρίζα τού κ. Μιχαλακοπούλου. Δε- 
μέρτζής γιγαντιαίων διαστάσεων οίονεί ό κύ
βος τοΰ Μαρκαντωνάκη!...

Βουλήν.Ό  κ. Τσακανίκας, κοιμάται εις
— Ήλθον. εΐοον ένύσταξα !

α
Επίγραμμα είς τόν κ. Στρατόν:

Ή γουν , τουτέστι, δηλαδή 
ό Νικολάκη^, ήτοι 
έπεσεν άπό 'Υπουργός 
καί ϊοΰ.τεσε. ..κ ι’ ή μίτη !

*
Κ ’ εν κοινοβουλευτικόν άπόρρητον :
Ό  κ. Πρωθυπουργός έθεάτο τώρα έσχά- 

τως καί μέ κομβολόγιον. “Αγνωστον άν 
ήτο ίδικό του, ή τοΰ γείτονος. ή ήτο τό κομ
βολόγιον....τών άμχρτιών μας. Τό έξεκόκ- 
κιζε μέ τόσιν μακαριότητα, ώσάν νέ έλυε 
θαρρείς τό ’Ηπειρωτικόν ζήτημα, δίδων Sub 
επαρχίας άκόμη εϊς τήν ’Αλβανίαν!

Λέγεται δτι ό κ. Τσακανίκας, τοΰ έκαμε 
τούς έξής στοίχους τούς όποιους άνέγνωσε 
εις δυό βουλευτάς τοΰ Νομοΰ αιτωλοακαρ
νανίας.

Λϋτοΰ σου τοΰ κομπολογιοΰ. 
τούς κόκκους ει/α—ένα 
Χάϊδευε-μέτρα. μέ παλμούς, 
μέ γέλοια με φιλιά!..
Μά πρόσεξε στο μέτρημα, 
μή σ.τάσο ή καδένα, 
καί σκορπισθοΰν κα'ι μοναχά 
σοΰ μείνει,...ή θηλβιά !

Σκύμνος παρά καμηλοπάρδαλην. Σύννε- 
φον σκόνης άθηναϊκής παρά στήλην τοΰ ’Ο
λυμπίου Διός, σβούρα νεύρων, παρά αταρα
ξίαν μιναρέ, ό Ράλλης παρά τόν θεοτόκην !

* .
Διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως δτι ό κ. Λου

κάς Νακοςμεταβαίνει άντάρτης εις τήνΉ πει- 
ρον ωςπρωτοπαλλήκαρον τοΰ κ. Δεμερτζή.

’Ως ίερεύς τού σώματος, θά παρακολού
θηση ό κ. Ρακτιβάν, ώς άναπληρωτής ίερέως 
μή ύπάρχοντος.

*

Ούοέν μεγαλοπρεπέστερο1/ τής περιφοράς 
λειτανείας έν Φλωρεντία, καί τής κοιλίαν 
τοΰ κ. Φωτιάδου, εις τήν αίθουσαν τοΰ Κοι
νοβουλίου.

*
”£2 πώς άλλάζουν οί καιροί στόν κόσμον 

έδώ κάτω !
Υπάρχει Τρικούπης, βουλευτής !
Τό εΐξερε κανείς :

* .
Οί Γάλλοι έλεγαν περί Μαζαρίνου :
—Γνωρίζει 24 τρόπους νά προμηθεύεται 

χρήματα, ών ό τιμιότερος είναι ή κλοπή !
Διά ποΤον πρώην δπουργόν. δυνάμεθα νά 

τό ποΰμε αύτό ;
*

Ο κ. θεοδωρόπουλος διαρκώς, ώς κατε- 
πείγουσα έπιστολή!..

Τρέχει, τρέχει, τρέχει,..ποΰ θά φθάση αυ
τός ό άνθρωπος άκόμα !

*
Καί ε!ς διάλογος.
—Πώς σάς φαίνεται ό Βενιζέλος ;
—Σωστή Κίρκη.
-Π ώ ς  ;

-Μετεμόρφωσεν τούς χοίρους, εις Ανθρώ
πους νέους.

*
Τό τραγουδάκι μας.
Μετά τήν άγγελθείσαν παραίτησιν πλέον 

εκ τής πολιτικής τοΰ κ. Μαυρομιχάλη : 
Ά πο τά μπεντένχα πέφτω, 
πέφτω, γιά  νά σκοτωθώ 
κα'ι κανένας δέν φωνάζει 
ί>χάστε τον, γ ιά  τό θ εό  !..

_ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ

ΑΠΟ Τ’ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΤ ΚΡΥΠΑΛΛΗ

ΑΟΓΙΛ ΗΛΙ ΜΛΤΙΛ
Λεν μέ πλανούν τά λόγια οου 
Καί πειό πιχρά άκόμα 
Αν λεει τ' ωραίο οου οτόμα 

Γχά μένα έδώ κι’ έκεΧ.
Τώχετε οεΐς ή έμορφες 
‘Εκείνους π’ άγαπατε 
Νά τους κατηγοράιε 
-1 Γε γλώσσα πειό έχϋριχή
^  /ίβ πλανούν τά λόγια σου 
1 ιατ ’ η γλυκεία ματιά σου 
Μοϋ λέει πώς ή καρδιά σου 
Μόνο γχά με πονεϊ
Γΐατι τα λόγια ειν’ ψέματα 

ΐ) μαιιά άλήϋεια, 
ρ1,’’®*,1 α^ώα σου στή&εκι 
Ειν η χαρδια οον ή ο,γνη,

Τ Κ ώ στας Κρνοτάλλης

____
Δ< ατραφήκαμε μαζν χωρίς άγάπη άχόαα 

otSf ερημιές γυρίζοντας χαί τά πυκνά τα δάση 
το οτη&ος μου ασπίδα της μέσ' τόν βαρί- Χειμώνα. 
Α. δταν ό ήλιος έβγαινε νά μάς Χαμογελάσ„ 
to y.i faj.axi Ιοηπωνεν ανιή στά ουράνια πλάτιι 
hi εβλεπα εγω τον ουρανό μία' τά διχά της μάτια.

"Εδγαρ ΙΙό ε

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΜΕΑΕΤΗ

Έ λεγεν ένας Α θηναίος·
—Π ηγαίνω νά μ ε λ ε τ ή σ ω  τάς έφηαερίδας.
Μ »λονότι αύιός ό άνΟροιπος ώμιλοϋσεν όπως 

ό κύριος πρόεδρος τής Δεξαμενής, έν άγνοια 
του όμως έλεγε τερασιίαν άλή ΐειαν. A t εφημε
ρίδες τών ’Αθηνών είνε δέκα. Ο ί Α θη να ίο ι 
διαβ ΐζουν καί τάς δέ<α. Έ ιο μ ένω ς πρόκει αι 
περί ολοκλήρου μελέτη;.

Ό  Ρ ω μ ιός διαβάζει ένα βιβλίον ότω ς Αά 
δ ισ β ιζεν  εφημερίδα. Τήν δέ έφημερίδα ότως 
Μ  διάβαζεν ένα βιβλίον. Τό είναι τον, ό μνελός 
του, πίναν cot άιτό τό στουπόχαρτον αύζό. εις 
to  όποιον έχει χυ9ή όλο·, άφίνων τόν καφέν 

ν,“  κ Ρυ“ ν 0 «αί μή οη/.ώνων τό κεφάλι του 
οϋτε άν ρίξχ) εντός τοΰ καφενείου τήν μπόμπα 
του ό Ραβασόλ, Σεις έχετε άγ/αζάρει τήν έφη
μερίδα. Περνούν τρία  τέταρτα καί όχι μόνον 
αύτός δέν τήν τελείωσε, αλλά ένφ έφθασε στό 
τέλο:... τήν ξαναρχίζει. Ό  ταν τήν πάρετε σεΐί, 
θά  κάμετε τό ού;ό  κα'ι θά ύ.τάρχχ] πάνιοτε έ
νας άνθρωπος εις τό βάθος τοΰ καφενείο') περί- 
μένων καί αιτελπισμένο^.Αιατί δέ άτελπιαμένος ; 
Δ ιό :ι έδιάβασε μόνον τά έννηά φύλλα τών ’Α 
θηνών καί τοΰ λείπει τό δέκατον.

—Τ ί έκανες ώ ; τά ; ένδεκα έξω ;
Εδ:ά3αζα έρημερίδεί, άπαντ^ ό σύζυγος. 

Τόν άνθρωπον αυτόν άν τόν σκίσετε θά τόν 
βρή«  παριγεμισμέναν μέ ιά  εξής· Δέκα πολ ι
τικά ά )θ ρ α . Ε ϊίο σ ι χρονογραφήματα. Τριακο- 
σιας ε ΐδ ή ιε ι:. Δέκα σιλίδας περί τοΰ π ώ ; δέν 
ετληριφορη  Ιη ιαν  οι ρεπόρτερ τ ί έγεινεν είς 
τό χθεσινήν ΰπ  ιυργικόν συμβούΧιον. Α γγελίας. 
(Μερικοί τέ , ξευρουν ατεξω). Τριάκοντα άνα- 
γνωσματ». 2πα9ια . μαχα'.ρις, ψαλλίδι ι, κουμ- 
πούρια, γοητείας πε^ιεχομένας ε ί ;  τά τελευταία 
ταΰτα. Και περι τας πενήντα (διά νά ε’ίτω μεν 
μικρόν άριΟμίν) όνομαστικάς άπολύεους.

Ή  στρουί>οκάυη\ος τρώγει πέτρας καί τής 
χωνεύει. Λαό; όμως μασήσας τόσον έντυπον 
χάριην καί ού3έποτε παραηο εθείς έ τ ί δυσπε
ψία δέν έχει κανένα λόγον νά θαυμάζη τήν λε
πτομέρειαν ταύτην τής ζωολογίας. Κ αθώ ; ξ£ύ- 
ρω οΐ άλλοι λαοί διαβάζουν εφημερίδα. Μόνον 
ένας τήν μελειφ. ό έλληνικός. Ή μποροΰσε νά 
καταβροχθίσω δέκα φύλλα άκόμη, καί εϊ<οσι 
έάν εΰ ρ ισ κ ί!

Κάτοιος Ελλην άπελΟών τοΰ κόσμου τούτου, 
είς τόν όποιον ΰπήρξ ν ένάρετος, έτοποΟε ήθη 
είς τήν χλοερ»τέριν γωνίαν τοΰ Παραδείσου. 
Καί όμω ; ό Ά γ ιο ς  Πέτρος καθώς λέγει ή παρά- 
δοσις, τόν έβλεπε μελαγχολικόν.

— Σοΰ λείτει τίποτε; Είπεν ό Ά γ ιο ς .
— Έ  ρηαερίδες.

Μ τορεϊς νά έπανέλΟης, ΰν θέλχις, είς τήν 
γήν καί νά τής διαβάσΉς, άλλά θ ά  έχΉς νά ϋ· 
ποστμς  πάλιν τά εγκόσμια βάσανα καί έξ άλλου 
είς τήν ’Ελλάδα τώρα πολεμοΰν. Τ ί προτιμάς- 
,  μείνω έδώ, είπεν ό Έ λ λ η ν , ό όποιος
η το πλούσιος. Ά ν  είνε όμως δυνατόν ας μοϋ έ 
πιτραπή νά βλέπω τούς "Ελληνας ό.10ι μπαί 
νουν εις τον Παράδεισον. Αύτοί θά ξερουν τού· 
λαχιστον πως έτελείωσαν τά άναγνώ σιητα ποΰ 
είχα διακόψει.

Ό  Ά γ ιο ς  Πέτρος συγ/ατένευσε, μή παραλεί- 
ψ ις ο μ ω ; και νά π ρ ο σ ίέ ιρ .

Νά είσαι βέβαιος πώς δέν έτελε'ωααν.

Π.

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Μ Α !
ΈξακολουθοΓμεν σήμερον τήν παρουσίαση· 

διαφόρων προσώπων τής κοινωνίας μας δρών- 
των ι ίς  τάς έπιστήμας τάς τέχνας τά γράμματα 
καί τήν πολιτικήν.

Λοιπόν

S f q T y p i < H  
ΣΤΗΛΜ

Ό  κ. Γ. Βοντσινας Ά γγλ ος τζέντλεμαν καί 
Δ ιευθυντή; τής «Ιΐα^ρίδος» ^κατά γελοιογραφι 
κόν...κακογραφημα τουκ. Ζαχ. Uατταντωνίον.

Η  μ,αμμά - Ι Ιά ρ ε . πα ιδ ί, τά νέο σου βιβλίο 
Ά κοΰς, στοιχίζει δυό φράγκα. Θά τό άνοίΐιι 
καθόλου ; u

— Ό χ ι  μαμά.
Ή  μ ιμ μ ά  — "Ω ιτε πάλι τά Ιδια - Θά τό 

κλείσ0ς και αύ:ό σ 5ο συρτάρι, σάν τό περσινό ;
— Ναι μαμμά.
Ή  μ χ μ μ ά . Καί τό λές μέ τόση άπάΟεια ;
— Μα δεν μοΰ ε ίτ ε ;, μαμμά, π ώ ; τά π α * ιά  

πρεπει να λένε τήν αλήθεια ;

X

Ή  μεγάλειτέρα βλακεία ποϋ δύναται νά ύ· 
π ά ρξπ ϊ:

— Ν ’ άγοράσ0ς Γο?τοφόλι μέ τό τελευταίο 
σου φράγκο..

Π λάτω \ Ρ ο δο κ α ν ίχη ς  Λ 9 Υθγράφος κα ί.,,κα - 
θυστερήσας αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου εις τήν 
πεζήν μας ε τοχήν.

Γελοιογραφικόν σκίτσο τοΰ κ. Σ . Στάμ.

Τά τοΰ Καίσαρος τω Καίσαρι !..

Χρήντος Καίσαοης Ό  έν Ά θή να ις  άγγλίζων 
Ή πειρώ της καί έν Λονδίνφ Ή πειρω τίζω ν Ά γ 
γλος, ανταποκριτής τής «Ε σ τία ς» .

Κατά σΛίτσογράφημα έκ τοΰ...φυσικού Ά γ 
γλου βοτανολόγου !

Οι Τοΰρκοι άρ/ισαν νά άγριεύουν πάλιν, 
Θέλουν Χίον, Μιτυλήνην, Λήμνον, Τένεδον 

και Καστελοριζον.
Τήν Χίον καί τήν Μιτυλήνην τήν θέλουν γιά  

την ασφάλειαν τής Μ ικρά; ’Ασίας, λένε.
Τήν Τένεδον γι·1 τά στενά.

Κ αί τό Καστελόριζο» γιά  νά τό κάνουνε π ιλ ά φ ι !

Καί ό σχετικός δ ιά λογος:
— Ε ίδε; λοιπόν ό Έ μ βέρ  !
—Ν αι φοβερό; !
—-Μέγας ! πατρι ότης !
— 'Υπέροχος.. Δέν θά ήσυχάση άν δέν ξ εμβερ - 

δεψη την Τ ο υ ρ κ ία !.

Ο ’Αγγλικός Τύπος ώνόμασε Π ίτ, τόν κ, 
Βενιζέλον.

έχουμε λοιπον ΙΖίτ τόν κ. Πρωθυπουργόν 
και Κ ο ττα π ή τ’ τον κ. Μαρκαντωνάκην.

·<»►
Ά λ λ ο  γεγονός τής έβδομάδος είναι ότι ό κ. 

Μ αυρομιχάλη; πειά δέν θά πολιτευθή καί ό τι 
τό κόμμα του άτεσυνειέθη.

Καί ήκούσθη·ό εξής διάλογος:
Λοιπόν πάει, άττεοννετέ-&η ;
Τέτοιο ψ οφ ημ ι, όπου ήτανε!....

Ό  κ. Βενιζέλος έδήλωσεν είς τό Λονδϊνον ό τ 1 
κοινή γνώμη δέν υπάρχει είς τήν Ε λλά δα , «αί 
ότι^τά πάντα αγει καί φέρει ό Πρωθυπουργός.

Ό χ ι  πλέον, Κράτος τής Έ  κλάδος, άλλά Κ ρά
τος \ϊ\: ....Β εν ιζελλά δος  !

Μετά το τέλος τής Ευρωπαϊκή; περιοδείας 
τοΰ κ Πρωθυπουργού

Καί τωρα ποΰ αλλοΰ νά πάμε Κλέαρχε ;
Στην  Τ ραπεζουντα  !

■40>
Κατά^ χθεσινάς ε ίδ ή ιε ις  ή Τουρκία ήγόρασεν 

άκόμη άπό τήν Ιτα λ ία ν , έκτός τοΰ χαταβρω μι 
χοΰ  ποΰ γράψαμε προχθές καί τρ ία ...άπ λυτα -  
γωγά !...

ΣΤΡΙΚ—ΣΤΡΑΚ

α ν  ευ

ε  π  ι τ  a  cfe» ι ^

Στά Τζανί

’Ενθάδε κεϊται τό Τζαμί 
ασχήμιας υπαίτιος 
ποϋ πρόκειται νά γκρεμισΟΐ) 
. . . .κ ι ’ ας όψεται ό αίτιος

Στο Μενδεσέ
Ε νθ ά δε κεϊται ό Μενδρεσές 
μέ βάσανα καί πόνους 
ποϋ σ’ένα μήνα μάτια μου 
θά  μάς αφήση χρόνους.

Ό  μικρός Παύλος μετράει τά λίγα λεπτά 
του, ενφ έξαφνα βλέπει νά είσέρχεται είς τό 
σπίτι ενας παλαιός φίλος τοΰ μπαμπα του.

Μόλις τόν βλέπει τρέχει μέ διαβολική ταχύ
τητα νά κρύψα τόν θησαυρό του.

— Γ ιατί τρέχεις Παυλάκη, τοΰ φωνάζει ό 
φίλος, φοβάσαι μή σοΰ κλέψα) τά λεπτά ;

— Ό χ ι ,  όχι, άλλά...
— Τ ί ;
— Μήπως μοΰ <paj, δ ιατί ό ιιπαμπάς λέγει 

συχνά δτ ισ ύ  μιά φορά έφαγες 20,000 φράγκα.
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Ό τα ν  μετά τήν μάχην τού Κωστουρίνου, οί 
στρατιώται άπηυδησμένοι από τοΰ πολέμου τήν 
πύρινη τήν καταιγίδα, κόκκινοι καί ίδρωμένοι, 
μέ λάμψι εις τά μάτια τους καί περηφάνεια νί
κης εις τό μέτωπό τους, έστρώθηκαν στον αύχ- 
μηρό καί μπαρουτιασμένο, άπό τον ήλιο, κάμπο 
γχά νά κοιμηθούν, κοντά έκεΐ δπου έτριζαν τά 
ξερόκλαδα εις τής φωτιές, μιά μυστική ψιθυρι
στή κουβέντα άρχισε, ψιθυριστή όπως κάθε λόγος 
μεγάλου θαυμασμού καί σεβασμού μεγάλου.

"Ελεγαν γιά τόν «συνταγματάρχη» πού γλύ- 
στραε ό θάνατος επάνω του, δπως ή σταγόνες 
τής βροχής σ’ ενα χαλκωματένχο ανδριάντα. Γιά 
τόν παλληκαρά συνταγματάρχη πού έφρίμαζε εις 
τού πολέμου τήν βουή καί παρέσυρε άπό τήν 
όρμή του τούς στρατιώτας του όπως τό άφρι- 
σμένο τό ποτάμι τά ξύλα τής κατεβασιάς. ΙΙρώ- 
τος πάντα μέ τό σπαθί στό χέρι, μέσα εις των 
βολχών τόν φοβερό καταιγισμό καί τών οβίδων 
τήν φορτοϋνα.

Τόν είχαν περιβάλλει μέ μιά υπεράνθρωπο 
Ιδιότητα καί κοντά εις τήν λεοντόθ·υμον παλλη- 
καρχά του, εγειναν λιοντάρια ήριυες κ ι’ αυτοί.

Κ’ έτσι χυθήκανε επάνω, τρελλοί, μανιακοί, 
σάν σίφουνας, ενα κουβάρι ανθρώπων καί λογ
χών, κ ι’ έκαβαλίκευσαν γεμάτα τά κανόνια πού 
πυρίπνοα τόν θάνατον φυσούσαν.

Κ ι’ ό ΙΙαπούλας τότε, δακρυσμένος, αναλυ
μένος σέ δάκρυα ζεστά, ό σιδερένιος καί άσυγ- 
κίνητος αυτός, αγκάλιασε κ ι’ έφίλησε άπό εν
θουσιασμό στά ίδρωμένα μέτωπά των, δσους 
στρατιώτες βρήκε έμπροστά, πού άχνιζαν άπό 
τής μάχης τό ερυθρό τό βράσιμο, θαρρείς, καί 
τού κυνηγητού τήν θέρμη!...

f t
Ό  ήλιος έγειρε πίσω άπό τό Κιλκίς κοκκι

νίζοντας τά συννεφάκια, σάν νά πιτσίλισε τόν 
ουρανό μ ’ αιματηρές κηλίδες.

’Αντικατόπτριζε, ένόμιζε κανείς, ό ουρανός σέ 
φωτεινή έγκατόπτρισι,αποθεώνοντας τό αίμα πού 
έβαψε, σάν κόκκινη βροχή, τό αίμα πού άφθονο 
τρεις ’μέρες τώρα χύνεταν, στή γή τή διψα- 
σμένη. Ό  ήρωϊκός διοικητής τού "Εκτου Ά λε- 
ξόπουλος, άγριος άκόμα, χαλκοματένιος, άπό τό 
κάψιμο τής άνδροφάγου μάχης, έγύριζε μέσα 
στούς τραυματίες. Ό  κάμπος γεμάτος άπό σώ- 
ματα μέ σπαραγμένες σάρκες. Είχαν συρθή οί 
πληγωμένοι ό ένας πρός τόν άλλονε μεθυσμένοι 
άπό τό κόκκινο μεθύσι ακόμη του πολέμου, καί 
έλεγαν γιά^λεπτομέρειες τής μάχης, σάν νά μήν 
ήσαν 6ικές_τους ή πληγές, σάν νά μή ήτο αίμα 
τους τό αλυκο ρείθρο πού έτρεχ’άπό ’πάνω τους, 
στάζοντας θερμή, ζεστή καί κόκκινη στό χώμα 
τήν ζωή τους.

Ό  τόπος δλος μύριζε μιά αίμάτινη, μιά ναυ
τιώδη μυρωδιά, μιά μυρωδιά χασάπικου μεγά
λου. Γυρμένος σέ μιά άγριαχλαδιά, κίτρινος, 
νεκρωμένος ό Ζέρβας, ένας στρατιώτης άπ’ τή 
Ρούμελη, ψυχομαχούσε, τό στήθος του κόσκινο 
άπό τής πληγές, καί τό αίμα του αυλάκι έτρεχε 
άπό τό νεκρωμένο τό κορμί του. Τά γαλανά τά 
μάτια του άλλοτε έγλάρωναν καί έσβυναν καί 
άλλοτε πέρναν ζωή καί άκτινοβολούσαν μέ πυ- 
ράδα πού σέ φόβιζε.

— Κουράγιο, κουράγιο παιδί μου καί τώρα 
θά σέ μεταφέρουνε.

— Πάω, κύρ διοικητά, άπήντησε, τί θέλουν 
νά μέ ’σκιόσουν—  "Ας μ ’ άφήσουν νά σβύσω 
εδώ γιά !

— Θέλεις νά σού φέρουν τίποτα ;
— Τ ί νά θέλω κύρ Αιοικητά... Ή θ ελ α  μιά 

ψυχή νά είχ’ άκόμα.... Μιά είχα καί τήν έδωσα, 
δέν είχα δυό .... Ά ν  είχα.κι’ άλλη κι’ εκείνη, γιά 
τήν πατρίδα θά τήν έδινα__

Το πρωΐ, πού σάν δάκρυ έσταζε άπ* τή ά- 
γραπηδχά ή λαμπερή δροσούλα ενα παλλικάρι 
έκλαιγε θαρρείς, πού ξυλιασμένο εκειτο βαθεχά 
είς^τά ριζιά τη ς—

. *Μέσα σέ μιά πατουλιά εις τό Κιλκίς ένας α
ναστεναγμός άκούγεται.

Τρέμουν τά φριγμένα άπό τόν ήλιο φύλλα, 
σάν κάτι νά κουνιέται μέσα τους, μά τίποτε δέν 
διακρίνεις.

— Είναι κανείς αΰτοΰ ;
— "Ενας βαρεμένος πού σύρθηκε έως έδώ. 

Συνάδελφε πεθαίνω, μά πές μου ένικήσαμε; 
Τ ί εγειναν οί Β ούλγαροι;

— Τούς κυνηγούν οί εύζωνοι εμπρός, μά 
ποχός είσαι πού πνίγηκες στ’ άγκάθχα σάν σκαν
τζόχοιρος ;

ΙΙαραμερεΐς τούς κλάδους ποΰ είναι σάν δεν- 
δρογαλιές χονδροί καί κάτι ξεχωρίζεις, σάν 
τσόλχα νά είναι σέ μιά άκρη σωριασμένα. Τά 
τσόλια πέρνουνε ζωή, κινούνται καί μιά γνωστή 
μορφή, άχνη άπό τήν λαβωματιά καί πυκνωμένη 
άπό γένεια, εμπρός σου ξεπροβάλλει. Γνωρίζεις 
τόν Βωγέα, τής Ίονικής μέ τσακισμένα άπό 
σφαίρες καί ΐά  δυό του πόδια. Βαρέθηκε κα- 
τακωμένος κ ι’ άπόμεινε ’κεί πέρα. Τού ήλιου 
ή λαύρα τόν χτύπησε εις τό κεφάλι καί τόν 
ένόμισαν νεκρόν. "Οταν συνήλθε άπό τής νύχτας 
τήν δροσιά έσύρθηκε έως τήν πατουλιά, κ ι’ έκεΐ 
έχάθηκε μέσα στ’ άγκάθια. Τά αίματα είχαν 
ξεραθεί στό πανταλόνι του σάν μουσαμάς καί 
έμύριζαν. Νερό δέν είχε γιά νά πιή καί είχε 
ξεραθή 6 λαιμός του κ ’ ή γλώσσα του, καργκά- 
νιασε' καί πληγές τόν σφάζαν καί όμως δέν 
ρωτούσε άλλο τίποτε.

— Λοιπόν νικήθηκαν οί Βούλγαροι ;
— Πάνε κατά διαβόλου !.*.
Ό  τραυματίας άφήκε ένα άνασασμό βαθύ 

κι’ ίλάρινε τό πρόσωπό του.
— Ά αααα . Δόξα νά εχη ό Θεός !__
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Στή μάχη τής Γευγελής, μέ μιά χούφτα παλ- 

ληκαριών γενναίων, γενναία μάχεται ό ταγμα- 
τάρχης ό Ντάλιάν η;. Δεξιά δεκαπλάσιοι κομιτα
τζήδες τόν βαρούν, κ ι’ άριστερά σάν καταιγίδα 
κεραυνών τά Βουλγάρικα κανόνια μπουμπουνίζουν. 
Ή  σφαίρες πιππίζουνε τήν γή, σάν χονδρές στα
γόνες σέ μεγάλο πρωτοβρόχι, καί ή οβίδες σκά- 
βουν τό χώμα, άνοίγουσαι τρύπες σάν μνήματα 
μικρών παιδιών. 'Ωρες οί στρατιώται πολεμούν 
χωρίς νά πιούν νερό διόλου καί τρεις φωτιές 
τούς καίνε καί τούς τσιτσιρίζουνε. Ό  Θύμχος ύ 
Βαρνάβας, ένας εθελοντής, πίσω άπό μιά πλάκα 
νεκροταφείου Τουρκικού, ρίχνει καί τραγουδάει... 

Γλυκός ποννε ό &ά>αιος 
πονρ^ετ' άπό το βόλι....

Στεντόρεια, σαν φωνή Θεού^ άκούγεται τού 
Νταλχάνη ή φωνή καί λάμπει τό σπαθί ποΰ τ ’ ά- 
ν εμ ίζ ε ι:

— Φωτιά, παιδιά μου, καί τούς φάγαμε. Βα- 
ρεΐτε καί τσακίσαν !...

— ’Από φ ω τ ι ά ,  καπετάνιε, τού λέει ό στρα,- 
τιώτης Παπαχρήστου, όση θές, λ ίγο ... ν ε ρ ό  νά 
μάς φωνάξης !

— Νερό διψάτε έχει ό Θ εάς...
Κ’ είχε ό Θεός άπό ψηλά, άπό τόν γαλάζιο θό- 

λο. Μέ ένα ρέκασμα, σάν σκούξιμο μικρού παι
διού, πέρασε άπό πάνω μχά οβίδα. Έχτύπησε 
ένα κουφωμένο δένδρο έκεΐ κοντά, τό έσχισε σέ 
δύω, έτίναξε τά σκλήθρα του δεξιά κι’ άριστερά 
κ ι’ έχώθηκε μέ λύσσα μέσ’ στό χώμα, σηκώνον- 
τας σύννεφο κονιορτό καί σκορπώντας μ’ ένα χα
λύβδινο φλετούρισμα τής σιδερένιες της βολίδες. 
Ό  Βαρνάβας χώθηκε στά χώματα :

— ’Ανάθεμά σε καί μέ λέρωσες καί μέ τ ί κου
στούμι θά μπώ-στή Γευγελή κατόπιν ;

"Οσοι ήσανε έκεΐ κοντά δλοι γυρίσανε νά ί- 
δούν μή σκότωσε κανέναν ή οβίδα.

Μά άιιό τά χώματα πού άναπετάχθηκαν καί 
άπό τά σωτικά τού κουφωμένου δένδρου πού σχί
στηκαν, ένας κοχλακισμός άκούστηκε καί γάργαρο 
νερό άνεπήδησε καί μέ χίλια δυώ παιγνίδια κί- 
λυσε σά κάτω, στό μπαρουτιασμένο άπό τόν ήλιο 
χώμα. Ή  οβίδα εΰρηκε μάνα νερού καί άνοιξε 
πηγή καί δρόσισμα στούς μαχομένους.

Καί τότε δλος ό στρατός κουβάρι,μέ ενα πρω- 
τόγενο ρέκασμα χαράς επεσ’ άπάνω στή πηγή ρο- 
φώντας, ποτίζοντας τήν ζωή ποΰ θεριζώτανε,ένφ 
επάνω τους έβρεχε θανατερό μολύβδινο χαλάζι δ

. I

έχθρός καί έτρεμε άπό τά μπουμπουνιτά τών κα
νονιών,ό τόπος !...

Σέ λίγη ώρα οί Βουλγάροι σαρωθήκαν σάν 
άπό κακό δρολάπι, έχάσανε καί τά κανόνια τους 
καί κυνηγηθήκανε αμείλικτα :

— 'Ως τοΰ διαόλου τή μάνα !...
Είχε ό Θεός !,..

f t
Ά πάνω  πρός τά βορεινά τής Στρώμνιτσας 

κάτω άπό ένα ζοφωμένο πεύκο μέ μαύρες φυλ- 
λωσχές, χαροπαλαίει ό ΙΙαπούλας άπό μιά κακή 
άρρώστεια χτυπημένος. Τό σώμά του έξύλιασε 
σχεδόν, τά μάτια του έστηλώθηκαν, τό δέρμα 
του έμαύρισε καί μόλις ή γλώσσα του τραυλίζει. 
Αίφνης βλέπει τό σύνταγμά του νά φορτώνεται 
τούς γιλιούς, τά ζώα νά σελούνται, τά άντίσκηνα 
νά πέφτουνε καί τής φωτιές νά σβύνουν. Ά νετα- 
ράχθη καί έγύρισε ρωτώντας τό γιατρό του τόν 
Παπαδόπουλο μέ τά σκληρά άπό τήν νόσον μά
τια.

— Σάνταγματάρχα μου, ή μεραρχία προχω- 
ρεΐ, βαδίζει έπάνω υψηλά εις τά στενά τής 
Κρέσνας.

Συνεκέντρωσε δλην τήν ψυχή στό στόμα του 
καί έτραύλισε ολίγα λόγια :

— Φεύγει χωρίς νά τήν ακολουθήσω έγιό !... 
Φωνάξατε τόν μέραρχο άμέσως.

Μά ή νόσος τόν έκρατοΰσε έκεΐ γερά κ ι’ ό 
Μέραρχος ήταν άνίσχυρος νά τού κάμη τίποτε, 
προχωρώντας καί αύτός εις τήν σκληρά καί σι
δερένια άνάγκη. Γύρισε μόνον λίγο κα ίτόνκύτ- 
ταξε· :

— Μά κλαΐς, συνταγματάρχα !
Καί ό ΓΙαπούλας μέ οδυνηρούς σπασμούς έψι- 

θύρισε αύτά τά λόγια :
— Κλαίω γιατί σείς πάτε γιά νά πυλεμήσητε 

κ ι’ εγώ μένω ’όώ πέρα !...
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Χτυπιούνται μέσα στούς δρόμους τής Θεσσα

λονίκης. Ή  φωτιά άναψε σέ δεκαεφτά μεριές. 
Κλεισμένοι οί Βούλγαροι, σάν τά ποντίκια τρυ
πίτσαν εις τά βαθεχα κατωγχα, χωρίς καί νά πυ
ροβολούν. Μόνον στό Τερεκί καί στήν Άγχά 
Σοφχά αμύνονται ολίγο. Οι δικοί μας τρέχουν 
άπροφύλακτοι καί σπάζουνε τής πόρτες. Τρομα- 
σμένοι παραδίόονται πετώντας τά δπλα καί σταυ- 
ροκοπούμενοι. Μονον ή Άγχά Σοφχά δέν πέφτει. 
Μ ευλαβεια οί δικοί μας τήν πολιορκούν καί 
προσέχουν νά μή τήν χτυπήσουνε καί τήν πα- 
ληά τήν εΰμορφχά της θίξουν.

Τό βρά,δυ μχά τρύπα ανοίγουν σέ μιά παληο- 
μάνδρα οί εύζωνοι κχ’ οί Κρητικοί καί πέφτουν 
μέσα σάν λχοντάρχα. Λογχομαχία γίνεται στής 
πλάκες τού ναού ποΰ κοκκινίζουν άπό τό αίμα. 
Μουγκρίζουν σάν βουβάλχα οί Βούλγαροι, πέφ
τουν βαρείς κάτω στής κρύες πέτρες. Τρίζουν 
τα δόντια τους καί ξεψυχούν κάτω άπό τής ά
γιες εικόνες τής άτάραχες πού παραστέκουν άπ’ 
επάνω τού καθαρμού τό εργο, σάν νά ευλογούν'. 
Κυνηγημένος άπό εναν εύζωνα, ένας Βούλγαρος 
χονδρός, μέ πλάτες σάν νταμάρι, πετά τό όπλο 
του καί πέφτει άγκαλχάζοντας τού προχείρου τέμ
πλου τής εικόνες. Μεθυσμένος άπό τού πολέμου 
την μανία ό εϋζωνας επέρχεται μέ τή λόγχη υ
ψωμένη νά τόν τρυπηση, νά τόν καρφώση σάν 
αντίχριστο, έκεΐ έπάνω-είς τής εικόνες, όταν τό 
χερι του πιάνει ό έπιλοχίας :

— Μή μ ω ρ έ!... Ας τον καί είνε στούς βω
μούς ! 1

'r!  Χ('ιν βωμών σταμάτησε.
Ο Βούλγαρος έσώθη.

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ.

ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩ Ν

Η Μ Ο Δ Α  Σ Τ Η Ν  Α Ο Η Ν Α

Ε ΙΣ  Τ Η Σ  Κ. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ

Τα φορέματα  τοΰ π ε ρ ιπ ίτ ο ν  — Τό αγγλικό  
κονητοΰμι. Το πλέον εμοαφο κα ί τό 
πλέον σεμνό —  Ή  χ  Κ αοαβέτη — Ή  τής  

( Ά νο ίξεω ς. — Πο!α ·&ά ε ίνα ι.-- Ή  Ά ϋ η -  
ναία στό σ π ίτ ι τη ς  κα ι στον δρόμο. — 
"Οχι εξω φρενισμοί.

  "Έπειτα άπό τήν κυρίαν Νέλλην,
”1ϊ  ' ^ ei τ*ν ^“V®v ή επίσης ξεχωριστή

καλλιτέ/νι; μο5ί:ιτα ή κ. Ντ ιοπού- 
/  ψ ?  λου.

- Μα; υποδέχεται εύ/ενέστατα εις
τό κομψό της σαλονάκι.

ΊΟτάνιο σ ’ ενα τραπέζι είναι έ- 
στιβαγμένα τ > τελευταία περιοδί ί ί 
τή ί μόδας. Μία θάλασσα ατό  φ ι
γουρίνια. Δέν βλέπετε μέσα σ ' αύ- 
τα, παρ t τήν μόδαν ν ι  όργιάζη. 
Είκόνε:, χρώματα, φορεσιές, δαν- 
τέλλες, χίλια δύο μικροπράγματα, 
μ ικρολεττομ έρ ε ια ι .

II  κ. Νίαοπούλου ιιάς ανοίγει 
τ ι τελευταία περιοδικά.

Στεκομεθα εις την σελίδα τών κουστουμιών 
τοΰ περιτάτου.

Αυτα, λεγει, εΐΑ’αι τά τελειότερα 
Είναι μόδα άγγλιχή. Πολύ έμορφα, 
βλέπετε, καί πολύ, πολύ σεμνά. 

piloaTmούντο.ι τά νκρί οινωτ.

καφέ. Ό  γιακά; γαρνίρεται μέ μαύρο πότ-σουά.
| Είναι τ ι μόνα πού συνηθίζονται τώρα. ’Έ χω  

κάμει πολλών κυριών. Σάς άνα ρέρω μόνον τήν
Κ αιαβέτη.
Ε .'ρπκό ιεθα πράγματι πρό μ ιά ; μόδα; πολύ 

έμορφης, 'I I  είκών τήν οποίαν δημοσιεύίμεν 
| δείχνει πόσονέμορρα  ταιριάζουν τ ι  «γγλέζικα 
■ κουστούμια δι ι τόν περίπατον.

Το δεύτερον κουιτοΰμι είναι μ’ ενα κουμπί, 
άνοικτόν εμπρός, χρώματος γκρί-περλ. 'Ο  για
κάς γαρνίρεται μέ άσπρην γούναν,

5?
'I I  δευτέρα εί<ών μάς παρουσιάζει πλέον έ- 

μορφον καί πλέον πολύπλοκον κουστούμι τού 
περιπάτου. Είναι χροηιατος βιέ-ρόζ. 'Ο  γιακά;

δύικολον νά άπαντήση κανείς έπάνο) στά φορέ
ματα τών κυριών τίποτε τό τρελλό. Τά κάπως 
τραβηγμένα φορέματα είναι αί ρόμπες τού σπι
τιού ή τού χορού. ΙΙολυ ανοιχτά, πολύ πεταχτά. 
Αλλά τήν στιγμήν ποΰ θέλει μία κυρία νά πα- 

ρακολουθήτη τόν ίλιγγιώδη δρόμον τής μόδας, 
δεν μπορεί νά κάμη άλλοιώς, παρά νά τά φο- 
ρέσο-.,.

Ακόμη νά σάς πω δτι, ή γούνα τού γιακά

Γά μ ο ν α ίικ ά Έ γγλ έ ζ ιχ α  κοστούμια  τον π ε 
ρ ιπ ά το υ ,τά  όποια  σννη& ίζονται τώρα ά τλ α , 
κομψ ά .χαριτω μένα .

Ε ίνα ι τά  μόνα κοστούμια  τά όποια οννη&ί- 
‘ονν τάάριστοκρατικά  σ π ίτια  γ ια τί είναι πολύ, 
π ο ίυ  σεμνά κα ί χρατΰϋν  μεγάλην θ ερμ ότη τα .

L

L · .

Το Ηοοτοΰμι τοΰ π ερ ίπ α το ν  τό όποιον 
πρόκειτα ι νά φορε&η το καλοκαίρι

J

είναι γαρνιρισμένος, καθώς βλέπετε, μέ "μαύρο 
ποτ-σουά. ”Εχει ενα μόνον κουμπί καί είναι πολύ 
παρτί έμπρός ένφ πίσω μακραίνει,

Το άκρον τών μανικιών στολίζεται άπό πλισέ 
δαντέλλας σαντεζί. Ό  γιακάς έχει ρούσ σαντεγί 
δαντέλλα καί έρχεται άπό πίσω ναυτικός. 'Η  
φούττα είναι δραπέ μακρύ t άπό πίσω καί πολύ 
κοντή έμπρός,

— Αύτό τό κοστούμι, λέγει ή κ. Νταοπούλου, 
είναι πολύ έμορφο, άλλά δέν έφορέθη έδώ στήν 
Α θήνα  τουλάχιστον άπό καμμίαν. Τήν άνοιξιν 
δμως εξάπαντος θά φορεθή άπό πολλάς κυρίας 
διότι είναι πολύ πολύ έμορφο καθώς βλέπετε.

—Έ π ειτα  αύτή'ή μόδα δέν*είναι καθόλου έ |ω - 
φρενική δπως διάφορες άλλες. Ά ν  καί έδώ στήν 
Α θήνα α ί κυρίαι ντύνονται πολύ σεμνά καί πολύ 
ωραία. Εις τούς δρόμους μάλιστα είναι πολύ

Κυρία τής εποχής
βαδίζει πρός τόν τάφον. Ά ργά  ή γρήγορα θά 
καταργηθΓ).

Αύτά λέγει ή κ. Νταοπούλου σκυμένη επάνω 
εί; τάς εικόνας τής μόδας, τής γυναικείας μόδας 
ή οποία προχωρεί, προχωρεί πάντοτε μέ εξω
φρενικήν ταχύτητα.

Ή  Δ)νις ΛΟΥΛΑ Πί·
■■· ■··

*Η έσ&ής τον σ π ιτιο ν . — Γά χ τ ν π η τά  χρώ 
ματα- — Γ ιά κά&ε γόνατό κα ι χάΦ ε Ιδιο
τροπίαν.

: ’Εκείνο πού πρέπει κάθε κομψή κυρ ία νά
προσεχή περισσότερον, είναι ή οικιακή έσθής. 
Μέ λίγο δέ γούστο μπορείτε νά κάμετε μίαν 
θαυμασίαν ρόμπαν καί νά ίκανοποιήσητε τήν 
ιδιοτροπίαν σας. Γ ιατί σάς επιτρέπουν οί νόμοι 
τής μόδας νά άπομακρυνθήτε όσον θέλετε άπό 
τάς λεπτομερείας της, καί νά δώσετε τό πειό 
ιδιότροπο σχήμα ή χρώμα εις τήν έσθήτα σας. 
Α ρκεί νά ξέρετε καλά τί σάς πηγαίνει καί τί 
δίδει περισσότερη χάρι στό σώμα σας.

Συνειθίζονται πολύ αί οίκιακαί έσθήτες σχή
ματος κιμονό, σταυρωτές έμπρός. Γίνονται δέ 
άπό βαμβακερό κρεπόν, κρέπ-ντε-πέν καί ίσυ- 
λιέν. Καί γαρνίρονται άπό γούνα πτερό μαρα- 
μποΰ κτλ.

Εις τάς αδυνάτους πηγαίνει ωραιότερα, 
ρόμπα μέ άρχαΐον ελληνικόν σχήμα ή άρχαίον 
αιγυπτιακόν. "Οσο γιά τά χροηιατα προτιμιόνται 
πάντοτε τά ζωηρά καί τά πειό κτυπητά. Ό  
χρωματισμός τού γαρνιμεντου πρέπει νά είναι 
τελείως άντίθετος μέ τό χρώμα τού υφάσματος. 
"Οσαι δέν συνειθίζετε νά φορήτε κορσέ μέσα 
στό σπίτι νά προτιμάτε ώς σχήμα διά τήν ρόμπα 
σας τό E m p ire  ή τό D irec to ire-

X
Τό μανοόν σας. —  "Αλλοτε κα ι τώρα. — ’Β

γιρλάντα μέ τά αν-Ο-η.
Τό μανσόν σήμερον έγινε απαραίτητον εξάρ

τημα τής γυναικείας τουαλέτας. "Εως τώρα 
ήλλαζε μόνον σχήμα, γιατί ή * γούνα είχε πάν
τοτε τήν πρώτη” θέσΐ” . Έ  (ΐτος δμως παρατη- 
ρεΐται μεγάλη ποικιλία δσον άφορά τό ύφασμα 
τοΰ μανσόν. ’Ιδίως μέ ταγιέρ συνειθίζονται μαν
σόν άπό βελουτίν ζεμπρίν d u re tg n · Ε ίναι ολί
γον μικρότερα άπό τά περυσινά, καί ώς στόλι
σμα έχουν ένα πλισέ άπό ταφτά ή μερικά μο- 
τίφ . Τό ώραιότερον δμως καί τά πειό χαριτω- 
μένον στόλισμα, είναι μιά μικρή άνθινη γιρ
λάντα άπό τριαντάφυλλα ή  μενεξέδες τήν οποίαν 
ράπτομεν εις τό έμπρόσΟιον μέρος τοΰ μανσόν.

Ή  A)»ie ΚΑΙΤΗ
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I

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. —'Ο π/.οΰβιοί 
*αί βυγενής νέος Παΰλος Νούση; έκ lia to fu f, <3ια- 
μένων τήν εποχήν έκδίνην είς τόν Πειραιά, αγαπά 
μίαν έβραιο.τούλαν καλλιτέχνιύα, Ραχήλ όνομαζομέ- 
νην, δίόονσαν παρασιάοα; μέ μικρόν δμιλον μουσι
κών εΙς εν τών έκεΐ τάζε καφφειείων.

Ό  πολνς καί Ιδιοι; υής μειέπειτα 'Αοιννομι Ηος 
^Ιπα'ραχτάρης, νέος ίδιωιευων χοιβ καί φίλος τοΰ 
Παύλον, εινε ό μόνος οχεδον γνωρίζων τόν μυστικόν 
αυτόν έρωτα.

Την εποχήν ακριβώς αΐ'ιήν ερχετat εις τόν Πεί- 
[ αιά και κάποιος ’ Ιταλός πλοίαρχος ^Ιχεμε^ινος, ο 
όποιος ονσχημιτικώς παρενοχλεϊ την Ραχήλ.

Ό  Μπαϊραχτάρης πρώτος αντιλαμβάνεται τό 
πράγμα και προτείνει εις τόν Πανλον να πΜοεχβ ιόν 
άνθρωπον αυτόν διότι τήν προηγούμενη* νύκτα τόν 
είδε νά τούς παοακολουθή, δια να μά&ΐ] τήν διαμο
νήν των. ι 7

Ό  Παΰλος οργίζεται καί ζηιιΧνά τόν ξυλοχοπηοβ].
2

Καί κ α τό π ι έπρόσθεσε.
— Τ ί θά κερδίσης άν καν·/)? ταραχή τώρα. Μόνο 
ποΰ καί αυτόν θά έςοογήτΛ,ς εναντίον αου καί θά 
κάνης ϊσως καί τούς άΛλου; έδώ με ία ν ' άλλα· 
ξουν γνώμη γί* σένα. Σε συμβουλεύω νά φυγής. 
’Ενώ δε θά μείνω έδώ. Φθάνω.

Ό  Παύλος δέν απήντ.,σε. Έ μ εινε  μερικά λε
πτά σκυθρωπός καί περίσκεπτος καί κατόπιν είπε.
— Όνομασέ με οπως θέλεις, Μήτσο, εγο) δεν 
φεύγυ) μόνος.

Αύτουνοΰ δέν θά τοΰ πώ  τίποτα, άλλά τήν Ρ α 
χή λ  θά τήν πάρω μαζί μ ο υ ...Ό τ ι γιν«ι άς γίνη.

Καί π ρ ί ν  τελείωση τόν λόγον του είχεν σηκωθή 
άπό τό κάθισμά του καί δ'.ηυθύνθη προς τήν Ρα
χή λ , ή όποια έκείνην τήν στιγμήν έτελείωνε τό 
τραγούδι της. Τής είπε δυό λόγια καί κατόπιν έ 
φυγεν χωρίς καν νά χαιρετήση τόν φίλον του.

"Γστερ άπό λίγο εφυγε καί ή Ραχήλ.
Ή  νύκτα ήτο τρικυμιώδης καί άγρια. Ό  α- 

έοας έφύσα τόσον δυνατά έκεινο τό βράδυ, ώστε 
οί δρόμοι ήσαν έντελώς έρημοι. Ο ύτ’ ένα αμάξι 
δέν ήμποροΰσε νά εύρη κανείς. Ό  οε Παΰλος και 
ή Ραχήλ έσφίγγοντο ό είς έπανω ε.ς τόν άλλον 
σάν γ>ά νά μή τούς άνατρέψη η θύελλα. Τό σπι
τάκι τής Ρ α χή λ , τό όποιον είχε τρία δωμάτια, 
ήτο είς τό παραθαλάιιον καί άκριβώςείς τό μ ε  
ρος άπό τό όποιον βγαίνουν τά πλοία από τό λ ι
μάνι. Τό σαλονάκι, είς τό όποιον μ ετ’ όλιγον οί 
δύο έρασταί εισήρχοντο, εύρισκετο μεταςυ τά3ν 
άλλων δύο, έκ τών όποιων τό ενα ητο η κρεββα- 
τοκάμαοα τής Ραχήλ, καί. τό αλλο τής υπηρέτριας.

Ή  Ραχήλ ήτο μελαγχολικη και σκεπτική είς 
όλο τό διάστημα τοΰ δρόμου λέξιν δεν είχεν βγά
λει άπό τό στόμα της, καί τώρα άφελώς έςηπλω- 
αένη ε!ς τό ντιβάνι, είχε προσηλώιει άπλανώς τό 
βλέμμα της εις μίαν παλαιάν της φο>τογραφίαν 
καί έσιώπα.

7 ^ Γ Ρ ν π Ν ΐ 5 ^

Μέ τί κονπιά νά οε περάσω 
θάλασσα νύχτα γιά νά φτάοω 
ατό ϋεϊο λιμάνι, στό πρωΐ ;
—Ποι'ε δέν δείλιασε ώς άπόγε  
ή αλαφιασμένη μον ζωή — 
μέ τ ί  κουπιά νά οέ περάοω ;

’Εγώ βαρκούλα και ον πέλαο, 
μαΰρο καί οτίραχο νερό, 
νά ξεκινήσω όε»> μπορώ.

Νάειχα νά βάλω τιμονιέρη 
κάποιες έν&νμιοες γλ.νκειες 
— μά εκείνες χρυνιχ εινε διωγμένες 
άπ’ τή ζωή μου καί ή κα&μέιες 
λύπες έγίνηκαν κ ι’ ανι'ες—  
νά μον γελονοεν ή ελπίδα 
κάποιιις χαράς ποΰ αράβ

Ό  Παΰλος έχάθητο σ’ ένα χαμηλό ταμπουοέ 
κον ά στά πόδια της. Χωρίς πλέον νά είναι παιδί 
διετήοει έν τούτοις ολην τήν παιδικήν αθωότητα 
καί τήν μορφήν του. "Αγγελος θά έλεγε κανείς 
ότι ήτο, ετσι όπως έκάθητο, μέ διπλωμένα τά 
πτερά του. Ξανθός, ρόδινος, γαλανός, έξω - 1 χός- .

—Ραχήλ, τής είπε, τί σκέπτεσαι ;
— 'Κτένα, άπήντησεν έκείνη, σάν νάέςυπ^οΰιε 

άπό κάποιο όνειρον.
Και δέν έλεγε ψέμμα. Έ ικ έπ τετο  ότι παρά 

τήν θέλητίν της εγινε α ιτία  νά πικραΊή ό Παΰ
λος άπό τό θράσος ένός άχοείου Ίταλοΰ.

Ό  Παΰλος τήν έκύτταςε στά μάτια καί πέρ- 
νοντας τό χέρι της μέι* τά ΐδικά τ-υ , τή ; είπε :

— Πόσον είσαι ωραία Ραχήλ απόψε !
"Γ ιτεο ι έμιναν πάλιν σιωπηλό·, βυθισμένοι

είς τόν Ωκεανόν τής. ευτυχία; των.
'I I  ώρα είχεν Προχωρήσει,· ήδη έκτυποΰ- 

σεν μεσάνυκτα οτε μία σκιά έφανη είς την μπαλ- 
κονόπορταν, εξω άπό τά τζαμια. Τ ίτο μία σκιά 
υψηλή, ήτο άνθρωπος !

Ό  Παΰλος έπετάχθηκε καί εσπ υ ιε ν ’ άνοιξη. 
'Η  καρδιά τής Ραχήλ Ιπαλλε βιαίως άπό τόν 
τοόμον. Τί ήτο αύτο τό απρόοπτον ; Ποιο: είχε 
τολμήση ν’ άνα'ΐη άπό έκεϊνο τό κρηχνΰδε; μέ
ρος; Λ ια 'ί δεν έπήγε άπό τήν έ ξώπορταν; Θά ήτο 
κάποιος ληιτής βεβαίως. "Ισως θά ήια< πολλοί^

"Ολα αύτά έπέραταν άπό τό ταοαγμένον πνεΰμα 
τής νεαρας γυναικός εί; ε/α  δευτερόλεπτον.

'Ο  άνθρωπος ει-ήλθε.
ΤΗτο δ ’Ιταλός πλοίαρχο;.
— ’Εδώ είσαι μι/ρε Κέρβερε ; είπε πρός τόν 

Παΰλον γε\ώ ν είρωνικώς.
'Ο  Παΰλος δέν άπήντησε λέξιν.
— Έμπρός! Γαύγισε! έξηκολούθηοεν ό ’Ιταλός 

με τόν ίδιον τόνον.
«Κτήνος» έμουομούρισε ό Παΰλος και έορί- 

φΟη έπάνω του διά νά τόν πν-ξο-
— Πρότεξε μή σπάσης τά δάκτυλά σου, 

παιδί μου. ’Επί τέλους σοΰ έπιτρέπομεν νά γαυ- 
γίζης. ονι δμως καί νά δαγκάνης.

Καί μέ τά δυνατά χέρια τοΰ * θαλατσινοΰ ό 
| ΜπεμελΤνος—διότι αύτος ήτο —  άποτράβηξε τά 
I χέρια τοΰ Παύλου, χωρίς άπολύτοις καμμίαν 

δυσκολίαν.
Τότε ή Ραχήλ έλαβε τόν λόγον καί μέ τόνον 

φανερΛνοντα όργήν καί περισσότερον φόβον είπε.
— ’Αλλά τί θέλετε στό σπίτι μου, κύρ ιε.Έ πί 

τέλους μέ τόν τρόπον «ας μέ άναγκαζετε νά σας 
πώ ότι πολΰ μέ παρ·ξηγεΐτε. Είμαι άπό τές γυ
ναίκες εκείνες, ή όποιες έχουν τό δικαίωμα νά 
έχουν τήν πόρτα .ους κλειστή·..

— Μέ συγχωοεΐτε, κυρία, άπήντησεν είρω- 
νικώ; κάπως ό Μπεμελΐνος, αύτό τό έγνώοιζα 
πολΰ καλά καί γ ι ’ αύτό, οπως είδατε, δέν έμπή-

— μά τέτοιο ΰάί/α εινε μεγάλο 
καί πώς μπορεί νά πιοτεντη— 
νο τραγουδούσε ατήν ψνχή μου 
μιά οερενάδα ερωτική 
\}έ νά γλνοτρονοα ατά νερά σου 
οά γόνδολα Βενετική.

Τώρα ϋαορώ που ειν' αίωνία 
και δέν τελειώνει αντή ή νυχτιά, 
νεκρές ϊ) ώρες κοιμη&ήκαν 
έπάνω στά καμπαναριά 
οιαματηαένα είνε τ ’ άοτέρια, 
βουβοί καί οί λάλοι πενεινοί, 
μονάχα ή ώρα τών βραχνάδων 
αντή σημαίνει κι’ άγρυπνε ι.

Νάειχα τόν vnvo νά μέ πάρη 
καί νά μέ ψέρη στήν αν γή 
μαζί μέ τούς άναπανμένονς 
που μέο' τό πλοϊό του οδηγεί, 
μέ τονς σκληρούς, μέ τούς ά&ώονς, 
πώχουν τήν ήσυχη καρδιά,

κα κι' έγώ άπό τήν πόρτα σας. Σείς μάλλον με 
παρεξηγείτε καί ό θερμόαιμος αύ τό; νέος, διότι 
είμαι βέβαιος ότι άμα μέ άίίσετε νά σάς έςηγή- 
σω τό διατί ήλθα δεν Οά κάμετε άλλο άπό τό νά 
μοΰ σφίξετε τό -χέρι καί οί δύο σας καί νά με 
θετορήτε φίλον σα; είς τό μέλλον.

Ό  Παΰλος έδαγκασε τά y ε; λ η από τόν θυ
μόν. Τό κΰμα τής όογής, τό όποιον όλονέν έφού- 
σκωνε μέσα είς τά στήθη του, μόλις συνεκοα- 
τείτο. «Κτήνος» έπρόφεοε κάποτε άπό μέσα άπό 
τά δόντια καί ε ; ΐΐγ γ ε  τούς γοόνθους, ετο μος νά 
έπ ιπέιη  καί πα ϊιν  μέ πεοισιοτέοαν όογήν κατά 
τοΰ Μπεμπελίνου.

Ή  Ραχήλ 3ιπε :
—  Καθήσατε λοιπόν, κύριε, καί έξηγήσατέ

μα;.
— Ε ύ/αρυτώ  πολύ, εύ /αρυτώ  πολύ κυρία, 

είπεν ό Μπεμελΐνος εύγενώ; ύποκλινόμενίς.
Μικρά σιωπή έπήκολούθηιε κατά τήν όποιαν 

ό πλοίαρχος είχε τό βλέμμα του καρίωμένον 
μ έια  είς τά μάτια τοΰ Παύλου.

"Ετιειτα έξηκολού'ησε :
—  Νέε μου' δέν είμαι πλέον έγώ εις τήν 

ήλικίαν oitou δημιουογιϊ κανείς Οό;υ5ο/ άπλώ; 
καί μόνον γιά τό κέφι του. Θά ήμουν πολύ ά- 
σκεπτος δε ά; χωρίς λόγον ήρχόμην αύτήν τήν 
ώραν έδώ. ’Απόψε έ/.άμα:ε κάτι πολύ θρα;ύ καί 
ά/ανδρον...

—  Προτέχετε τί λέτε ! έφώναξιν ό Παΰλος.
—....δήθεν διά νά μέ ταπε·.νώιετε ήλθατε καί

έσταΐήκατε έμπρός είς τό τραπέζι μου καί εί
πατε είς τήν κυρίαν Ραχήλ νά σας άκολουθήση.
/ .« - / / .* -  *

’ΐίξέιπατε εις γέλωτα; ό πλοίαρχο; καί έξη· 
/ολούθητε μέ λίγο πάλιν :

—  Έ μ · όμως δεν κατωρθώτατε, νέε μου, νά 
μέ κάμετε οϋτε κάν ν ι  θυμώσω...

— Τότε ήλθατε αυτήν τήν α>ραν να μ<υ
ζητή ιετε τόν λόγον; είπεν ό Παΰλος έξω φοενών.

— ...Οϋτε κάν νά θυμο>σω, έπανέλαβε χωρίς νά 
όώσγι σημασίαν εΐ; τούς λόγους τοΰ Παύλου ό 
Μπεμελΐνος. Λιότ: uj πράγματι έθύμωνα δέν θά 
ηρ/.όμην νά αώτω τήν ζωήν σα;.

—Τήν ζωήν ;j,a;; Ί Ιρώ τηιε έκπληκτη ή Ραχήλ
—Την ζωήν σα;, ναι !
Ο Παΰλος τά είχε κυριολε/.τικώς χαμένα. Τί 

συμπέρασμα θά έογιζε άπό αύτά τά πράγματα.
Ό  πλοίαρχος έξηκολούθητε
— Αν δεν ηρχόμην άπόψε άψηφών κάθε προσ

βολήν εκ μέρους έδώ τοΰ κυ'.ίου, αϋοιον δέν θά 
εολέπατε τό φώς τοΰ Ή λιου.

_ Έζηγηθεϊτε λοιπόν ο ϊς παρακαλώ κύο:ε. 
Οι καλοί σα; λόγοι δέν άφίνούν πλέον καμμίαν 
κακίαν μεταξύ μας. Είπε μέ γλυκύτητα ή Ραχήλ.

(’Ακολουθεί)

μέ τα λουλούδι α τά κλεισμένα. 
μ\ τ' ά ροκοίμηια παιδιά, 
να&ελε ό νπνος νά μέ πάρ)/...
^Ιά πώς νά ελπίσω τέτοια χάρι 
πώχω φαρμάκι στην καρδιά ;

“Ετσι ακυβέρνητη άπόψε ' 
ΰ 3 άφήσω τ ψ  άκρογιαλιά, 
το άπάνω στο τιμόνι
κά&ησε ή λνπη μ ιν  ή παλχά.
Μονάχον, α.Ίΐστε τή; νύχτας 
ωκεανέ, ϋά με δεχτΐ/ς, 
ι) αιησυχία μον καπετάνιος 
κι εγω πικρής τα^ειδεντής.

Περνούνε οί τρόμοι—οι γλάροι— οί τρόμοι 
πετονν κ ι1 αγγίζουν τό νερό...

λίανρη βαρκούλα τής ψυχής μον 
μανρο καΐκάχι στό καλό /

Ζ· ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η
Σήμερον &ά έκτελεσθΓ) είς τό 'Ωδεΐον ή πρ(',τη 

μουσική, άσκησις άπό μιιθητάς τής άνωτέρας 
Σχολής.

Τήν 19 τρέχοντος θά δοΟή είς τήν αίθουσαν 
τοΰ Ω δείου ή συναυλία τοΰ -/.αίίηγητ,οδ Σοϋλτσε 
τΐ| συμμετοχή τών κ. Α. Μαρσίκ Τ . Ξαν&οπού- 
λου καί μικράς ορχήστρας έκ μαθητών.

■-&·
Προσεχώς θά έμφανισθί) ή μικτή χορωδία τοΰ 

Ω δείου έκ 200 περί,του μαθητών υπό τήν διεΰ- 
θυνσιν τοΰ κ, Ν. Παπαγεωργίου μέ πρόγραμμα 
τήν Βαλπουργίαν νύκτα τοΰ Μένδελσον.

·»-·
Ά πό τίνος ήρχισε τάς ασκήσεις ή μικρά ορ

χήστρα τοΰ ’Ωδείου άποτελουμένης άποκλειστι- 
κώς άπό μαθητάς ύπό τήν διεύΟυνσιν τοΰ κ. Γε- 
ωργ. Σκλάβου.

ο

'Ετοιμάζεται ή τρίτη συναυλία τ ή ς ’Ορχήστρας 
τοΰ Ω δείου' είς τό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνε- 
ται ή τρίτη συμψοινία (Η ρ ω ικ ή ) τοΰ Μπετόβεν 
καί ή φανταστική συμφο>νία τοΰ Μπερλιόζ. ·

Περί τά τέλη τοΰ μηνός θά δώση συναυλίαν 
τό Ελληνικόν Κουϊντέττο μέ έργα Ελλήνω ν μου
σουργών έν οΐς διακρίνονται α ί συνθέσεις τών 
κ. Καλομοίρη Βάρβογλη καί Οίκονομίδου.

Τήν 1;) Ίανουαρίου ή Δραματική Σχολή τοΰ 
’Ωδείου θά δώση μίαν παράστασιν είς τό Δημο
τικόν Θέατρον μέ έργα ε Μ ία ημέρα εορτής» τοΰ 
Φώρ «ο Πετεινός» τοΰ Δ. Ιίορομηλά «τό μήλον 
της έριδος» τοΰ Δεληκατερίνη. Περί τάς άρχάς 
τής μεγάλης τεσσαρακοστής ό καθηγητής τής Βυ
ζαντινής μουσικής κ. Ψάχος θά κάμη δύο δια- 
λεςεις περί δημωδών ασμάτων. Τ ής πρώτης θέμα 
θά είναι ή ιστορία καί ή έξέλιξις τού δημώδους 
άσματος μέ μουσικήν έκτέλεσιν έξ όλων τών ει
δών αυτοΰ, τής δέ δευτέρας πώς είναι δυνατόν 
νά διασκευ<ίζ<ονται ταΰτα, καί πώς έπί τή βάσει 
αύπον νά γίνωνται συνδέσεις καΟαρώς 'Ελληνι- 
καί. Κατά τήνδιάλεξινό  κ. Ψάχος θά παρουσίαση 
διάμικράς ορχήστραςδοκίμια τοιούτων συνθέσεων. 

·-££ ·
Κατ αϋτάς θέλει έμφανισθή δημοσία τό Ε λ 

ληνικόν Κουαρτεεο δ ι’ άνδρικάς φωνάς άποτελοΰ- 
μενον έκ τών κ. Κ. ΙΙαπαδημητοίου Α ' Ό ξυφώ- 
νοτ» 1 . Σκλάβου, Β Όξυφώνου Ό ρ . Κοντογιάννη 
Α' Βαθυφώνου καί Θ. Μιχαλο.τούλου Β ' Βαθυ- 
φωνου θά έκτελεσθοΰν έργα τών Σοΰμπερτ, Σοΰ- 
μαν, Γκρετσανίνοφ, Ροδίου καί Λαυράγγα·

ex-
Περί τά τέλη τοΰ μηνός θά προιέλ&ουν εί; 

διπλωματικάς εξετάσεις αί δεσποινίδες Μαρία 
ΧοφιανοΟ εί; τό Κλειδοκΰμβαλον Κ. Βερσή είς

τήν Μονωδίαν κα ίΣ οφ . ΙΙαπανδρέου είς τό Κλει- 
δοκύμβαλον.

Ή  διακεκριμένη τραγωδός τοΰ Γαλλικοΰ θε
άτρου Ρεζάν τήν όποιαν “καί άλλοτε ήκουσεν 
άπό τής σκηνής τοΰ Βασ. θεάτρου τό ’Αθηναΐ 
κον κοινόν, θά δώση τρεις παραστάσεις τήν 15, 
16 καί 17 τρέ/οντος μηνός.

Ευχαρίστως βλέπομε” οτι καί είς τάς συ
ναυλίας τάς διδομένας έν ΰπαίθρψ υπό τών 
Στρατιωτικών μας μουσικών έφηρμόσθη τό σύ
στημα τό όποιον καί έν Ευρώπη υπάρχει νά 

ι ψάλλουν οί στρατιωτικοί μουσικοί καί Έ λλη- 
I νικά άσματα μετά τών λοιπών συνθέσεων, 
ι Καί έν άλλο καλόν προέκυψεν είς τάς στρα- 
τιωτικάς μουσικάς κατόπιν τοΰ είς τήν Εύρο>- 
πην ταξειδίου τοΰ κ. Έπιθεωρητοΰ δηλ. μετά 
τήν έκτέλεσιν έκάστης συνθέσεως οί στρατιω
τικοί μουσικοί νά παραμένουν είς τάς θέσεις των 
καί δχι δπως άλλοτε έγένετο νά διασκορπίζοιν- 
ται οί έκτελεσταί τήδε κακεϊσε.

η B m m lirrflliilH i βιουςικη
Έ ν τφ  Ωδείο) ’Αθηνών άπό έννέα ετών λει

τουργεί Σχολή τής Βυζαντινής μουσικής μέ 
καθηγητήν τόν έκ Κων)πόλεως κληθέντα κ. Ιν. 
Ψάχον. Ό  σκοπός διά τόν όποιον ίδρΰθη ή 
Σχολή αΰτη είναι έθνικώτατος. Ή  παραμελη- 
θεΐσα δυστυχώς εθνική μας εκκλησιαστική μου
σική διδάσκεται καί καλλιεργείται έπιστημονι- 
κώς καί κατά τοιοΰτον τρόπον έν τφ  'Ωδείω, 
ώστε οί έξ αΰτοΰ έξερχόμενοι νά είναι τελείως 
κάτοχοι τής έθνικής ταύτης κληρονομιάς, ικανοί 
δέ νά γνωρίζωσιν είς τόν έκκλησιαζόμενον κό
σμον τήν αγνήν εκκλησιαστικήν μουσικήν γραμ
μήν. Ή  Σχολή τής Βυζαντινής μουσικής άπρο- 
σκό.ττως λειτουργούσα, άλλα καί δλως άθορύβως 
έργαζομένη, έδειξε μέχρι τοΰδε λαμπρά καί ά- 
προσδόκητα άποτελέσματα. . Αί κατά καιρούς 
γενόμεναι έμφανίσεις τών μαθητών αυτής, καθ’ 
ας έξετελέσθησαν τά κλασικώτερα έκκλησια- 
στικά μέλη καί α ί άγνότεραι δημώδεις μελφ- 
δίαι, υπήρξαν διά τούς παρακολουθήσαντας αύ- 
τάς ευφρόσυνος άποκάλυψις λίαν ενθαρρυντική 
καί πολλάς ύποσχομένη τάς ώφελείας υπέρ άμ- 
φοτέρων τών μουσικών μας ειδών, τοΰ τε εκκλη
σιαστικού καί τοΰ δημιόδους.

Ούδεμία άμφιβολία, οτι σήμερ ·ν δτε παρά 
πάσαν άλλην εποχήν τά βλέμματα πάντων τών 
τέκνων τής μεγαλυνθείσης Ελλάδος είναι 
έστραμμένα πρός τά Βυζαντινά ιδανικά, καί 
ιδεώδη, ή Βυζαντινή Σχολή τοΰ Ώ δεί ·υ μας 
μεγίσταςύπηρεσίαςείναιπροωρισμένη νά προσφέρη 
είς τήν Εκκλησίαν καί τό νΕθνος, άφοΰ καί 
τών δύο πόθος διακαής είναι ή επάνοδος πρός 
παν δ,τ ι άποτελεϊ κληρονομιάν έθνικήν καί πα- 
ράδοσιν ίερωτάτην.

=  Τ Ο  α Ν θ ο ς  =

Έξα/.ολουθοϋμεν σήμερον τάς περί αν- 
θέο^ν γνώμας τών διαφόρων έξεχόντων άν- 
δρών.

Τά άνθη έχουν γλώσσαν καί ή γλώσσα αΰτη 
πρέπει νά ηρχησεν άναντιρρήτω;, άμα ό ερως 
ηλθεν εις τον κοσμον, τον ο.τοϊον κατοικοΐ^ιεν.

(Λ α μ α ρ τΐνο ^

Τό άνθος έσταξε τήν άκτινοβόλον κορυφήν 
τών μαρτύρων τής πίστεως καί έκόσμισε τούς 
χιονο')δείς πλοκάμους τών μεγάλων σοφών

(Λού& ηρος)

Λέγεται—αύτό δέν τό βεβαιιόνομεν—ότι ήρο>- 
τΐ)σαν τόν κ. Μάρκαντωνάκην ποιον άνθον προ
τιμά.

—Τά τριαντάφυλλα άπήντησεν.
—Γιατί ;
—Διότι...... γίνονται γλυκό.

Τό άνθος, μυροβόλος ιατρός τών άσθενειών 
τής ψυχής καί τοΰ σώματος. Ε π ιτ ίθ ετα ι είς τό 
τραϋμα, τοΰ υπέρ πατρίδος πληγέντος καί φέρει 
τήν γαλήνην είς τοΰ απελπισμένου τήν ψυχήν.

Τά άνθη μέ τήν γλυκύτητα καί τήν άθωότητά 
των, μοΰ διαχέουν κάποιον μυστηριώδες, αόρατον 
βάλοαμον έπί τής καρδίας μου. (Έ λ  Ββνιζέλος)

Τό άνθος παρέρχεται δπως ό άνθρωπο;, τά 
φύλλ α του πίπτουσι, σάν δάκρυα στή γ[). 

j Μολονότι μαραίνεται, μένει ή βαλσαμώδη; του 
! πνοή, ώς αί ίδέαι περιπαθούς ποιητοΰ, μετά θά- 
! νατον. (Σατω βριάν)

Ο ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡ»

j ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΟΙΞΙΣ 1
> ·» ■  · * · ^ " « " «  ■ 1 1 ·

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΟΤ ΕΠΙΣΤΗΒΙΟΝΟΣ

Oci τό κλίμα τής Γής συνεχώς μεταβάλλε
τα ι είναι αναμφισβηιητον επιστημονικόν γεγο
νός. Ό  πλανήιης μας μέχρι τοΰδε διήλθβ μίαν 
μακροιατην περίοδον ύψώσεωςθερμοκρασίας καί 
βαθμηδόν βαίνει πρός τό αντίθετον άκρον τοΟ 
ταπεινοτάτου ψύχους, δυε πλέον πάσα ζωή θά 
είναι αδύνατος έ.τ’ αύιοΰ. Η μ ε ίς  ζώμεν εόιυ- 
χεϊς, είς τό μέσον αύτών τών περιόδων τών ο
ποίων μόνον μικράν ίδέαν δυνάμεΰα νά λάβω- 
μεν άπό τούς δριμεΐς έ<είνους χειμώνας καί τά 
υπέρθερμα θέρη, t a  όποια δχι μόνον άσυνήθως 
πάσαν φυσικήν ζωήν καιασιρέφουσιν, άλλά καί 
πολλακις στέλλουσιν είς τόν θάνατον καίάνθρω- 
πίνους ακόμη ύπάρξ-:ις άπό ψήξιν ή ασφυξίαν.

"Ηδη τό κλίμα μας δια ιρείτα ι θερμικώς είς 
τρεις έποχάς. Ιον το θέ^ο , 2ον τόν χειμώνα 
καί 3ον τήν άνοιξιν καί τό φθινόπωρον, μετα
ξύ τών δύο προηγουμένων.

Εν τουιοις ο Ά γγλος Φυσικός κ. Λεονάρδος 
Μ τάστιν είς μίαν τελευταίως δημοσιευθεϊσαν 
μελέτην του άποδεικνύει oct σ χετκώ ς πολύ σύν
τομος ή δ ια ίρεο ι; αΰτη Όά έκλείψυ όταν ή Γή 
έ.ιί αιώνας είς τό μέλλον δέν θ ’ άνοίγβ τούς 
κόλπους της παρά διά  νά φιλόξενή 'τή ν  "Ανοι- 
ξιν μόνον. Ή  Γή θά  γίνη ό Παράδεισος, ή 
Έ δέμ , μέ τήν αιώνιον άνθησιν καί τήν γλυκύ
τητα τής θερμοκρασίας.

Αυτά δέ δλα δχι φυσικώς, άλλά τεχνικώς.
Ή  τρ ο ^ ιίτη ς  καθόλου δέν θά  μεταβλητή, 

άλλ’ οΰ .ε καί τοΰ Ή λ ίο υ  ή έ.τίδρασις θ ’ άλ- 
λοιωίΐή. Μονος του ό άνθρωπος θά γίνη ό α ί
τιος. Ί5ού δέ πώς έφθασεν είς τά πορίσματα 

: ά :

*«ΕΙς τρόπος λέγει, δ ια  τοΰ όποιου, πειραμα- 
τικώς ήμπορεϊ κανείς νά πεισθεΐ περί τοΰ o ti 
ό άνθρωπος κατώρθωσεν ακόμη καί τήν φύσιν 
νά δαμάσχι καί νά μεταβάλλω τούς κλιματολο- 
γικούς όρους τη ;, είναι ή μελέτη τών χωρών 
α ί όποΐαι σχετι-.ώς έπ ί μακρότερον χρόνον δ ια 
τηρούν ΰτό  τήν κυριαρχίαν του. Τόν τρόπον 
αύιόν ήκολούθησα κ«ί έγώ καί έμελέτησα τόν 
Καναδά τής ’Αμερικής.

Ε ίς τόν Καναδά λοιπόν ή μέση θερμοκρασί ι  
τοΰ χειμώνος έχει έ ιαισθητότατα μειαβληθή· 
τόσον δέ ώστε καί χωρίς τήν βοήθειαν τού θερ 
μομέτρου άκούει κα>είς τούς γρροντωτέρους έ
κεΐ νά λέγουν ; «Πόσον έγλύκανον οί χε μώνες 
τά τελευταία χρόνια!» Καί πράγματι αύτο συμ
βαίνει.

Τό ’Αστεροσκοπ ΐον τοΰ Λονδίνου τά τε
λευταία έ:η  δεικνύει ΰψωσιν τής μέσης θερμο
κρασίας τών χειιιώνων τριών όλων βαθμών. Ή  
δέ μ ειαβ ίλή  μιας πόλεως ώς τό Λονδϊνον είνε 
βεβαίως πονύ βραδυιέρα ιή ς μεταβολή ; τοΰ Κα
ναδά, κατά τούς δ :ους τής τεχνικής ζω ής. Δέν 
έχω καμμίαν αμφιβολίαν δ α  α ί κλιματολογικαί 
παρατηρήσεις a t  όποΐαι ήδη ήοχισαν είς ιή ν  
χώραν αύ ήν, θά  μ ά ; δώσουν θαυμάσια άποιε- 
λέσματα. Μέχρι τού’® παρετηρήθη δτι ή ά \ο ι- 
ξις έρχεται πολΰ ταχύεερα παρά άλλοτε. Τάς 
κλιμαιολογικάς αύ :άς μεταβολάς κατά τό πλεΐ- 
στον χρεωσιοϋμεν είς τά μέγιστα έργοστάσια, 
τά ό το ΐ ι  διά  τοΰ θ ερ μ ιΰ  κατνοΰ των γλυκαί
νουν τήν άτμοσφαΐριν, άλλά καί είς άλλας α ί
τιας τεχνικάς, πάλιν έκ τής έκ ιολιτίσεως^άπορ- 
ρεούσας.

Ά ν  δέ σκεφθϋ κανείς δτι ή γή όλονέν καί 
πυκνότερον κατοικεΐται καί τεχνικώς μεταβάλ
λεται, ήμπορεϊ, χωρίς νά είνε άνάγκη νά είνε 
προφήτης, νά χαιρετίσυ μίαν μέλλουσαν δ ια ρ 
κή άνοιξιν. '  *

Ρήτωρ είς συλλαλητήριον έν ’Αγγλία δμιλών 
καί διακοπτόμενος ΰπ ' ά \λω ν έκριύγασε :

— Μή μέ διακόπτετε, κύριο ι- έχω τό δικαίωμα 
τοΰ όμιλεϊν.

Ε ίμα ι έν ’Αγγλία, πατώ έπί τοΰ έδάφ ουςτή ; 
έλευθερ;α '.

— Διόλου (άτανια  ε ΐ :  τών άκροατών, υπο
δηματοποιός τό έπάγγελμα) πατεΐς άπάνω στά 
π ετ ιιά  τών πατουτσιών ποΰ μοΰ χρωστάς έ 5ώ 
καί έξη μήνες.
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Μ ια επ ίσ κεψ ις  είς τό νέον Φρενοκομείο* τώ ν  

Τ ζ ιτζ ιφ ιώ ν .— Ή  υπ οδοχή . — Ή  Χ α μ ίν ια  
κα'ι ή Λ ούεσα .— Ή  γρ·ηά μ ε  τό σουραύλι. 
Ή  Ά & ή να  καί τά  μ·ίγΧα.—  ’Α ραβικά  ό
νειρα. Ε ις τους άνδρας·... — Ή  δολοφο
νία τής Ρόξας.— Μ παίνουμε στον Π αρά
δεισο ! — Ό  Ά γ ιο ς  Π έτρος .—  Τ ί λέγει ή  
κυρία  Δουράκη.

Κάτω στες Τ ζιτζι- 
φιές δπου to  έλαφρόν 
γαλάζιο χρώμα, τού 
ουρανού παίζει μέ 
τήν άπέραντην γαλα· 
νήν θάλασσαν τοΰ 
Σαρωνικού, είς τήν 
ηρεμονκαί εύχάριστον 
εκείνην ακρογιαλιάν, 
ή οποία όδηγεϊ είς 
τό Ν. Φάληρον, έγ- 
κατεστάθησαν όριστι- 
κώς πλέον, εντός μι- 
κρούνοικοκυρευμένου 
οικήματος, δλοι οί 
δυστυχείς εκείνοι πα- 
ράφρονες οί όποιοι 
έσάπιζαν είς τά ανή
λια καί υγρά βάθη 
τών μεσαιωνικών Κεντρικών Ενωμοτιών. 'Η  
αστυνομία μας έκαμε μίαν άγιωτάτην πράξιν.

Έκάμαμεν μίαν έπίσκεψιν έως έκεϊ, έπιτρέ- 
ψαντος, εννοείται, τοΰ φρουρού χωροφύλακος, 
ό όποιος ετριξεν εκατόν τρεις φοράς τούς όδόν- 
τας του εως ότου είπεϊ τό βαρύ εκείνο «Ναι».

Ή  υποδοχή ήτο ενθουσιώδης. Ε π τ ά  τρελλές 
γυναίκες μας ύπεδέχθησυν μέ τήν γνωστήν οί- 
κειοτητα πού έχουν ολοι οί άρρωστοι τοΰ είδους 
αύτού.

— Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε. Βρέ τέρατα 
πού εϊσαστε τόσο καιρό ; Καί μεΐς έδώ είχαμε 
ετοιμασίες. Πέρνετε ένα πιάτο σοΰπα ;

Και αμέσως τά λόγια αυτά διεδέχθησαν θερ
μοί ένηγκαλισμοί. Μάς έβλεπαν όλες", δπως βλέ
πουν γνωστούς των άνθροιπους. Ή θ ελ α ν  νά 
μας περιποιηθοΰν, να μας* ευχαριστήσουν. Έ πε- 
ταχθησαν επάνω απο τά κρεββάτια τους καί έ- 
γυριζαν σάν μέλισσες γύρο) μας. Μία κοντούλα 
μάς ήρπασε τό τσιγάρο άπό τό στόμα καί ήρχισε 
νά καπνίζη καί μία άλλη ψιλή, αδύνατο; μάς 
έτράβηξε παράμερα καί μάς είπε :

# περιμένετε ; Έ ,  τ ί περιμένετε ; Σάς 
κάνουν όλονών μάγια στην ’Αθήνα. Σάς τύφλω
σαν τα μάγια. Βγάλτε με όξω νά σάς σώσω.

Ενα ράκος τής ζωής, μιά γρηούλα καθι
σμένη σέ μιά κόχη έβγαλε άπό τόν κόρφο της 
μίαν μεγαλην μπρουτζινην φλογέραν καί μας

έπαιξε ένα γνωστό βλάχικο τραγούδι... "Επειτα 
άρχισε νά φωνάζω :

— Μπέέέέέ, μπέ, τά προβατάκια μου !...
I Μά; έβλεπε όλους σάν ένα ολόκληρο κοπάδι 

πρόβατα, τά ύποϊα, ποιός ξέρει ποίαν ήλιολου- 
1σμένην ημέραν έβόσκησε, δταν ήτο τρυφερά 
καί ωραία βοσκοπούλα, είς τού; πράσινους κάμ
πους τής πατρίδος της.

Έ ν  τφ  μεταξύ κατέφθασε καί άλλος τύπος. 
Μία μελαψή μέ γραμμένα φρύδια κοπέλλα, 
φουρκισμένη. Μάς άγριοκύτταξε καί έπεσε στο 
κρεββάτι της ιιαζύ μέ μίαν γρηά Ε βρα ία .

— Η  γρηα Λούτσα, μάς είπε ή διευθύντρια 
κ. Κατινα Δουράκη. Τήν έπιασαν μίαν ημέρα 
καί τήν έφεραν έδώ γιατί έπαιτοΰσε χωρίς νά 
έχη τίποτε.

— "ίίστε δέν είναι άρρωστη ;
• Μπά, κάθε άλλο· τής άρέσει μόνον έδώ 

καί κάθεται.
— Καί αύτή ή μελαψή ;

Ή  Χ αμίντα ; Είναι άπό τήν ’Αραβία. 
Λέει περίεργα πράγματα. Ε ίναι πολύ άρρωστη 
καί πολύ επικίνδυνη. Ζητάει κάποιον άραβα 
καί κλαίει.

Η  Χαμίντα τήν στιγμή αυτή έμιλούσε μόνη 
της, έκουνοΰσε σπασμωδικά τά χέρια της καί 
έγελοΰσε βλέποντας, ποιός ξέρει ποιόν αγαπη
μένο της στά βαθυσκεια δάση τής ’Αραβίας νά 
τής τραγουδή κάποιον ξεχασμένο σκοπό, θλι- 
μένον, έρωτικόν.

Περνούμε στό κάτω διαμέρισμα τών άνδρών 
ακολουθούμενοι άπό τήν γρηά μέ τό σουραύλι. 
Εσχηματίσαμε μιαν περίεργον πομπήν. Ε μπρός 

ό κ. Ενωμοτάρχης, πίσω ήμεΐς μέ τήν κ. Δου
ράκη καί πιό πίσω ή γερασμένη τρελλή βοσκο- 
πουλα χοροπηδωσα. ’Ολίγα σκαλοπάτια καί νά 
οι άνδρες. Ινοκκαλιαρηδες, σάν σκελετοί, σάν 
φαντασματα, μελαψοί μέ τά αγριεμένα μάτια 
του., μυστηριακοί, παράξενοι, χειρονομούντες. 
Κάθουνται διπλωμένοι στες μαύρες των μανδύες. 
Κάποιος κλαίει απελπιστικά, συρτά, βραχνά :

— Αχ, πού είσαι ’Αντιγόνη, πού είσαι. ’Αν
τιγόνη, ’Αντιγόνη !__

Τήν στιγμήν αυτήν είς ένα διπλανόν κρεββάτι 
ψυχομαχεί κάποιος παράλυτο;. *Έ χει καρφω
μένα τά μάτια του στήν οροφή καί τινάζεται 
αποτομα είς κάθε του άναπνοήν.

Προχωρούμε, όταν μάς σταματά ενας ψηλό;, 
αδύνατος, μαυρισμένο; τρελλός, βγάζοντας κάτι 
περίεργες κραυγές :

Σταθήτε, σταθήτε__
Γιατί ; Τ ί τρ έχε ι;

\ ^ εν βλέπετε αίματα ; Έσκότοισαν τή Ρόζα. 
Πάει ή Ρόζα. Πάει ή Ρόζα μέ τά ξανθά μαλ
λιά καί μέ τά γαλανά μάτια. Ρ όζα ... Ρόζα μου.

Κάποια θύμησις, ποιός ξέρει ποιάς τραγω
δίας κάμνει τόν άδυνατισμένον τρελλόν νά σπα- 
ράζη κάτω στό δάπεδο.

Περνούμε πιό έμπρός.
Καί μάς υποδέχεται γελαστός, γελαστός ένας 

χονδροκέφαλος Τουρκομερίτης. Χοροπηδά, φω- 
νάζει, συγκινεΐται.

— Καλώς ήρθατε. Καλώς τους. Έ μπρός έμ- 
πάτε μέσα. Έ δώ  είναι ό Παράδεισος. Βλέπετε 
δένδρα, άγγέλους, ήλιους χρωματιστούς, σερα
φείμ, σπάνια λουλούδια, έμορφιά, χάρι, λαμ
πρότητα, μουσικές μελωδίες, χαράν, φώς ; Έ μ - 
πάτε γρήγωρα, γιατί θά  κλείση ή μεγάλη πόρτα 
τού Παραδείσου. Είμαι ό Ά γ ιο ς  Πέτρος ό 
κλειδοκράτωρας. Έ μπρός.

Καί ό περίεργος άνθρωπος πηδα επάνω κάτω 
εξωφρενικά.

Βγαίνουμε στόν κήπο. Μερικοί άρρωστοι 
τρώγουν τό ψωμί τους χειρονομούντες. Ή  κ. 
Δουράκη μάς διηγείται διάφορα πράγματα.

— Είναι, κύριοι, εύτυχώς ήσυχοι. Έ ρ χετα ι 
δύο φοράς τήν εβδομάδα καί τούς βλέπει ό ά- 
στύίατρος κ. Ψάλτης. Ζούν τουλάχιστον . κάπως 
ευχάριστά. "Εφυγαν άπό τόν Ά δ η ν  τών Κεντρι
κών Ενωμοτιών καί έχουν έδώ κάποιαν άνά- 
παυσιν. Τρώγουν καλά, κοιμούνται καλά καί 
έχουν καί σχετικήν καθαριότητα.

Εν τφ  μεταξύ καταφθάνει ένας καμπουρια- 
σμέν ς γέρος, ό όποιος άρχίζει νά φω νάζη. 
Λέγει ένα σωρό περίεργες ασυναρτησίες. Χιορίς 
νά έννοή, χωρίς νά αισθάνεται ποΰ είναι, μιλεΐ 
οίκειότατα μέ διάφορα πρόσωπα γνωστά του. 
ΙΙροχωρεΐ έμπρός σάν μέσα στό σπίτι του ή ποιός 
ςερει πού αλλού. Τόν τήκουμε προσεκτικά. Σ υ
νεχίζει :

— Ακούσε μωρή Μαρία. Βάλε άχυρο στό 
γάιδαρο κ ι’ άναψε γρήγωρα φωτιά καί ξεπά
γιασα. Δέν μοϋ λές μωρή  Μωρή σκρόφα__
πουν τό σκέπασμα τού πηγαδιού. Πνίγηκαν τά 
κουνέλια μωρή.

Κατόπιν κλείνει τά μάτια του καί χαμογελάει :
— Μπράβο μωρή γρηά. Γειά σου γερόντισσά 

μου. Γυναικούλα μου. Καλή μου γυναικούλα. 
Ψτ στάσου μωρή. Μή μοϋ τραβφς τά μουστά
κια. Σήκω κύτταξε, βράσανε τά φασούλια ;

Καί ό άνθρωπος πού τή στιγμή εκείνη ζοϋσε 
πολλά χρόνια πίσω, μέσα στό σπίτι του, μαζύ
μέ τή γυναίκα του, άρχισε νά νανουρίζη τό
μωρό του ίσως.

Φεύγουμε. ’Από τό ανατολικόν παράθυρον ή 
γρηά μέ τό σουραύλι μάς παίζει ένα μάρς, με- 
λωδικό, παράξενον καί χοροπηδά άσυλλόγιστα, 
εξωφρενικά. Ο! ήχοι τού σουραυλιοΰ σβύνουν 
επάνω στόν γαλάζιον άγέρα έτσι οξείς, παρά
ξενοι, πεταχτοί, γρήγωροι, ίλιγγιώδεις.

Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
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Ο  S K O P n i O S
Αλλου είδους τρέλλας ούρέ άναγνουστάδις.

Ί έν α  βράδ’ ποϋ ξιπαγιάζαμι μέσα στν’ υ 
γρασία κάτ* ά π ’ τοΰ δγιαουλιμένου τού Μ.τζάνι 
άκοϋμι κάο’ φνές, κατ' κλάϋμα. Ούνειρουπου- 
λοΰσα ούρέ π ιδ ιά  κείνη τή οτγμοΰλα τ ’ Μαρ- 
γούλα μ ' κ ’ έκλιγα ώσπιρ ζουντουχήρα. Τού 
έρμου οϋρέ τού κουρίτσ’ π ’ θά κάθ ιτι μουναχότ* 
κ ί δέν Ιέχει κουντά τ ’ τούν Μήτρου νά τ ’ π α 
τάει κανένα βραστό, νιρόβραστου <νλί...

Σ ά νά κ σ α δμ ους τσ’ φνές κί τού , καχό σ/.ό- 
νουμι Ιπάν’ κί ρουβουλάου σά κάτ' φνάζουντας 
τ ’ Χ αντζαρουκουρεμέν:

Ουρέτέρας άποφώλιοιιν Χανιζαρουκουρεμένι..
— Τ ί είνι ;
— Χαλασμός. Γύρισι ού κόσμους άναμ.τού- 

μ τουρ δα !
Βάΐ, βαί οΰ μαύρους, οΰ αφαλούς.

—- Τρέχα ούρέ ιιουνάντιρι, τρέχα.
Κί κατσικουπηδάμι ούρέ σά κάτ’ κί βρίσκου- 

μι τούν λουχία τούν Καραμπουγιά κί τούν ρου- 
τουλουγάμι :

— Τ ι είν, κύρ λουχία ;
ίδάγκουσι ουρέ ίένας σκρουπιός τούν 

λουχαό.

Καραμτουγι ·, ούρέ Καραμπουγιά, τί  θά 
κάνουμι τώρα ού^έ ;

— Ό .- ι κάνουνιοΰ^έ ζούδ:α κ’ ή ξουρκου- 
λουγήσιρις. Στεύσατι νά τούν άρπάξουμι κί νά 
τούν χώσουμι σιού φουσκί.

Κι πάμι ούρέ κί γλ έ,τουμι τούν μαύρουν τούν 
λουχαον πρισμένουν. τούμτανου. ΚΑ,αίγανι γ ύ 
ρου οί ιΰζών κι μοιργιουλουγούσανι :

Ώ ι ,  ώι, πάν’ τά ΰπατά μας, σβύσαμι, ά- 
φαλουκοιφ ιήκομ ι.

Τ ’ ή ια ν ι τούτου τού ξαφνικό.
Κί χουρϊς χρουνουτριβές ούρέ π ιδγιά , άρπά· 

ζουμί μιτά δακρύουν τούν λουχαό κί τραβάμι 
κεΐ π ’ στικόντανι τά μλάρια. Κ ί σκάβουμι ού 
γληγουρις κί ίούν χώνουμι στού φουσκί. Κί 
σκουζ αυιούνους - ■ " υγκρίζ*.

Ούί, ουί, οϋϊ, γρρρρρ.....
Αύτούνου όμους ή cavi φάρμακου μουναχό 

γ ιά  νά ξιφαρμακουθή κί τούν χώνουμι πλιέουν 
βαθύτερα.

Αίντι ούρέ κί νά τού·/ ίγλιέπατι σί κάμ.του- 
σις ωρις. Π ιρδίκ ι έ / ιν ι. Τουν ίβγάλαμι άχνι- 
στόν-άχνιστόν κί τούν ίπήγαμι στ’ σκηνή. Κ ι’ έ- 
παψε νά μουγκρίζ’ κ ’ ήσύχασι τιλείους. Κί πά- 
ψανι τά πι3γιά νά κλια ϊνι κ ι’ έσπευσα κί γώ 
σαν τράγους v i  σάς γράψου τό παρόν οϋρ ικ ιι- 
κω ; και μ ιτά ούρεξιους. ‘Ιέγροψα, τιλειώνου 
κι σάς άπουχιρ ιιώ  υΰλους ιύσ ι.jόσιους.

Σ δ ; γλνχοναοπάζουιι ..)ν  MnToov<}llC
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ΤΟ ΤίΞΕΙΑΙ ΤΟΤ ΑΡΒΑΝΙΤΗ !
— Χάϊ ! Χάϊ ! Χάϊ ! Χάί πρά πρά ! Τώρα μέ 

τό έλευτεριά κίνησε καί ό Ά λή  Τουζλούκας Π?.ιά- 
τσικας άπό τήν Κολώνια, νά κατεβή νά ίδή τόν 
κόσμο καί αύτός. "Εως τώρα δέν έκινήθηκε άπό 
τήν Σελίνιτσα τό χωριό του. Έ κ εϊ στό σταυρο
δρόμι έκαθότανε, έβοσκε δύο γίδες καί έκλεβε τά 
ρωλόγια καί τής χρηματοσακοϋλες τών διαβατών 
ποϋ αραιοί περνούσαν ! ... Γ ιατί ποιός τολμούσε

. c r *
νά πατήση στή Κολωνία τότε, τήν 
περίφημη ποϋ σέ κάθε βράχο, σα
ράντα κλέφτες κρυβόντουσαν δπως 
τά σκουλήκια δταν γυρίσης τής με
γάλες τί];  πλακωτές τής πέτρες!...

— Χ ά ϊ! Χ ά ϊ! Χ ά ϊ! Χάϊ! ’Ορέ 
πρά !...

Τώρα μέ τό «έλευτεριά ̂  αύτοΰ- 
να πλέον δέν περνοϋν καί'ό  Ά λή- 
Τουζλούκας - Μπέης - Πλιάτσικα;, 
άρχισε νά πεινάη ! ... Τ ί νά κά-

ΌΆλί,Τονζ)ΐού-ίιΐΐ '!··· Δουλι-ά *αμμχά δέν ήξερε, 
κα;ιίλιάτοικας — Δουλεύουν οί α γαδες!...

Καί άπό τέχνη δέν έσκάμπαζε διολου !
"Ενας φίλος του Ρωμηός, ό Παναγής ό Κου

ρεμένος άπό τής Κ ο ν ί τ σ η ς  τά χωριά, άπό τήν ΙΙο- 
στένίανι ποϋ βγαίνουν δλο χτίστες, τόν σΐ’νεβού- 
λευσε νά βγή παρακάτω, ό κόσμος είν’ πλατύς, 
κ ι’ αύτός δέν θά πεινάσο !

— Πρά ! Πρά ! Πρά ! ΓΙρά ! ορέ καί ποϋ νά 
πάη !...

— Κάμε ένα ταξεϊδι γιά νά δοκιμάσης, καί ξα
νάρχεσαι άν δέν σ’ άρέση, είπεν ό ΠαΛ«γής !

« .
Ό  Κουρεμένο; ήταν ένας Ή πειρώ της άγράμ- 

ματος, ποϋ ήξερε δλους τούς ψαλμούς στήν έκ-  ̂
κλησία, ά π ’ έξω. Ά πό γράμματα μόλις έγρατσά- ( 
νιζε καί βιβλία, άλλα άπό τά ψαλτικά δέν είχε 1 
ίήή στά μάτια του ποτέ. Α ϊτό ήταν δμως αρκετό 
είς τό άπομεμονωμένο έκεΐνο χωριό νά θειορήται | 
ό σοφώτερος, καί δταν μιά μέρα χήρεψε ή ένο- 1 
ρία, νά ύποδειχθή υπό τών συγχωριανών καί γιά ' 
παππάς.

Χτίστηδες ολοι έκεϊ έπάνο), αγαθοί, κόσμος α
ποκλεισμένος, τόσα ήξευραν τόσα ύπεδείκνυαν. 
Τόν συνυ')δευσαν λοιπον στά Γιάννινα καί τόν πή
γαν στόν Δεσπότη, γιά νά τόν χειροτονήση !...
'Ο  Δεσπότης μόλις τόν είδε πώς δέν ξέρει καί 
πολλά, άρχισε νά τού κάνη προχείρους ερωτή
σεις.

— Ποιός έχτισε τόν κόσμο ; τόν ήρώτησε,
ΙΙοιός έχτισε τόν κόσμο !... Πού νά τό ήξερε

ό Παναγής αύτό, καί πού τόν είχεν ίδή τόν κό- 
• σ[ι0 ! Αύτός ένα μόνον, τήν Ποστένιανι έγνώριζε 

καί τούς χωριανούς πού χτίζαν !
— Λοιπόν, ποιός τόν έχτισε τόν κόσμο, δέν 

μάς λ ές; |
Έξύστηκε ολίγο
— ΙΙοιός έχτισε τόν κόσμο είπες ΙΙοιοί άλ

λοι άπό τού; Ποστενίότες !...
— Τ ί λές μωρέ ; τοΰ είπεν έκπληκτος ό Δε

σπότη;.
— Ά μ  ! Βέβαια ! ‘Ίσοις πάλι νά βοήθησαν λί

γο κ ι’ οί Βουρμπιανίτες !... .
“Ετσι δέν έγινε παππά; ό Παναγής, κ ι’ άπύ- 

μεινε καί πάλι χτίστης. Καί το>ρα πού ήρθε ή έ- 
λευθεριά καί άνοιξαν οί δρόμοι, θά  πάρη κ ι’ αύ
τός τά μάτια του, νά πάη νά εΰρη τύχη ! Έ πή- 
ρε λοιπόν μαζί του καί τόν Ά λή  Τουζλούκα Μπέη 
Πλιάτσικα καί κατεβήκανε στό Δέλβινο καί άπό 
’κεΐ στους αγίους Σαράντα !...

*
'Ο  Ά λή  Τουζλούκας είχε φορτωθή μαχαίρια 

καί κουμπούρια, έστριβε τό μουστάκι του καί 
σούφρωνε τά φρύδια !

— Πρά ! Πρά ! Πρά ! Πρά ! ’Ορέ ! . . . !
Έπέρασαν στή Κέρκυρα καί έ γυρίζανε στούς

δρόμους. Ό  Παναγής έκάθισε σέ μιά κάμαρα 
γιά νά φάη λίγο ψωμοτύρι καί άφήκε τόν·>Λλ- 
βανό νά χαζέψη είς τήν πόλι. Ε λληνικά  δέν ήξε- ] 
ρε καλά ό Ά λή  Μπέης Τουζλούκας, άλλά μικρό 
τό μέρος, δέν μπορούσε νά χαθή. Τόν είχε δμως 
θερίσει ή πεϊνα. Έ κ ε ϊ ποΰ γύριζε, τσίκνα ά π· 
φαγητό τού ήρθε στά ρουθούνια καί μέσα σε κά
τ ι τζαμαρίες φαγητά, ψητά, γλυκά και λιχουδιέ, 
τοΰ φέρνανε τά σάλια ε ι; τό στόμα ! Εστάθηκε 
σάν ιερό ; μπροστά έσκέπτετο πώς νά τά άρπάση 
δλα εκείνα. Νά βγάλλη τήν χατζάρα νά σπάση τά

α \

γυαλιά, καί νά ριχτή νά φαην η να κλωτσηση 
μιά μέ τό τσαρούχι του, νά τα γκρεμιση ολα κατω 
καί νά τ ’ άρπάση καί νά φύγη !

— Πρά ! Πρά ! Πρά ! ορέ γιατί νά μήν είνε 
τέτοια στή Κολώνια !

α  1
Του είχε άνεβή τό αιμα στό κεφάλι, όταν ενας

κοντός καί στρογγυλός μέ μπαρμπέτες, «ποΰ ειχε
κοτσίδες είς τά μάγουλα« καθώς τόν χαρακτήρισε 

- ό Αρβανίτης,[έβγήκε
έξω,τόν κύτταξε καλά, 
είδε τάάσημοκούμπου- 
ρα καί τής μαλαματέ
νιες τής μπαλάσκες.— 
«κάποιος καλός,Μπέης 
μεγάλος,θά είνε» σκέ- 
φθηκε—καί άρχισε νά

  σκύβη καί νά τόν κα-
λοσωρίζη !

- ΓΟρί(3τε uί πα Μπ/η μου, — ίΟρίστε μεσα,μπεη
2οκλτά>ε  μον,  Ά γ α μ ο ι . !  μ01)) (>ι γ ΰ  ; ι ο υ , έ χ ω  καί

τού πουλιού τό γάλα γιά νά φ ά ; !
— Μ πουζά... Μπούκα! α όρέ μπύρομ’ χ ά —  

είπεν ό άρβανίτης.
— Καί μπούζι έχω καί παγωτά καί δτι θέλει 

ή καρδιά σου.... Ό ρσ ε άφέντη μου, τών άφεν- 
τών άφέντη ! πασσά μου, μπέη μου, Σουλάνε ά- 
πάσης τής Αλβανίας καί Σαουλισλάμη !

— Πώ ! πώ ! πώ ! πώ  ! όρέ πρά !

*
— Θέλει; καί παρμεζάνα, μπέη μου ;
— Θέλεις καί λαγωτό στιφάδο ;
— Θέλεις καί μαγιονέζα ;
Ό  άρβανίτης έ

τρωγε καί έγλυφε τά 
δάχτυλά του.

— Μ ίρ ι! Μίρι !
Μίρι ! ... έγρύλιζε 
μασών καί ροκανί
ζουν κοκκάλες καί 
μεδούλια έκμυζών.

’Έβαλε τήν πε
τσέτα στό σελάχι,έ- 
πήρε δυό μαχαιρο- 
πήρουνα γιατί τ ’ α- 
ρεσαν ποΰ γυάλιζαν.

Μίρι ! Μίρι !... 
τσαρούχια του, έ κρέμασε

έστειλε στή Κολωνία. "Οταν ό Ά λή Τουζλουκας 
Πλιάτσικας έφθασε στή Σεληνίτσα, δλοι οί χω 
ριανοί έτρεξαν νά τόν ρωτήσουν τί είδε κεΐ 
ποΰ πήγε.

— Ά ί  όρέ στό Κ ρόκηρα!... Μ ίρι! Μ ίρι! 
Μ ίρι! Π ρ ά ! ...

— Σέ περιποιηθήκαν !
— ’Ά ιντε καλό κόσμο όρέ στό Κρόκηρα !...

β Σ - Τ ι Α Τ ο Ρ ί Ο Μ

M A P K A N T f l N A K H V

Σ έ  π ερ ν ο ύ ν  μ έθα  κ·»ί οοϋ  » ίν ο ν ν ε  κ α ί χρ ώ ς

Ζεΰκι κάνεις όσο θέλεις. Σού δίνουν νά τρφς, 
σοΰ δίνουν νά πιής, ’κείνο τό φτύσιμο, μόνον, νά 
ιι ήν είχαν—

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ

Τ ο ΰ  gcpsQvav δ τ ι  ποΟ οΰ οε ή 
κ α ρ δ ια  τ ο υ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
— Στήν Ια πω νία  πιστεύουν δτι τήν νύκτα 

βγαίνουν οί νεκροί από τούς τάφους των κα’ι 
τραβούν άπό τά ποδιά καθώς κοιμάται εκείνον 
άπό τούς δικούς των ποϋ πρόκειται ν ’ άποθάνη
μετ’ όλίγας ήμερας.

— "Οταν δέ πεθάνουν δύο άπό τήν ιδια οικο
γένεια, επειδή μοιραιως, καθώς ακραδαντως π ι
στεύουν, θ ’ άποθάνη καί τρίτος, ανοίγουν είς τό 
Νεκροταφεΐον άντί δύο, τρεις τάφους. Είς τόν 
τρίτον τάφον θάπτεται φέρετρον περιέχον άχύ- 
ρινον άνδρείκελον, καί ό Βουδιστής ίερεύς άνα- 
γιγνώσκει τόν κατάλληλον έξορκισμόν. ^

_  ’’Ο Λουρέ διηγείται δτι μιά φορά ενας μύρ- 
μηξ όργισθείς μέ τήν σύζυγόν του, τήν έφόνευσε
καί τή ν  εφαγε. „ , „

Ό  Κάρολος Βόγτ διηγείται, οτι εις ενα χωρίοI "  lt~...... J - '· '
-, - 1 1  ’ waofi τίιν Σολέτταν άπό τινων έτών ζεϋγο; πε-

εφαγε γλυκά εβγαλε τα τ ;)ν φ(ολ,άν του. Μιά ήμέρα πα-
σε το μπροίΓντιμνο όαχτυ- Α,αργωΛ ι » .. . «ςήρχετο εις αγραν,

λίδι τής πετσέτας στό σελάχι γιά  φιγούρα, έρρι- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ο ν α !  πελαργός έπή
■ψε κάμποσου; κεφτεδες και γλυκά είς τόν ντορβά κάποιο, α . ,  u . „
του καί σφουγγίξων τά χέρια του είς τά 
via του κίνησε νά φυγχ|.

  Καί τά όβολα, άφέντη μου!... τά όβολα;
έφοιναξεν ό ξενοδόχος.

— ίίρ ά  ! πρά ! άπήντησεν ό άρβανίτης.
— Βρέ, μά τό Θεό, δέκα δραμές φαΐ μοΰ έ- 

φαε:, διάολος νά μ π ή  μέσα στά Σουλτανάτασου...
Ά λλά ό Ά ρβανίτης δέν καταλάβαινε άπό αυ

τά. Ή  πληρωμή δέν υπήρχε ποτέ είς τήν Κο
λωνίαν, δπου έ βασίλευε ή αρπαγή καί τό του
φέκι.

I — Μωρέ δέ θά  πληρυισης ;
I Νά πληρώση αύτός; Τ ί νά πληρώση ! . . .Μή

πως δέν τόν έκάλεσε αύτός νά φάη καί νά π ιή ... 
Καί άπό πότε άρχισε ο κόσμος νά πληρωνη;.... 
Κάτι άλλο βέβαια, έσκέπτετο, θέλου νά ποΰν!...

’ — Μωρέ γιά δές πασσάς!... Μωρέ φτού σου
κατσικοκλέφτη !...

Μαζεύτηκε τώρα κόσμος αρκετός.
— ΤΙ δέν πληρο>νει οΐόρ άφέλ'τη ;
— Μωρέ φτού του, τόν γύφτο !... φτοϋ του !..
Τώρα άρχισε νά φτύνη καί τό πλήθος.

ί γαινε καί έρωτοτρόπει πρό; τήν θηλείαν. Στήν
’ 1 110/11 άπεκρούσθη ύπ’ αύτής. ’Έ πειτα  εγινενανε- 1 ι λ . · —ν _ ν ι μ αζυ οι(ίρχ^)  ̂ ■ , , . λ

κτό* μετ’ εύχαριστησεω; και στο τελο; 
δύο έρασταί," μίαν πρωίαν έφάνησαν ιπτάμενοι 
πρό; τόν λειμώνα, δπου ό σύζυγος έθήρευε βα- 
τοάχου;, καί τόν έφόνευσαν διά ραμφισμών.

'  _  ό ί  Ό ττεντότοι συνήθω; άγοράζουν τήν 
γυναίκά των, δπω ; καί τήν αγελάδα τους. Μπο- 
οοΰν δέ νά τήν διώξουν ή και να την δανεισουν. 

_  Ο ί Ίτονάμαι τής μεσημβρινή; Α μερικής
στραγγαλίζουν τούς άρριάστους των.

_  Ο ί Θ ιβετοί σέβομαι μεν τους γονείς των, 
άλλ’ άφίνουσι τούς άσθενεΐς των ν ’ άποθάνουν 
έγκαταλελειμμένοι καί μάλιστα όταν πασχου%· απο 
ιιεταδοτικήν νόσον.
' _  Ε ί- τήν Νέαν Ζηλανδίαν οι ανθρωποφαγοι
ετοωγαν τόν άριστερόν οφθαλμόν τοΰ  ̂θύματος 
των διότι έπίστευαν δτι είς αύτόν υπάρχει η
έδοα  τή ; ψυχής ’·

— Στήν Α μερικήν τελευταίως, σ ενα μεγα/.ο 
κυνήγι ποΰ είχαν διοργανώσει οί διασημότεροι 
Αμερικανοί κυνηγοί, έφονεύθη μία άγε/.ας με ο
κτώ κέρατα καί περιεργοτάτην κεφαλήν. Διαφο-

-  Φτού του ! Φτού του ! Τόν πριτζόβ/.αχο ! j κτω ‘έ^ιστήμονές έπεδόθησαν είς τόν κα-
_  Φτοΰ στά γενεια σου . . . .  γουρούνι .. . .  Ύ- Ο . χής έποχής ε1ς τήν όποιαν ανήκει η 

ποποδιο τση Αουστριας ! j , ^
Ό  Ά λή  Τουζλουκας αγελας^αυτη.^ ^  Μπωλιε νής Γαλλίας έγεν-

S 5 T - S 1 ^ Η - * ,,έ ” 01'
< *  6 οποίο; μ ί-

1 γ  r o m  £
πε,ό άλλο τάφτύση όρέ ^  ™ ^ φ έρ^ α ι ’ δλοι οί φοβερο,τεροι 
γιατί τα φεύγει!... Αιντε ’ σ6ισμοί ποΰ έγιναν άπο

- ( « j r .
π0,ν·· Λ  _  ΕΙς ΤΟ βιβλίον αύτό ό σοφος Αγγλος λε-
ΕΙδε ό IIavor/ής τό σού- γει δτι παρήλθεν ή έποχή τών μεγάλων και των
σουοο έτοε4  καί τόν 1 τρομερών καταστροφών έκ των σεισμοί,σουρο. ετρε,ε -«αι τοι .  ι- ν βέβαιοί δτι απο του 1900

"Ο λ ο ι οι χωριανοί νβιέβη- /.ευθέρωσε απόκεϊ μέσα! \  - ,  ο aqo  σεισαι-
κ ,ννά  ,ον ΐιποϊεχθοΰν Την ^ , α ^  t0v ;ιπαρ. ' μέχρι τού 1912 ε γ ι^ ν  2^500 Ιω ς ο .U σ ε .

χάρισε γιά τούς Αγίους Σαράντα καί τόν και δονήσεις κ α ί  ο . )
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Διασκεδαστικόν παιγνίδι γιά τή 
συναναστροφή είναι τό ε ξ ή ς : Α 
πλώνεται έπί τοϋ τοίχου καλώ;, ώ
στε νά μή σχήματίζωνται πτυχαί, 
ενα σινδόνι,ένας fit; από τήν συνανα
στροφή, διά κλήρου εκλεγόμενο; 
στί|ν αρχή, κάθεται έπί χαμηλού 
καθίσματος έστραμένος πρό; τό 

Μ  /W rttv®”vl’ ΧωΡΪ» όμως νά πίπτη έπ ’
[ϊ ‘ (u,co° ή σκιά του. Ό π ισ θ εν  δέ αύ-

l l tp i i  I ’» 1,1:00 ε’1; άιτόστασίν τινα τοποθετεΐ-
I , ν J"-' ται έπί μικρά; τρατέζης κηρίον ή

λυχνία άνημμένη, ένφ σβήνονται τά 
άλλα φώτα τή ; αιθούση;.

Τότε μεταξύ τοΰ καθημένου καί 
τού κηρίου διαβαίνου,σι κατά σειράν 

και βραδέοι; πάντες ο! τής συναναστροιρή;. Κα
θόσον δε ούτοι διαβαόνου.Ην, ό καθήμενο; ύπο- 
χρεοΰται βλέπίον τήν σκιάν μόνον αύτών έπί τοΓι 
σινδονιου, χ<ορί; ου^όλίο; νά  στραφή, νά όνομά- 
ζη τό πρόσωπον ε ϊ; ο υποθέτει δτι ανήκει ή 
σκιά, ποΰ πέφτει στό σινδόνι. ΓΙεριττόν νά πούμε 
οτι έκαστο; τών διαβαινόνΐων φροντίζει Λ*ά ά λ -  
λοιώνη όσον μπορεί το σώμα του καί τό βάδι
σμά του, ώστε νά καταστί] δύσκολο; ή άναγνώρι- 
σ ί; του.

Ό  αναγνωριζόμενος λαμβάνει τήν θέσιν τοϋ 
καθημενού καί τό παιγνίδι εξακολουθεί κατά 
τόν ίδιον τρόπον.

Ί ο  at tyμ  χ τής συγγένειας

Κάποιο; αδιάκριτος συναντήσα; ε ί; τόν δρό
μον μίαν κυρίαν μετά τίνος νεάνιδος τάς ήρο'ι- 
τ[|σεν αν είνε συγγενείς.

— Καί, άπεκρίθη ή νεάνι;- τής κυρία; ή μή- 
τηρ είνε πενθερά τής μητρός μου.

ΓΙοία ήτο ή συγγένειά των ;
Νά ΐδοΰμε ποιος θά  τό βρή !

Π ώ ς νά β υ θ ίζ ε τε  ιό  χέρι σας ατό νερό

χωρίς νά βρέχεται
Ε ί; μίαν λεκάνην γεμάτην νερό ρίψατε ένα 

νόμισμα ή ενα δακτυλίδι. Βεβαιώσατε κατόπιν, 
δτι μπορείτε νά βουτήξετε τό χέρι σας στό νερό 
νά βγάλετε τό ριφθέν άντικείμενον χωρίς νά 
| \ π α χή τ £ καθολου. Αυτο το οποίον θά  έκπλήξη 
τούς άλλους δέν είναι παρά άπλοΰττατον. Ά ρ- 

,κ ε ΐ vu πασπαλίσετε τήν επιφάνειαν τοιι νερού 
μέ κόνιν λυκοποδίου, τό όποιον θά αγοράσετε 
άπό τό φαρμακεΐον.

Ακόμη διά νά κάμη τό πείραμά σας περισ- 
σοτέραν έντύ.τωσιν, βράζετε τό νερό καί βυθί-

Τ Ο Υ  Σ Π ΙΤ ΙΟ Ύ » C S -
E st-
CS*··

σώματος. Τόν χειμώνα πρέπει νά φορήτε κα- 
πέλλο έριοΟχον εύκαμπτον καί πορώδες. "Οταν 
βρίσκεσθε στό σπίτι σας φροντίζετε νά βγάζητε 
πάντοτε τό καπέλλο σας γιατί υπάρχει φόβος νά 
πάθετε άπό συμφόρησιν. 'Ο  νυκτερινός σκούφος 
πρέπει νά καταργηθή γιατί είνε ανθυγιεινό;, ϊ ό  
θερινό σας καπέλλο πρέπει νά είναι λευκού 
χρώματος. 1 Ιρά παντός δμο>; αφήνετε δσο πε
ρισσότερον εΐμπορεϊτε, τό κεφάλι σας άσκεπέ; 
γιατί αύτό είνε τό πιό υγιεινόν.

Ή  μον ο κονδύλια

Μπορεί ε νά γράψ ’τε μ'; μ ιά  μ ϊνοκονδυλιά 
ιό  κάτωθι σχήμα ;

Προσέξατε νά μήν περ ίση τό μ ο \ύβ ι σας 
δύ > φορέ; επ ί τή ; Ιδιας γραμμής.

Πώς αρω ματίζονται τά συρτάρια

ζετε είς αύτό τό χέρι σα; άφόβω;. Φόβο; νά 
ζεματισθ-ήτε δέν υπάρχει διότι τό λυκοπόδιον Οά 
σχηματίση γύροι στό χέρι σας είδος χειροκτίου 
άδιαπεράσταυ υπό τού ϋδατος καί τής θερμό- 
τητος,

Τό καπέλλο σας
Τό καπέλλο είνε ό βασιλεύς τών ενδυμάτων 

οπως τό κεφάλι είνε ό ήγεμών τών μελών τού

Κόψατε μικρούς καί τρυφερού; κλάδου; έλά- 
του, χωρίστε του; σέ μικρά, μικρά κομμάτια καί 
γεμίστε μέ αύτά τά συρτάρια σα; ή τήν ιματιο
θήκην σα;. Κλείστε τα καλά. "Επειτα άπό δύο, 
τό πολύ, μήνας τά συρτάρια σα; 0ά μοσχοβο
λούν διαρκώς.

'  ιά τά μωρά σας

Μήν εξαπλώνετε ποτέ τό μωρό σας ύπτίως, 
διότι υπάρχει κίνδυνος νά πνιγή άπό τό γάλα 
τό όποιον συνήθως έκ διαλειμμάτων έξεμεΐ. 
Πρέπει νά τοποθετείτε αύτό πάντοτε πλαγίως 
καί ιδία άπό τό δεξιόν μέρος. ?

Προσέχετε νά μήν πλακώνετε κατά τήν κα- 
τάκλισιν τό αύτί του, διότι Οά παραμορφωθή.

Κοννέλι γιαχνί
Κόβετε σέ μικρά κομμάτια τό σηκότι, τήν 

καρδιά καί τά άλλα έντόσθια τού κουνελιού καί 
τά φυλάτε μαζί μέ το αίμα. Χωρίζετε έπειτα 
τό κουνέλι είς τέσσαρα κομμάτια, τό αλατίζετε 
καί τό κοκκινίζετε καλά μέ βούτυρο.

Κατόπιν ρίχνετε μέσα καί τά έντόσθια, δέκα 
μικρά κρομμύδια, δύο ή τρία μάτσα άνίθου 
ψιλοκομμένου, αρκετόν μαϊντανόν, καρόττα είς 
τεμάχια καί εξακολουθείτε νά τά καβουρδίζετε 
δλα μαζί.

Μετά ταύτα ρίχνετε μέσα δύο ποτηράκια μαύ
ρου κρασιού, μιά κουταλιά ξύδι καί ένα φλυτζάνι 
ζωμού μέσα είς τό όποιον διαλύετε μιά μεγάλη 
κουταλιά αλευριού.

Τά άφήνετε λίγο ακόμη στή φωτιά καί έχετε 
ενα φαγί τό όποιον ϊσως νά μή έδοκίμασε ούτε 
ό Λούκουλος.

Πώς δοκιμάζοντα ι τά μάλλινα

’Αγοράζετε άπό τό φαρμακεΐον δέκα λεπτών 
καυστικόν χάλι, τό θερμαίνετε καί ρίπτετε έντό? 
αύτοΰ ενα μικρό κομμάτι άπό τό ύφασμα τοΰ 
οποίου θέλετε νά γνωρίσετε τήν γνησιότητα.

Κατόπιν άναταράσσετε μόνον μέ ένα ξιλα- 
ράκι τό υγρόν. Έ ά ν τό ύφασμα είναι όλόμαλον 
®ά διαλυθή. “Εάν περιέχη λινόν ή βαμβάκι θά 
μείνουν αδιάλυτα.

Πρόχειρον γλύκισμα

Πάρτε μερικά κομμάτια άσπρου ψωμιού. Βρέ- 
ξατέ τα μέσα σέ γάλα, βουτήξτε τα μέσα σέ 
χτυπημένα αυγά καί τηγανίστε τα.

’Έ πειτα άφοΰ τά πισπιλίσετε μέσα σέ ψιλήν 
ζάχαρην καί κανέλλαν, τά σερβίρετε.

Π ώς  «ά κα θα ρ ίζετε  τά χειρόκτια  σας

Τά χειρόκτια δέν μπορούν νά διατηρηθούν 
βέβαια καθαρά δσο / καί αν τά προφυλάξετε.

Λιά νά τά καθαρίσετε λοιπόν, δέν έχετε παρά 
νά βρέξετε τεμάχιον φανέλλας χρωματιστής καί 
νά τό πισπιλίσετε κατόπιν fie σκόνην σαπουνιού. 
Τρίβετε μέ αύτό τά χειρόκτια σας, τά άφήνετε 
νά στεγνώσουν καί τά έχετε πάλιν σχεδόν και
νούργια .

Πώς π ρ έ π ’ι νά καθαριζω ντα ι α ί λά α π εe

Πλύνετε τάς λάμπα; διά βραστού ΰδατος, ένφ 
διαλύετε καί μικράν ποσότητα ποτάσσης. Μετά 
τοιιτο τά; στεγνώνετε καλώ; καί τάς γεμίζετε πε- 
τρέλαιον. Κι\·ε άνάγκη νά κόπτεται καλώ; κ α θ’ 
εκάστην τό καέν φυτήλιον, νά προσέχετε δέ δπως 
μή αί καψυλίθραι πί.ττωσιν έντός.

Το μαγικό  π ο τή ρ ι

Έ χ ετε  ε>α ποτήρι τόσο καλά γεμισμένο μέ 
νερό, ώστε ού ce σταγών πλέον νά μή χωρή. Δο
κιμάσατε τώρα νά ρίξητε στό ποτήρι μ ιά καρ
φίτσα.Θ ά παρατηρήσετε δτιτό νερό δέν ϋά χυΑή. 
Ρίξετε καί άλλην, καί άλλην, καί άλλην τό 
νερό δέν χύνεται.

Λοιπόν μπορείτε νά ρίξετε 100, άπό μίαν- 
μίαν, χωρίς τό νερό νά χυΰή.

‘ΩρνΓος ο ϊ ν Γ ς  δι' ε π ιδόρπια

Δι έκάστην φιάλην καλού λευκού ή μέλανος 
οίνου λαμβάνετε 350 όρ. ζακχάρεως, όλίγην κα- 
νελλαν, 12 γαρούφαλα. δύο φύλλα δάφνης, τά ό
ποια ανακατώνετε μετά τού οίνου- άφίνετε μέχρι; 
ου η ςακχαρις διαλυθή.Μετά τούτο έχετε ήδη κα
θαρισμένα καί συντετριμένα είκοσι' αμύγδαλα, 
κατόπιν ανακατώνετε καλά καί τοποθετείτε έντός 
φιαλών.
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[ Ό  κ. Αουμπόρφ άνθρωπος οίκονομικώς κατε

στραμμένος καταφεύγει στή Λνμπη, ϊνα συγγράψ{] 
ίνα θεατρικόν εργον. Έ κ ε ΐ συναντά τον Καβόρ ό 
όποιος ζή με τό ιρομακτιχόν όι ειρον νά επιχείρησή 
ενα ταξεΐδι ατό φεγγάρι. Ό  Καβόρ εξομολογεί cat 
αμέσως τά όνειρά τον αύτά είς τόν Αουμπόρφ, ό ό- 
ποίος τόσον ενθουσιάζεται ιυστε αποφασίζει νά ακο
λουθήσω τόν Καβόρ είς τό εξωφρενικόν αυτό ταξεΐδι 
του. Αρχίζουν τήν εργασίαν τους έπί τής μηχανής 
i"/τις θά τους μεταφέρω ατό φεγγάρι και μόλις ίτε- 
λείωσεν έκκινοϋν].

2
Ό  Καβορ οπό τής στιγμής αυτής άρχισε νά 

μοΰ φαίνεται περισσότερον μυστηριώδης, γ ιατί 
είς δλας μου τάς έρωτήσεις δχι μόνον δέν άπαν- 
τοΟσε διασαφηνιστικά,άλλάάπανιούσε μέ τοιοΟ- 
τον συμβολικόν καί άκαιανόηcov τρόπον, ώστε 
έμπροβθέν μου ήνοίγετο ς ρικώδες καί τρομακτι
κόν μυστήριον.

Τέλος πάντων έγκατέλειψα κάθε αμφιβολίαν 
καί εΐοήλθον είς τήν σφαίραν.

Ό  Καβόρ μέ ήρΰτη εν άν έπήρα μαζί μου 
κανένα βιβλίον.

Ί Ι  νέα αυτή έρώτησις τοϋ Καβόρ. έτόιο'.- 
σεν, ύπερηύξησε τούς φόβους καί τάς άμφι- 
βολίας μου.

— ’Αλλά δέν μοΰ λέτε, ή ρώτησα, θά  διαρ
κέσω πολύ τό τοξ-lSi μας;

Ό  Καβόρ μοΰ άπήντησν δ ι’ ένός λακωνι- 
κωτάτου « π ε ρ ίπ ιυ !»

—  ’Εγώ , έξηκολούθησε, έκιός τών άλλων 
έιιστημονικώ ν μου βιβλίων έ ιή ρ α  μαζί μου 
καί ένα τόμον μέ τήν έπιγραφήν «’Έ ργα  Ού· 
ΐλλιομ  Σαιξπηρ».

Μόλις τόν ήκουσα νά όμιλή έτσι γιά  τόν 
Σαίξπηρ έξεπλάγην.

— Δέν έχετε διαβάσει τόν Σαίξπηρ ; ήοώ- 
τησα.

— ΑΙ μελέται, τάς όποιας έχω κάμει, άπήν
τησεν ό Καβόρ, περιορίζονται είς τήν φυσι
κήν καί τήν χημείαν.

Κατόπιν ήρώτησα τόν Καβόρ ποΰ θά  μβια- 
βώμβν πρώτον, ποία  θά είνε ή πρώτη κα εύ 
θυνσίν μας.

Μοΰ άπήντησεν δτι, επειδή τό φ εγ,ά ρ ι είνε 
πλησιέστερον πρός τήν γήν, θά  έπισκεφβώμεν 
πρώτον αύτό.

Β ς τήν Κ αβορίιαν, ό ;α ν  είσήλΰον, ΰ.τήρχε 
φώς.

"Οταν δμως έξεκινήσαμεν, ό Καβόρ μοΰ εΐ- 
πεν δτι τοΰτο είνε περιττόν έπί τοΰ παρόντος, 
επειδή δέ ϋά λάβωμεν άργότερον άνάγκην πρέ
πει τώρα νά τό σβύσωμεν.

Ά πέραντον σκότος έξηπλώθη γύρω μας.
Π αντοΰχάος, παντοΰ σκότος, παντού έρεβος.
Πρός στιγμήν εύρέΟην ώς νά ίίχον προσβ/ιηΟή 

ά τό  αποπληξίαν. Έ πνιγόμη· , μέ κα ιελάμβα \ιν  
ίλ ιγγος πρό τών ωκεανών αύτών τοΰ πυκ»οιά- 
του σκότους.

Ε ίς τάς άρχάς ό ουρανός μοΰ έφ άιη  άπ α ι
σίως μαΰρος.

Κατόπιν δμως διέκρινα άπειραρίΟμους ά- 
σιέρας, οίτινες ό-τωσδήποτε καθισιώ ν έλαφρό- 
τερον τό σκοτάδι, ποΰ έξβτείνετο έφ’ δλης τής 
άτιιοσφαίρας.

Ό σ ο ν  έτροχωροΰμβν έπί τοσοΰιον ηϋξινεν 
ή λαμπρότης τών άσιέρων.

Ε ίνε αδύνατον δτο ιος είδε μόνον άπό τήν 
γήν τά ά  ϊτρσ νά φαντασίίή τήν μεγαλοπρεπή 
λαμπρότητά των.

Π άντοτε έβΚέτομεν πράγματα άπεριγράπτου 
παραδοξότη εος άλλά μόνον ό ούρανός αύτός 
μέ τά μεγαλα καί φωτοβόλα άστρα του έκυ- 
ριαρχοΰσε, έπεβάλλετο εις τήν άντίληψίν μου.

Ή  Καβορίτα είχε κατασκευαστή μέ παρά
θυρα.  ̂ %

Ό  Καβ!)ρ πρό τών άλλοκότων φαινομένων 
ιώ ν  άγνώστοον κόσμων, ΐστατο εντελώς άμίλη- 
τος, ώ ; έν ιεροτελεστία, πάντοτε άποθαυμάζων 
καί πάντοτε εκπληττόμενος.

ΕΙχβ γίνη τρελλός άπό τόν ένθουσιαομόν του.
Ε ίς  μίαν στιγμήν μανίας, δταν ό ένθουσια- 

σμός καί ή τρέλλα του έκ τών καταπληκτικών 
φαινομένων ποΰ έξετιλίσσοντο έμπρός μας ΰ-

περέβησαν τά δρια ήνοιξεν δλα τά παράθυρα 
τής Καβορίτας.

Πρός στιγμήν έκλεισα τά μάτια μου, προσ- 
βληΟβίς αίφνης έκ τοΰ πλουσιωτάτου καί θ ε ί
ου φωτός ποΰ παντού έσκόρπιζε τό φεγγάρι.

Ε ΐχαμεν κάνη πλουσιωτάτην προμήθειαν τρο
φίμων. Ε ίς  τάς άρχάς τοΰ χειμερικοΰ ταξειδίου 
μας είχομεν μεγάλην δρεξιν γιά  φαγητό, έφ ’ 
δσον δμως έπροχωρούσαμεν έπί τοσοΰιον καί ή 
δρεξις μας έξέλειπεν.

Έ νθυμοΰμαι δταν μ ιάήμέρα  ό Κοβόρ άνοιξεν 
έκ  νέου δλα τά παραπετάσματα τής καβορίτας,

Μας αρπαξε ό αγέρας καί μά; έαήπωαε </>»/’« 
οαν σαπουνόφουσκες

τόσον έθαμβωΟην έκ τοΰ ΰ.ιερβολικοΰ φωτός, τό 
όποιον μέπροσ( βαλεν, ώσιε ήρχισα νά φωνάζω. 
Ε ίς τό βάθος τοΰ ά ιείρου  διασιήματος τό ο
πο ί )V έ ξ ετε ί^ τ  » έμιτρός μας διεκρίνετο πλέον 
τελείως κάτασπρη καί μεγαλοπρεπής ή σ ε ϊή \η .

Έ ν  τού:ο ις δμως δέν ιΐχομεν ολην τήνάπα ι- 
τουμένην ά εσιν νά θαυμάσωμεν δλα αύ ιά  καθ’ 
δ . ι  ήδη εύρισκόμβθα απέναντι τοΰ πραγμ*τι- 
κ ιΰ κινδύνου τοΰ ταξειδ ου μάς.

Ή τ ο  ή στιγμή κατά τήν όποιαν έπρεπε νά 
βαδίσωμεν έ< τών πλαγίων καί νά κατασκοπεύ- 
σωμεν τό σημεΐον ι ί ;  τό όποιον έ τρεπε νά προ- 
σορμισθώμεν. Τήν περίοδον αύιήν ό Καβόρ ά- 
νέττι ξ ΐν δλην του τήν δραστηριότητα. Έ γώ  άν- 
τιβέτω ς ιύρισκόμην είς αγωνιώδη άργίαν.

Λ ϊφνη: ό Καβόρ έκλεισεν δλα τά παραπετά
σματα καί έκ ιέου  έβυϋίσΟηαεν είς τό σκότος.

Τέλος μετά χίλιους δυό έλιγμούς τής Κ αβορί
τας καί μετά’μυρίους κινδύνους έσταθμεύσαμεν 
έ τί έ 'ό ς  λόφου, ό όποιος είχε σχήμα κρατήοος.

Π ρέπει τώοα νά άνοίξωμεν τά παραπετάσμα
τα, καί νά ίδωμεν τέλος πάντων ποΰ ευρισκό
μενα, τ ί είδους τόποι υπάρχουν ένταΰία , είπα 
στόν Καβόρ.

Π ρέπει νά περιμένωμεν τούλάχιστον μισή ώ
ρα, έως δ ;ου άνατεί^η ό ήλιος, είπεν ο Κοβορ, 
πρέ τει νά θανμάσωμεν άπό τήν σελήνην τήν ά- 
νατολήν τοΰ ήλιου.

Ά φοΰ παρήλθεν ή μισή ώρα ό Καβόρ π λ ή 
ρης περιεργείας ήνοιξε τά παραπετάσμα.

"Ηδη γύρω μας ΰψοΰτο ενας λεπτότατος αχνός.
Αίφνης ό Καβόρ μέ Οφος τελείου παράφρο>ο; 

μοΰ άρπαξε τά χέρια καί κάτι μοΰ εδειξε βα- 
θειά-στό σκοτεινό διάστημα.

—Τ ίε Ιν ε ; τοΰ είπα έκπληκτος.
— Κυττάχτε ! Ό  ήλιος 1 Ό  ήλιος.
Διεκρίνετο ή ορμητική επιδρομή ένός σύννε

φου τό ό.ιοϊον έτρεχε σάν νά κατεδιώκετο άπό 
σφοδρόν άέρα. Κάτωθεν τοΰ συνέφου αύτοΰ, τό 
όποιον έντός ολίγου μάς περιεκύκλωσε, μόλις 
διεκρίνετο ή άνα*ολή, διαλύ,,υσα κάπως τά σκο
τάδια τοΰ ουρανού.

’Αλλά τώρα ή περίμετρός του έφαίνετο οέ 
j άλλόκοιε; υπέρυθρες φόρμες, σέ πρασινωπές 
1 γλωσσίδες καπνοΰ ο ϊα νες  συνεσπειροΰντο. Έ - 

φαντσσθην δτι αύται θ ά  ήσαν τολύπαι καπνοΰ, 
α ϊτινες περνώσαι στό φώς, έσχημάτιζαν πρός 
τόν ούρανόν ιήν γραμμήν αύιήν τών μανιωδών 
γλωσσών.

Ά λλά  δλα αύτά τά τρομερά πράγματα, στήν 
πραγματικότητα δέν ήσαν τίποτε άλλο παρά τά 
πρώτα φαινόμενα τής ή λιακής έμφανίσεως είς 
τό φεγγάρι, δέν ήσαν παρά πύρ ι\α  δακτυλίδια 
γύρω άπό τά άστρα, τά όποια έκρύπτοντο, από 
τόν άτμοσφαιρικόν ιιέ.ιλ >ν, διά τοϋ; κατοίκους
τής γή;·

Κατόπιν, ό ή λ ιο ς !
Ηάστερα, ξάστερα έφάνη μιά  ολόφωτη γςαμ- 

μή, μιά γραμμή ?επτοτάτη έ<θαμβωτικής καί 
άνυποφόρου λάμψεως. Ή  γραμμή ού ιή  σύν τφ  
χρόνφ έλαβε σχήμα κυκλικόν, έγινε τόξον, ένα 
φάσμα πυριφλεγές, καί έστρεψε πρός ή μ δ ;, οαν 
άκόντιον, τήν φλέγουσαν θερμό τη τά του.

Π αρ’ όλί /ον νά τυφλωθώ.
Έ β /α λ α  μιά κρανγή καί έστρεψα, σχεδόν τυ

φλωμένος, ζητών ιρηλαφητεί ένα σκέπασμα.
Συγχρόνως μέ την ορμητικήν αυτήν φλόγα, ή 

όποια μ ά ; προσέβαλλεν, ήκούσαμεν ένα ήχον. ό 
πρώτος τόν όποιον ήκούομεν άιρ’ δτου έγκατε- 
λείψαμεν τήν γήν.

Ή τ ο  ένα σφύριγμα, ένα μούρμουρο, ή to ο 
τρικυμιώδης ψίθυρος τοΰ αερώδους μανδύου τής 
νέας ήμέρας.

Τήν στιγμήν ποΰ μά; ήλθεν ό ήχος καί τό φώς 
ή σφαίρα έταλαντεύθη, καί ή μ ι ϊ ;  θαμβωμένοι 
σχεδόν τυφλοί έσκοντάψαμιν ό ένας στόν άλλον.

Ή  σφαίρα έταλαντεύθη έκ νέου καί ό  συριγ- 
μός κατέστη π ιό βίαιος.

"Εκλεισα δ ά τής βίας τά μάτια μου.
Έ κ ανα  απεγνωσμένος προσπαθείας νά σκεπά

σω μέ κάτι τό κεφάλι μου καί ή δευτέρα αύτή 
ταλάντευσις τής σφαίρας μ ’ έκανε νά χάσω τήν 
ισορροπία.

Έ π ί τέλους ιυρον τό σκέπασμά μου καί έτύ- 
λιξα τό κεφάλι μου,

Πρός σιιγμήν άνοιξα τά μάτια μου, νά ίδώ τί 
συνέβσινε πρός τά έξω.

Ό  άέρας έλυσσοΰσε  Καί σιγά δτι ύπήρχεν
άπό τόν λε,ττ^τατον ά χ 'ό ν  ήρχισε νά γίνεται, μιά 
μάζα,μιά  λάσπη,έια υγρόν, τό όποιον έσφύριξε 
καί έβγαζε,μεταμορφούμενον κατόπιν είς άέριον.

Μιά φορά ακόμη περιεστράφη ή μηχανή πιό 
δυιατά άλλά ήμεϊς ε ίχ ιμ ε  άρταχθή  ό ενας άπό 
τόν άλλον. Μ είά τινας σαγμάς, ύ,τέστημέν ακό
μη μίαν άνατροτήν τής μηχανή; καϊ αί ρνης εΰ- 
ςέθην έξηπλοιμένος κάιω . Ή  σεληνιακή αυγή 
μάς κατελάμβανε καί ήθελε νά δείξη δ,τ ι π ερ ί
εργον είχεν ε ί . ’ήμάς τά δυό άθλια  υποκείμενα τής 
γής.Κατώρθο σα νά ρίξω μιά ματιά σέ δ ,τ ι'έγ ί- 
>ετο έξω. ΑΙ τολύπαι τοΰ καπνού, μιά μάζα σχε
δόν ΰγρή, ανέβαινε γλυστροΰσε. έτεφτε.

Ή  μ εις έκυλιόμεθα είς τά σκότη.
Μιά μεγάλη μάζα άπό τάς άναμίκτους αύίάς 

ύλας είχε προσκρούσει έπάνω μας,μάς κατεπόν- 
τιζε, βράζουσα καί κατόπιν έλεπιύνεΓ-ο γύρω 
αας.Είόον πομφόλυγα^νά χοριύ^υν γάρω μαςκ αί 
ήκοτσα τόν Καβόο νά στενάζη ασθενώ;.

Α ρπαγμένοι ό ένας άπό τόν άλλον δέν έπού- 
ομεν νά περισιβεφώμεθα, ριπτόμενοι π ό ;’ έδώ, 
π ό τ’ έκεΐ μέ τή μηχανή μας, ή όποία πά νιο ιε  
προσέκρουε κο ι μάς έτίναζε.

Καί πάλιν βιαίως άπεχωρίσθημεν, τά κεφά
λια μας ήσαν σκοτισμένα καί ολόκληρο τό σύμ- 
παν έχόρευε έμπροστά στά μάτια μας,σαν αστέ
ρια καί σαν πύρινα τό ξ α !

(’Ακολουθεί)



Α Λ Β Α Ν Ι Κ Η  Σ Κ Ι Τ Σ Α

Κ Α Ι  Β Ι Κ Ο Ν Β Σ

11«Χ αοά» νεαν επιτυχίαν παρουσιάζει σήμε
ρον είς τού; άναγνιόστας τη ;.

Θαυμάσια α α τσ α  Γάλλου καλλιτέχνου' προ- 
δώσαντος τήν ήμιαγρίαν έχείνΐ|ν χο')ραν καί 
αποδώσαντος πρώ ιης τάξεω; είς γραμμας πρό
σωπα ναι πράγματα τοΰ αγνώστου έ<είνου 
κόσμου.

|  ^Τουρκαλβανοί τοΟ Έλβασάν προετοιμαζόμε
νοι διά  τήν κατάκτησιν τής Β. Ή π ίίρ ο υ  καί 
γλύφοντες τά δάκτυλά τους άπό τώρα.

·*-·

Ελληνίς χωρική τοΰ Βερατίου, έπιστρέφουσα 
φορτωμένη καί νήθουσα έκ τών αγρών, καί «· 
ναπαυομένη είς τόν δρόμον.

Έ λλη νίς , γύφτισσα καί Τουρκαλ βανίτισσα 
παρά τό Μπογραδίτσι.

·*^ -

Τάφος παλαιών Ιερωμένων Τούρκων Μ ικρό- 
σιατών είς τήν Βόρειον ’Αλβανίαν.

Π αρά τό νεκροταφεΤον είναι καί ο ί  ίεροί 
πηγαί καί τά πηγάδια είς άς οΐ πιστοί έκτελοϋν 
καί τάς θρησκευτικάς των άπονίψεις. .Κατά τούς 
Τούρκους καί πρό παντός κατά τούς Τούρκο λ -

βανούς. δύναται κανείς νά φονεύσχ) όσους άπί- 
σιους θέλει, καί νά συγχωρηθοΰν α ί άμαρτίοι 
τον1, έάν κάμει τό «ναμάζι του» κάθε Παρασκευ
ήν, τήν θρησκευτικήν δηλαδή, άπόνηψίν του. 

·-»-

Τουρκαλβανός λήσταρχος καί,.πωλητ,ή: άναλό- 
γως τών περιστάσεων, ορνίθων είς τήν Σκόδραν.

Έ λληνίς τής Μ ουζακια:, κόρη Έ λ λη νο ς  
ΐίροκρίτοο.

:=| ΣΤΗΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1£
—  ■   · - - :<*—·

Χαμένο όνειρο
ΙΙιχρη, πικοη εηρόβαλλεν η ωργισμένΐ] τύχη 
γιάνά  μ* άρπάξυ τονειρο βα&ειά νά μοϋ τό ϋάψη 
μου ξαίματώνει την καρδιά τό κοφτερό της νύχι 
καί τδνειρό μου πειό πολύ, ΰαμμένο εχει ανάψει
Δίχως ελπίδα τό φτωχό} και σκεπασμένο ακόμα 
καίει τα φύλλα τής καρδιάς κάϋε πρωΐ και βράδυ 

καοϋν τα φνλλα μου οία #ά γίνουν χωμα 
κχ η τελευταία αναλαμπή #ά φεργι τό σκοτάδι ! !

Αρτα Μ αρία Κ . Μ αμίδη
—

Τό χιόνι
Λιγοψυχάει τό χιόνι 
στοΰ ήλιου τις αχτίδες 
ποϋ σάν ξαχϋες κοπέλλαις 
θερμαίνουν τά δεντριά.
Σιγά-λιγά διαλνεζαι 
και λίγο·λίγο λυώνει 
καί σε σταϊαγματίδες 
πέφτει άπ* τά κλαριά.
Ίο πράσινο χορτάρι *
Vflo κα'ι σαμαρωμένο 
φυτρώνει 6λο χάρι 
ά φ 'τή  βρεμμένη γη.
Κα'ι τά μικρά πονλάχχα 
τρέμοντα; σιγοβγαίνονν 
δειλά άπό τή φιολτ'ά τονς 
με μιά χαράς φωνή !

Αθήναι Α ιδρέας Σ. Κατσαράκης

Τό κϋμα και ή άμμονδιά
Γλυκά γλυκά τό κύμα 
στήν άμμονδιά ξα τλώνει 
μα μιά 'πάλή γαλήνη 
με μιά ’παλή χαρά...
Φλοισβίζει άφρισμένο 
τραβιέται πίσω πάλι 
τήν άμμονδι’.απαλύνει 
χαί φεύγει ο ι’ ανοιχτά.
Κ ι' ή άμμονδιά αφημένη 
οαν κόρη άποσταμένη 
κοιμάται οόν νά os νάρκη 
α'ε λήθαργο βαθύ.
Και σάμπως ία  στενός  
άκονς τό θρόισμά της 
Slav τό κνμα πάλι 
γέρνει στήν άγγαλιά της 
καί τό πολυποθεϊ.
Μά εκείνο τήν γελάει 
φεύγει άπαλό με χάρι 
κα'ι εκείνη τό κυττάει 
χαί τό πνοαχαλεΓ.

Κι’ δίαν σιμά της πάλι 
γυρίζει άφρισμέ.νο 
άτλώνει τήν χαϊδεύει 
κ ι’ νοτερά τήν φ ιλεΐ...

Ά θήναι ’Αδαμάντιος Δ. Π απαδήμας
■·· τζΖΖίέ··
Ή  Ιντορία,τών χαοτών

Οί χάρται δ'εν είναι έφεύρεαι; τών νεωτέρων χρόνων. 
Είναι μ 'α άπό τάς άρχαιοτέρις μάλιστα εφευρέσεις. 
Οί Αιγύπτιοι κα'ι αί Φοίνικες ειχον χάρτας μεγάλων 
έκτάσεων, άλλά ν.α'ι οί μεν και οί δέ τούς άπέκρνπτον 
— δπως άλλως τε δλας των τάς εφευρέσεις—άπό τονς 
ξένονς. Οί Φοίνικες εΐχον χάρτας δλης τής Μεσο
γείου καί τής Βορείου θαλάσσης μέχρι τών Κασσιτε- 
ρίδων λεγομένων νήσων οιον μετέβαιναν διά τήν ε
ξαγωγήν κασσιτέρου και διαφόρων άλλων μετάλλων. 
Οί Έλληνες κατόπιν έκαμαν χρήσιν χαρτών. Ό  
Ηρόδοτος δε αναφέρει ότι ό Αρισταγόρας ό τύ
ραννος τών Μι Ιηοίων δτε μττέβη είς τόν βαοιίέα τής 
Σπάρτης τόν Κλεοιιένην διά νά τόν πείση νά ίκστρα- 
τεύοη κατά τών Περοών, εφερε μεθ ’ ίαντβϋ χάρτας 
I) μάλλον πίνακας χαλκίνον; ί’νθα ήααν χαραγμένα 
κι δρια τών διαμαχομένων μερών.

Σερ Τξώ ν

_  "Ελα
“Ελα μακρνά ο τής ερημιές 
νά πάμε νά κρνφθονμε 
κα'ι έχει στόν ϊοκιο τών δινδρών 
νά γλνκοφιΐηθούμ!.
Κα'ι τό φιλί μας τό γλυκό 
νάνε γιά μάς στεφάνι 
ποϋ ό παιγνιδιάρη; έρωτας 
με τόν παππά θά βάνη.
Θά σοΰ μαδώ τριαντάφυλλα 
γιά στρώυ,α νά κοιμάσαι 
εγώ θε νάμαι σκλάβος σου 
καί ον κνρά θ'ε ν&οαι.
’Εκεί θά ψήσουμε τά δυό 
έκεϊ θά ευτυχούμε 
κ ι’ δταν μάς πάρει ή ρεμματιά 
μαζϋ θ'ε να ταφούμε,

ΙΙειραιεύς Σ. Λ. Μ.

Στοίχημα !
Βέλγος περιηγητής συνήθιζε νά φέρη πάντοτε μ εθ ’ 

εαυτού βιβλίον φέρων τήν επιγραφήν «Μπερτ'εν καί 
Καρέ t .

— Πολν σάς ενδιαφέρει, βλέπω , ανιό τό βιβλίον, 
τού είπε μίαν ήμέραν πλούσιος σννια'ςειδιώτης του.

— Ναι άτήντησεν δ περιηγητής, στοιχίζει περισ
σότερον άπό 100 χιλ. φράγκα.

— Είρωνείεοθε βεβαίως...
—Ό χ ι · είμαι βέβαιος δτι και σεις θά πεισθεϊτε 

διά τήν άξίαν του Άν τό διαβάαηιε προσεκτικά.
— Χ ά, χά...
— Στ οιχιματίζομεν
— Ό τ ι θέλετε
Τό στοίχημα έτέθη. Ό  περιηγητής ήνοιξε τό βι- 

βλίον καί εδειίεν είς τόν συνταίειδιώτην τονδτι μέσα 
είς αύτό νπήρχον 100 γραμμάτια φέροντα τάς ύ- 
πογραφάς τών Μπερτεν καί Καρ'ε ταμίον καί γραμ
ματίων τής « Βελγικής Τραπέζηςν.

Σ . Δ. Μ.

Ο Ι  ^ Θ Κ Ν Λ Τ Ο Ι

Δ .ιη ι ιτ ο ιο ς  Ο εοδο ι5 ϊον  άπό τό Καρπενήσι 
έφονεύ >η εις τόν αιφνιδιασμόν τοΰ Γριμπόβου 
τήν Ι Οην 8 βρίου τοΰ 1912. Έ |ακολουθοΰσε 
νά μάχεται λεοντόκαρδα μέ μίαν πληγήν είς τό 
σςήλος, o tav  τόν επήρε ό θάνατος. Στά 97 έ- 
πολεμησε παλιν γεναϊα ώς δεκανεύς.

Παντρέφτηκε στήν Ά ρ ια  καί άφησε τέσσερα 
παιδια.

0  Π Α Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  ΜΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΤΟ ΜΙΣΟΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΣΚΙΤΣΟ

Ενας μεγάλος ζωγράφος άρχισε όταν ήταν 
πειά γέρος νά ζω γραφίζη δύο πυγμάχους Αυλούς 
ακριβώς ποϋ οας παρουοιάζχ) ή είκών.

Έ ξα φ να  όμως πριν προφθάσχι νά τούς τελεί
ωση άπέ&ανε καί ή είκών έμεινε όπως έχεν. 
Στή διαθήκη του ό ζωγράφος άνέφερε πώς έ- 
«ικέπτετο νά συμπληροΐοη τήν εικόνα διά νά 
γίνο  τέλεια. Π ώς ;

Αύτό δά θέλουμε νά μας τό πήτε σεΤς.
Νά σ« ; δοΰμε.
Π ρέπει νά συμπληρώσετε καί νά μάς στεί

λετε τήν εΙκόνα.
Ή  επιτυχία  έγκειται εις τό ποιος θ ά  μαν

τεύσω «  δέν έιτρόφθασεν ό καλλιτέχνης γιά νά 
ζωγραφίσω.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

Τό ϊτοιιλί «αί ιό  ανγό

Αύιό τό πουλάκι ποΰ βλέπετε έσπασε τό 
αύγό του ένα πρα/ι έπειάχθηκε έξω καί άρχισε 
νά λιλιβίζχ).

Τώρα ήμεΐς θέλουμε νά κόψετε καταλλήλως 
τά κομμάτια τοΰ αΰγοΰ έτσι καθώς είναι χω ρι
σμένα νά τά κολήσετε καί νά μάς παρομοιάσετε 
τό αύγό γερό, τέλειο, δπως ήταν πριν έβγει τό 
πουλί.

Λεν χρειάζεται παρά όλίγη προσοχή. Θά τό 
κατορθώσετε ;

’Απαντήσει; έ.τί τών δύο αυτών διαγω νι
σμών γίνωνται δεκταί μέχρι τή ς1 22ας Φεβρου
άριου συνοδευόμεναι άπό τά δύο δελτία τών 
διαμωνισμών.

Ε ίς τού; λύτας αύ:ώ ν θά δώσομεν τά κ ά  ο>θι 
βοαβ ίϊα  μέ τήν σειράν τής κληοώσεως, ή ό
ποια  θά  γίντ) ένώπιον πενταμελούς επιτροπής 
άποτελουμένης άπό πέντε λογίους τών ’Αθηνών.

ίο υ  δ ια γω νισμ ού .—Ε ίς τού ; δύο πρώτους 
άνά μίαν βαλίτσαν ταξειδίου.

Ε ίς τού; πέντε δευτέρους άπό πορτμονέ. ,
Ε ίς  τούς δέκα κετόπιν άπό έ'να τόπον τής 

«Μεγαλόχαρη;» τοΰ κ. Τανάγρα.
2ον & ιαγωνισμν .—Ε ις τοΰ; δύο πρώτους θα 

δώσωμεν άπό μίαν χρυσήν λαβήν μπαστουνηΰ.
Ε ίς τού; πέντε δευτέρους άπό μίαν συλλογήν 

ειδών γραφείου.
Ε ίς  τού; δέ<α κατόπιν άπό μίαν σειράν καρ

τών έργων Ε λλήνω ν ζωγράων.

Πρέπει κ ά ίε  λύοις κάθε διαγο.νισμοΰ νά συν
οδεύεται καί άπό τό οΐκι ίον δελτίον.

«Χαρά 14 Ίανουαρίου 

Διαγωνισμός 4ος.

«Χαρά» 14 Ίανουαρίου 

Διαγωνισμός 5ος.

Α. Κ α μηα νέλλα ν . Χ ίο ν .— Αύιο μας ευχα
ριστεί. Χ ωρίς νά περιμένετε στείλετε μας, ότι 
εκλεκτόν έχετε διά  τήν «Χαράν». Ή  Χίος θά 
έχχΐ πολλά έμορφα Λαϊκά πράγματα ι’ίγνωστα.

I. Α έπεσ ην , Μ γιον .— Μαζύ μέ τόν κατάλο
γον τόν όποιον μάς ύτόσχεσθε, περιμένομεν κοί 
κανένα έμορφο λαογράφημα. Μόνον έτησία έγ
γραφή γίνεται.’Απαντήσατε. Τά πατριωτικά σας 
ποιήματα ήλθον ολίγον άργά δυστυχώς. Πολύ 
ώραία ή εύχή σας προς τόν Β ισιλιά μας.

< Με τήν περίσσια χάρι
τον χρόνον ό κόσμος »·ά τόν 6fj
στήν Πάλι καββαλάρη !

κ. Κ. Ζονλην, Βόλον, — ’Ενίγράφητε. Εύχαρι- 
σιοΰμεν.

κ. Δ ημ. ’Ιατρόν, Τ ρ ίπολ ιν .—Ή  περιγραφή 
τοΰ άγιασμοΰ τών ύδάιων πολύ καλή. Κρίμα 
ποϋ ήλθε άργά. ’Εν τούτοις όμως άναδημοσι- 
εύομεν έκ τής άνταποκρίσεως σας τήν διά  τόν 
περίεργον τρόπον τών εκδηλώσεων τοϋ σεβα- 
σμοΰ τών διαφόρων ξένων τών έ.τισκεπτωμένων 
τόν Ίορδάνην Ποταμόν.

«01 Γερμανοί άρκοΰνται νά ΐδουν μόνον τόν 
Ποταμόν καί θεωροΰν τόν εαυτόν τους άγια- 
σμένον. Ά λ λ ο ι βαπτίζονται μέ κάποιον άνάδο- 
χον κατ’ άπομίμησιν Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ. 
Έ τερ ο ι πέρνουν μαζύ των άσπρο ύφασμα, τό 
όποιον βαπτίζουν είς τόν Ίορδάνην. Τό ύφα
σμα αύ ιό  τό φυλάττουν διά νά τούς χρησιμεύσω 
ώς νεκρικόν σάβανον. "Αλλοι κόπτονιες κλά
δους έκ τών παρόχθιων δένδρων τοΰ Ποτομοΰ 
σχηματίζουν ράβδους, τάς οποίας βουτοΰν είς 
τόν Ποταμόν. Τ άς ράβδους αύτάς τάς θεωρούν 
ώς λίαν πολυτίμους.»

Στείλλατέ μας σάς παρακαλοΰμεν άγνωστα 
λαϊκά τοΰ τόπου σας.

Α. Μ ακαρίτην. Ν α ύ π α κ το ν . —Σάς εύχαρι- 
στοΰμεν πολύ.

Α. Π απαδήμαν, Έ νταϋ& α  — «Φιλολογικοί 
ήμέραι» πολυ έμορφες. Μέ λεπτήν παρατήρησιν 
καί πολύν έφυ'ίαν. Δυστυχώς πολύ μεγάλες. Διά 
τήν «ξενομανίαν» έχετε δίκαιον. Ε ίνα ι μιά 
άρρώστεια πολύ άσχημη ή όποία ευτυχώς θά 
λείψχ) τώρα μάλιστα όπου ή 'Β λλάς έμεγάλωσεν 
καί έδοξάσθη τόσον. Τό τραγουδάκι σας πολύ 
έμορφο. Θά δημοσιευθή. Στείλατε

Α. Ά λεβ τξά το ν , Έ ντα νϋ-α .— Εύχαριστοΰμεν. 
Δραχμαί πένιε έτησίως. Λαογραφίας όσας έχετε. 
Δ ιήγημά σας ήρεσεν υπερβολικά. Δ υστυχίς 
πολύ μεγάλο. Κανένα μικρότερον ; Θά σάς σταλώ·

Ά . Κ ατσαράκην, Έ νταϋ& α .—Ε ύχαρισιοϋ J.8V. 
ΙΙοιήιιατά σας πονύ έμορφα. Διμοσιευθοΰν.

Σέρ Τ ζώ ν .—Νά μάς σιέλλετε. Θ χ δημοσιευ- 
θοΰν.

Ε .  Δ. Μ. Π ειρα ιά .—Πολύ ωραία. Π εριμένο
μεν καί άλλα.

X . Χ ιλ ίαρχον , Β όλον.—Μάλιστα. Θά δημο
σιευτώ·

‘Α βεσαλώ μ .—Δυστυχώς είναι δύσκολος ή τύ- 
πωσις μουσικής. Ό τ ι  άΑ,λο εκλεκτόν εϋχαρίοτω ;. 
ΙΙέντε δραχμαί έτησίως.

Κοδλαν Κουτοοιτσύλου, Λ άρισαν. - Χά; εύ- 
χαριστοδμεν. Δεχόμεθα.

I . Ζ ήραν, Έ ν τ α ϋ & α .— Ε ύ χ α ρ ισ τ ο ΰ μ ε ν  δ ιά  τ ά

καλά σας λόγια. Δυστυχώς προσωπικόν συνε- 
πληρώθη Με πρώτην εύκαιρίαν εξάπαντος.

Μ ίμην Π α πα χα τξήν . Ά λισσό  ν -Π ατρώ ν .— 
Εύχορίστοΰμεν.

Λ· Βασιλόπουλον, ενταν& α . —Διά νά ληφθή 
ΰπ1 δψιν ή λύσις π ρ έ ιε ι ν ’ άποστείλετε κατά 
τούς δηιιοσιευθέντας όρους καί τά δελτία.

Δ. ’Ε μμανουήλ, ένταϊ'&α. —  Συγχαρητήρια. 
Ά λλά ή «μονοκονδυλιά» δέν υπάγεται είς τούς 
διαγωνισμούς. Ε ίνα ι μόνον γιά  νά περνφ ή ώρα 
στό σπίτι.

Γ αλάτειαν Γλύνη , Π ατήσ ια .— Εύχαριστοΰ-
μ«ν.

Θ ωμάν Συντροφιάν. — Λύσις διαγωνισμοΰ
έλήφθη.

Π . Κ ω νσταντινίδην, £νταΰθα.— Λύσις δια
γωνισμού έΛ-ηφ./η. Στείλατε.

Ε. Β εκρήν, Χ α λκ ίδ α . — Ή  άνταπόκρισις ο 
λίγον άργα. Ή  κοινωνική κίνησις άργότερον 
όπότε θά  δημιουργηθή τοιαύτη σελίς. Ά πο- 
σπώμεν έ*εϊνο τής «Χαράν» : « 'Ό λος ό κόσμος 
σήμερον κρατούσε τήν «Χαράν» ή όποία μέ 
τήν θαυμασίαν ύλην της καί τάς ωραίας εικό
νας της, μάς εξετρελλανε κυριολεκτικώς καί 
έγεινε ό άχώριστος σύντροφος τών Χαλκιδέων».

Μ . Κ ραβαλάκι, Η ρά κλειον . —  Έ λήφ θη . Εύ- 
χαρισ ιουμεν για τά καλά οας λόγια.

Ή . Στα9·άπουλον, Ν α ύπλ ιον .—Θά δημοσι- 
ευΟή.

Μ αρίαν Κ όρπη, Η ρά κ λειον .—’Επιστολή σας 
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.

Α . Κ απελλάκην, Σύρον,—Σάς εύχσριστοΰμεν 
πολύ. Περιμενομεν.

Κ ατίναν  Λ άσκου, ‘Ε λευσίνα . — Λύοις διαγω 
νισμού έλήραη.

’Α γγελ ική ν  Ρούσου, Έ ν τα ν θ α .—Λύσις δ ια 
γωνισμού εΛ,ήφϋη,

I .  Κ α ψ ήν  Μ υτιλήνην .—Θά σταλχ). Εύχαρι- 
στοϋμεν.

’Ε ρασμίαν Χρονίδου, Η ρ ά κ λε ιο ν .—.Σάς εϋ- 
χαριστούμεν πολύ. Φύλλα θα  σταλλυΰν. Π ερι
μένομεν.

Ρώ μον Αυγερινόγ, Φάρσαλα. -Εύχαριστοΰμεν. 
Δεχόμευα. Έ ά ν  έχετε λαογραφίας.

Σ. Μ πότσην, Σ π ά ρ τη ν .—Εύχαριστοΰμεν. Θά 
δημοσιευτούν.

Β. Α ουδούμαν, Κ όρινθον.—Λύσεις διαγω νι
σμών έλήφΟησαν.

Γ. Ξνγγον. Κνπαρισσ ίαν .—Α κριβώ ς έτσι εί
ναι, άλλα ή μονοκονΰυλια δέν ύπαγεται είς τούς 
διαγων ισμούς, είναι μόνον γ ιά  νά περνάει ή ώρα 
στό σπίτι τό βράδυ.

Ρ. Θ·, ’Ενταν& α  —Μάλιστα άν υπάρχει τ ί 
ποτε μικρό καί έμορφο.

A. Β ουτνατζήν  Βόλον.—Στέλλετε πρό παν
τός λαογραφίας άγνωστους, ήθη καί έθιμα  πε
ρίεργα.

Ε. Σκριβάνον. Πειραιά. — Σάς εύχαριστοΰ- 
μεν. Μ αλισια.

Α. Βεχ<αρέλην, Π ειραιά. — Εύχαριστοΰμεν 
γιά τά καλά σας λόγια. Λύσις έλήφθη. Μόνον 
έτησία συνδρογή γίνεται άντί πέντε δραχμών.

Π . Λ α γκαδώ την, Λ άρισσαν.—'Έ μορφ ο. Θά 
δημοσιευθβ.

Γ. Κ οντσολέντην  Κ όρινθον.—Εύχαριστοΰμεν. 
Χριστουγεννιάτικα ώραία άλλά πολύ άργά. Τ ρα
γουδάκι σας διά  «Χαράν έμορφο. Δημοσιεύομεν 
μερικούς στίχους.

Ε ίς τήν «Χαράν»
Ιό  ώρσΐον όνομά οον 
ποϋ τό μόνον ονειρόν οου 
είνε νά κυκλοφορή 
δεξου άπό τήν καρδιά μου 
μιά μικρή μικαή c i -χή.

Ε ΐ’κομαι νά σ’ αγαπούνε
’πώ ; κ ι’ έγω σε άγαπώ
πάντοτε νά προτιμάσαι
πώς 06 προτιμώ κ ι’ βγώ. *

Λ .  Καλφιώ την. 'Ανδραβίδαν■—Ά πό τά μέρη · 
άπό τά όποια δέν φράσσονται άπό γοαμμάς.

Σ. Κ. Ζ . Σύρον.—^Βεβαίως. Γ ιατί όχι ;
Μ . Φ ακήν.—Λύσις διαγωνισμοΰ έλήφθη.
Γ . Χ αρ  τσην, Α ιαβ°λίτσ ιον.—-Περιμένομεν. 

Σελίς καταχωρήσβων θ ά  γ ί '|) .
Η . 'Στα&άπονλον, I fa v n λιον .— θ ά  δημοσι- 

ευθή.
Π . ΙΙαπαδοΛονλον, Ν αύπλιον. — Λύσις δια- 

γωνισμοΰ έλήφθη.
.4. ΤΙαλιατσάραν, ΪΙυργον. — Θάδημοσιευθή.
Δέσποινα  Κοντοουλέντη , Μ πάστα  Καλαμών.
Εύχαριστοΰμεν. Σάς γραφομεν.
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
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Κοιλιακός τύφος Υ πουργικόν Συμβούλων έν Α λβανία
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

"Οποιος εχει μαχαίρι ι gam πεπόνι
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