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ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ
Αίμάσσει ή καρδία παντός "Ελληνος, μή πρσσδεδεμένου 

είς τό δρμα τής Φατρίας, μέ τά έν Μακεδονίφ τελευταία 

γεγονότα, ήρωες τών όποιων υπήρξαν Αξιωματικοί τον 

Γαλλικού στρατόν, έκτελοΰντες διαταγάς τον πολλοΰ Σαράϊγ.

"Ελληνες αξιωματικοί, μή δυνάμενοι νά άνεχΦώσιν 

ύβρεις, άπευΦυνΦείσας κατά τον Σεπτού προσώπου τοΰ 
Ανακτος, άνωτάτου καί λατρευτού ‘Αρχηγόν των, «’Αρχη

γού των κατά ξηράν καί Φάλασσαν δυνάμεων τής Χώρας», 

ύπό τίνος δημοσιογραφικού δργανον, ύβρεις βδελνράς, 

μηδέ είς τά έσχατα καταγώγια επιτρεπόμενος, έπραξικόπη- 

σαν, καταστρέψαντες τά γραφεία τής είρημένης έφημερί- 

δος καί βιαιοπραγήσαντες κατά τών συντακτών αυτής 

Καί δ περίφημος Γάλλος αρχιστράτηγος, Φραύει τάς Φό

ρας τών φνλακών, εις ας προσκαίρως αί 'Ελληνικοί άρχαί, 

αί άρχαί τοΰ κυριάρχου Κράτους, ένέκλεισαν τούς παρεκ- 

τραπέντας Αξιωματικού; καί βιαίως άπάγει αυτούς, Ινα 

τούς παραπέμψη ένώπιον Γαλλικού στρατοδικείου, ασκών 

τήν ύστάτην βίαν, τήν δποίαν δλοι αύτοί οί Μεγάλοι Πρό

μαχοι τών ελευΦεριών ήσκησαν είς τάς χώρας τών Ζον- 

λοΰ, τών Μαδαγασκαρινών καί τών Μπόερς.

Δέν προβάλλομεν, δικαιοΰντες τούς παρεκτραπέντας 

αξιωματικούς. Καταδικάζομεν παν παρόμοιον κρούσμα 

αυτοδικίας.' ΑλΧ ερωτώμεν μόνον Ποιαν Φέσιν εΐχεν αύτός 

δ κύριος Σαράϊγ, δ όποιος εύρήκε δ'ά Φερινήν διαμονήν 

καταλληλότατου τό έδαφος τής Μακεδονίας, άντί τοΰ έδά- 

φους τοΰ Βερντίν, διά νά ένεργήση, ώς ενήργησεν, έπί 

εδάφους, έπί τοΰ δποίου ώς φιλοξενούμενος, κατά τήν 

δμολογίαν τών άνταντικών κύκλων, έκλήΦη ;

Οί παρεκτραπέντες αξιωματικοί ήσαν δωσίλογοι μόνον 

ένώπιον τοΰ 'Ελληνικού Κράτους, εκπροσωπούμενου διά 

τών καΦεστηκυιών αρχών, πάσα δε Ανάμιξις τοΰ περίφη
μου στρατηγού αποτελεί κατάλυσιν «Δικαίφ τοΰ 'Ισχυρό

τερου^ κτηνώδει, κατάλυσιν πάσης έννοιας τών κυριαρχι

κών δικαιωμάτων τής 'Ελλάδος.

Άλλά μή τό έν Θεσσαλονίκη έπεισόδιον ήτο μεμονωμέ

νου ; Είς τήν Γουμέντξαυ τά όργανα τοΰ κυρίου Σαράϊγ 

έδημιούργησαυ κατά τήν έβδομάδα ταύτην άλλο, άπαγο- 

ρεύσαντες οικογενειακήν έκδρομήν είς "Ελληνας αξιωματι

κούς. Είς δλην δέ τήν Μακεδονίαν έχουν δημιουργήσει 

μίαν κατάστασιν. ή όποια παν άλλο ή διατρανώνει τήν 

προεκλογικήν σαπουνόφουσκαν τής τελευταίας Διακοινώ- 

σεως τών Συμμάχων, καΦ’ ήν Φά σεβασΦοΰν τήν ουδετε

ρότητα τής Ελλάδος.

Νομίζει κανείς, δτι οί έν 'Ανατολή ανώτεροι άνταντικοί 

κύκλοι έβάλΦηκαν νά Αποξενώσουν τήν Άντάντ καί τοΰ 
τελευταίου άπομείναντος ίχνους συμπαΦείας, δρύσσοντες 

χάσμα φοβερόν Ασπόνδου καί Αλησμόνητου είς αιώνας 

μίσους, μεταξύ τών 'ΕλευΦερωτίδων Δυνάμεων καί τής 

'Ελλάδος.

Ύπό τήν έποψιν αύτήν’καί ήμεΐς μίαν συμβουλήν παρέ- 

χομεν πρός τήν Κυβέρνησιν. Νά διατάξη τήν έκ τής Μα

κεδονίας πλήρη άπομάκρυνσιν τοΰ 'Ελληνικού στρατοΰ, 
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ΐνα μή ύπόκηται ούτος είς μείζονας έξ άντεκδικήσεως 

έξευτελισμούς, μή στρεφομένους κατά τίνος πολύ υψηλά 

ίσταμένου, ώς Φέλουν καί κολακεύονται νά πιστεύουν, 

άλλά άιά νά μή ύπόκηται είς κολάφους άπευΦυνομένους 
κατά τοΰ Ελληνικού λαοΰ, κατά τοΰ 'Ελληνικού ΈΦνους, 

κατά τοΰ Κράτους, τό όποιον δέν Φέλει νά κύψη είς 

τήν κτηνώδη βίαν, ήν γνωρίζομεν οί παροικοΰντες τή 

’Ιουδαίο πού τείνει.

Καί έπειτα, δς έξακολουΦήσουν αύτοί οί κύριοι τόν 

χαβαν των. Άς πιέσουν, ας σφίξουν δσον Φέλουν, δς βιά - 
σουν. Μόνον μίση καί έχΦρότητα φά συγκομίσουν άπό 

τήν καλλιέργειαν αύτήν.

'Εν Έλλάδι δέν άνατρέπονται αί κυβερνήσεις, καφ' δν 

τρόπον ό κύριο; Σαράϊγ άνέτρεψεν έν Γαλλία τά «εϊκοσιν 

* Υπουργεία».
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ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
Ή μεγάλη έπίθεσις τών Συμμαχικών στρατευμά

των κατά τών Γερμανών, ήτις άπό πολλοΰ έξηγγέλ- 
λετο καί διετυμπανίζετο υπό τών Άνταντικών όργά
νων ήρχισε. Τό γεγονός είναι κατά τοσοΰτο μάλλον 
σπουδαίου, καθ’δσον έπί τής έπιβέσεως ταύτής έστή- 
ριζον οί Σύμμαχοι μέγιστος ελπίδας περί καταβολής 
και ύπερισχυσεως τών άντιπάλων των. Ή προπαρα- 
σκευή τής έπιδέσεως αύτής εΐχεν άρχίσει άπό πολλών 
μηνών, ιδίως δέ έν Άγγλίςι καί Γαλλίφ, δπου πάντα 
τά πολεμικά έργοστάσια ήσχολοΰντο πυρετωδώς είς 
τήν παρασκευήν πολεμεφοδίων. Άφ’ έτέρου ή στρα
τολογική υπηρεσία τοΰ Αγγλικού στρατού κατέβαλε 
απεγνωσμένος προσπάθειας, δπως συγκεντρώση δσον 
τό δυνατόν μεγαλητέραν δύναμιν στρατοΰ, δστις άπο- 
στελλόμενος είς τό Δυτικόν μέτωπον νά χρησιμεύση 
ώς έφεδρεία είς τά Άγγλογαλλικά στρατεύματα, τά 
όποια θά ήρχιζον τήν έπίθεσιν. Άλλ’ έκτός τών θετι
κών άποτελεσμάτων, τά _ όποια οί Σύμμαχοι ήμπορεϊ 
νά ήλπιζαν δτι θά έχουν άπό μίαν τοιαύτην έπίθεσιν, 
αί Δυνάμεις τής Άντάντ ήλπιζον καί έβασίζοντο πολύ 
καί έπί τής έπιδράσεως, τήν όποιαν θά έξήσκει αυπ) 
έπί τών ούδετέρων. Είναι καί αύτό μία ά'ποψις τής 
πολιτικής τής Άντάντ νά άποδίδη μεγίστην σημασίαν 
εϊς τάς θεατρικός έπιδείξεις, μέ τάς όποιας προσπαθεί 
νά κερδίση τήν εύνοιαν τών ουδετέρων. Πριν ή δμως 
ή έπίθεσις τών Συμμάχων άρχίση, οί Γερμανοί δπως 
πάντοτε, τούς έπρόλαβον καί διά ταχείας έπιθετικής 
κινήσεως ήπείλησαν σοβαρώς περισσότερον άπό κάθε 
άλλην φοράν, αύτό τούτο τό κυρίως φρουριακόν συγ
κρότημα τοΰ Βερντέν. Άλλ’ οί Σύμμαχοι δέν άπώλε- 
σαν πάσαν έλπίδα καί έξακολουθοΰντες τάς ένεργείας 
των έπί τής αύτής πάντοτε όδοΰ, ήν έχουν προδια

Ώρισμένως ό Ζυμβρακάκειος δάκτυλος θά έχη μεσολαβήσει 
είς τό ειρηνικόν προάστειον ή άλλοιώτικα, άν δέν έχη μεσο
λαβήσει, ο κ. Διευθυντής τής Αστυνομίας, άς χειροκροτήοη 
και τά κόκκαλα τών πρό αϊώνων άποθανόντων ήθικολόγων, 
άς ριγήσουν τά ρίγη τής ίεράς εΰχαριοτήσεως καί ίκανοποιή- 
σεως. Τό ειρηνικό χωριό τούς άνήκει έξ ολοκλήρου. Πώς 
συνετελέσθη τό πράγμα, μυστήριον. Τό γεγονός μόνον είναι, 
ότι αί παρθένοι τοΰ γραφικού προαστείου έπανεστάτησαν 
μίαν ώραίαν πρωίαν καί μέ μίαν σεμνότυφοι· χειρονομίαν 
ιϊπεμάκρυναν τό νιστεράκι τοΰ έμβολιασμοϋ. τό όποιον ζη
τούσε νά φέρη είς φώς τά άδυτα τοΰ παχουλού παρθενικοΰ 
βραχίονος καί τούς εύσάρκους καί γαλακτώδεις ώμους είς τήν 
διάθεσιν τοΰ αίμοβόρου ιατρού. Όλα τά τσόκαρα έσείοθησαν 
απειλητικά καί καλάμια άνεπάλθησαν είς τόν άέρα καϊ οί 
δυστυχείς επιστήμονες, ευρισκόμενοι μεταξύ τής Σκύλλας-νό- 
σου καί τής Χαρύβδεως - γυναικός, έπροτίμησαν τάς άγκάλας 
τής πρώτης, διότι ή δευτέρα είναι πιό έπικινδυνωδέστερη. 
Άλλά, θά ανακράξετε, άγαθοί άνθρωποι, καί έκεΐνα ποΰ μάς 
δεικνύουν κάθε ήμέραν: Αύτό τό λέγει ή μόδα. Καί άφοΰ δέν 
λέγει διά τό δεύτερον, διατί, σάς παρακαλώ, νά μή ίκανο- 
ποιηθή άνεξόδως μιά φορά καί ή ρικνή κυρία σεμνοτυφία;

ο PET.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΜΗΝ
Η ΤΥΦΛΗ ©ΕΑ

Σώματα μεγάλα καί μικρά, καχεκτικά καί εύρωστα, σώματα 
όλων τών ειδών καί τών διαστάσεων, σώματα καμπυλωμένα 
άπό τό βάρος τών έτών καί άπό τήν πίεσιν τής μοίρας καί 
καί τούς πόνους τής ζωής καί σώματα ποΰ έπέρασαν μίαν 
ζωήν ήσυχην καί ήρεμον θά υψωθούν σήμερα, στηριζόμενα 
είς τούς δακτύλους τών ποδών. Σώματα, ποΰ είς τά στήθη 
τους θά πάλλη μέ ταχύτητα άνεμιστήρος ή καρδιά, καί τά 
μάτια θά άστραποβολοΰν τό άστραποβόλημα τοΰ πόθου και 
τής λαχτάρας καί τής άγωνίας, καϊ άπό τούς ώμους των 
θ’ άναχωροΰν δύο χέρια, ποΰ θά σφίγγουν νευρικά ένα κομ
ματάκι χαρτί. Ό ήλιος θά δέρη μέ τά πύρινα μαστίγια τών 
άκτίνων του τά πάντα καϊ μιά ζέστη φρικώδης καί άποπνι- 
κτική θά σφίγγη είς τάς άγκάλας της τόν αιθέρα καϊ θά 
πνίγι; τήν άναπνοήν καϊ θά ξηραίνη τόν λάρυγγα. Άλλά τί 
σημαίνουν αύτά καί τί έπίδραοιν ήμποροΰν νά έξασκήσουν 
δλαι αί πληγαϊ τοΰ Φαραόι καί άλλαι τόσαι καί τριπλάσιοι 
άκόμη, όταν ή τεραοτία μετάλλινη κοιλιά τής τύχης άνατα- 
ράσσεται καί περιστρέφεται είς τόν.άξονά της καί άπό μέσα 
είναι έτοιμοι νά πετάξουν οί ^Αγγελοι τής χαράς, άλλά καί αί 
Έριννύες καϊ αί Μαινάδες, ποΰ θά μεταδώσουν τό κακόν άγ
γελμα; Ή αίθουσα θά είναι πλημμυρισμένη άπό τόν ηλεκτρι
σμόν τοΰ πόθου τοΰ χρυσοΰ καί τά μάτια θά έξακοντίζουν τό 
πΰρ τής ύπερτάτης συγκινήσεως καϊ ήμπορεϊ έκείνην τήν 
στιγμήν νά περάση ή ουρά τοΰ Χάλλεΰ καϊ νά παρασύρη τήν 
Γήν είς έ'να θανατηφόρον στρόβιλον, ποΰ νά νέκρωση κάθε 
ίχνος ζωής. Τά μάτια θά μείνουν έκεϊ, ροφώντα τόν μετάλλι- 
νον αντιπρόσωπον τής Τύχης, καϊ τά σώματα θά είναι κεκλιμ- 
μένα έπάνω είς τούς δακτύλους τών ποδών, είς στάσιν προσευ
χής καϊ Ικεσίας πρός τήν Μεγάλην ίδιότροπον θεάν. Κ’ ένφ 
θά συμβαίνουν αύτά, είς τήν μετάλλινην κοιλίαν τής Τύχης, 
θά συνταράσσεται τό πάν καϊ εις κάθε περιστροφήν της 
θά διεξάγεται Βερδενικός άγών καϊ Τιτάνειος πάλη.

Όλα έκεΐνα τά άψυχα τεμάχια τοΰ χάρτου θά παλαίουν 
τήν πάλην τής έπικρατήσεως καϊ τό καθένα θά ώθή μέ τό 
μετάλλινοι· περικάλλυμά του διά νά άνέλθη πρός τά άνω καί 
νά είσορμήση είς τό τυφλόν χέρι τής Τύχης. Όλα έκεΐνα τά 
άψυχα τεμάχια τής ύλης θά λάβουν ψυχήν καϊ θά άγωνι- 
σθοΰν ένα άγώνα άπεγνωσμένον καϊ ύβρεις καϊ ίαχαί θά 
πλήττουν τό μέταλλον τοΰ περικαλλύματος καϊ όλος έκεϊνος 
ό χαρτόκοσμος θά συνταράσσεται, καϊ θά κορυβαντιφ μέσα 
είς τό πέλαγος έκεΐνο τής απληστίας διά νά φθάση είς τόν 
ποθητόν ληιένα ποΰ θά τό βοηθήση νά φθάση είς τά χέρια 
τής τυφλής θεάς καϊ νά έκσφενδονισθή κατόπιν είς τά παλά
τια τΰς έπιτυχίας. Κι’ένφ θά συμβαίνουν αύτά, έξω τά πλήθη 
τών αποκλήρων τής ζωής, τών όντων ποΰ είχαν ένα καλό 
άστρο, τώνάνθρώπων ποΰ έκαλοζώισαν, έκείνων ποΰ κρύβουν 
εις τά στήθη των τούς πόνους ένός τόμου τραγωδίας, ή ένός 
πόθου, ή ένός κρυφού σχεδίου, δλα έκεΐνα τά πλήθη ποΰ 
έούρθησαν έως έκεϊ άπό τόν πόθον τοΰ χρήματος, θά εξακο
λουθούν τάς ικεσίας των καί τάς έξευμενίσεις των πρός τήν 
Μεγάλην Τύχην, έως δτου ενα χέρι άρπάξη άπό τήν μετάλ
λινου κοιλίαν τούς ευνοούμενους τής μεγάλης θεάς καϊ 
έκσφενδονίση 'τό όνομά τους είς τό άπειρον. Οί άλλοι θά σύ
ρουν βραδέως τήν άθλίαν δπαρξί τους καϊ θά Αποχωρήσουν 
θύματα τής σκληρός Θεάς ένφ μέσα είς τήν κενήν αίθου
σαν θά φτερουγίζουν^αί σκιαϊ τής άπογοητεύσεως, καϊ θά 
μένουν μόνον τά λείψανα ωραίων όνείρων καϊ ωραίων σχε
δίων καί μεγάλων πόθων, έως τήν άλλην κλήρωσιν πάλιν.

Τί άλλο είναι όμως ή ζωή ; ΑΛΚΗΣ
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γράφει, ήρχισαν τήν γενικήν έπίθεσιν, ωσάν μήν είχε 
συμβή τίποτε απολύτως. Kant διαβολικήν δέ σύμ- 
πτωσιν, πολύ πιθανόν τυχαίαν έντελώς, ή έπίθεσις 
αΰτη συνέπεσε μέ τήν έξέλιξιν τής Έλληνοσυμμαχικής 
διαφοράς καί τά Άνταντικά δργανα τοΰ Αθηναϊκού 
τύπου, έν τώ περιβάλλοντι τό όποιον έδημιούργησεν 
ή οξεία πολιτική διαπάλη, έσπευσαν νά προσθέσουν 
άκόμη μίαν σκηνοθέτησιν, είς ήν προσεπάθησαν νά 
δώσουν τά πλέον χτυπητά χρώματα, άναγγέλλοντες 
τό χαρμόσυνον γεγονός τής ένάρξεως τής έπιθέσεως 
καί προτρέχοντες κατά πολύ, προεξοφλούν νίκας καί 
έκφράζουν τελειωτικός κρίσεις.

'Οπωσδήποτε τό γεγονός είναι, δτι ή έπίθεσις ήρχι- 
σεν, άλλά τά μέχρι τοΰδε έπιτευχθέντα άποτελέσματα 
δέν έχουν ούδεμίαν εξαιρετικήν σημασίαν, ούτε ενι
σχύουν τούς Συμμάχους είς τόν άγώνα των. Ή Συμ
μαχική έπίθεσις δύναται νά θεωρηθή άποτυχοΰσα. Τό 
έργον έτελείωσεν έπί τής σκηνής καί ή τελευταία 
αύτη παραμένει κενή καί μόνον μέ τήν θεατρικωτάτην 
καί έντυπαιτικήν σκηνογραφίαν, ήτις ενδιαφέρει, δπως 
έλέχθη άνωτέρω, περισσότερον τούς Συμμάχους, άπό 
αύτό τοΰτο τό έργον.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ώραία περνάμε έν πόση περιπτώσει είς τόν θαυμάσιοι· 

τούτον τόπον ποϋ λέγεται Άθήι-au Καί πώς νά μή περνάμε 
ώραία, τήν στιγμήν ποϋ δι’ ένα γεύμα της οίκογενείας μας 
χρειάζεται περιουσία Ρόκφελερ καί δι ένα δεϊπνον τό διπλά
σιοι·; Άλλως τε ό καθένας μας ήμπορεϊ νά κάμη οτι θέλει, 
χωρίς νά έχη τό δικαίωμα νά τόν ένοχλήση, οΰτε αύτή ή 
‘Αστυνομία, αλλά πώς νά τόν ένοχλήση καϊ ή κυρία αύτή, άφοΰ 
δέν είναι ή δουλειά της, δοθέντος ότι έχει προορισμόν νά κοι
μάται καϊ νά ύβρίζη; Ζώμεν λοιπόν καί ΰφιστάμεθα έν τφ 
μέσφ τής φρικώδους ζέστης, ποΰ μάς εκτοξεύει τό λαμπροί· 
άστρον τής ήμέρας. ωσάν νά τού παραγγείλαμεν καϊ αύτοΰ 
νά μάς φωτίζη άπό τά όψη μαζί μέ τούς τόσους, πού έχουν 
άναλάβει νά φωτίζουν την κοινήν γνώμην. ‘Αλλ’ δπως 
καϊ αν έχη τό πράγμα, δέν ήμπορεϊτε νά άρνηθήτε ότι δέν 
περνάμεν θαυμάσια, άφοΰ καϊ αύτή ή ’Αστυνομία έπενέβη είς 
τά μπαϊν μΐξτ καϊ συνέλαβεν δλους έκείνους πού έδιδαν μέ 
τούς τρόπους καί τά φερσίματά των μπάτσους είς τήν ήθι- 
κήν. Άλλ’ έν τούτοις ύπάρχουν καϊ οϊ αιωνίως παραπονούμε- 
νοι, οί όποιοι δέν μένουν εύχαριστημένοι άπό τίποτε, δέν τούς 
Ικανοποιεί τίποτε, οί όποϊοι έχουν ώς επάγγελμα νά γρινιά- 
ζουν διαρκώς. Καί αύτοί παραπονοΰνται διαρκώς, διότι κάνει 
ζέστη, διότι φυσά αεράκι, διότι, διότι, διότι.... Ύπάρχουν 
τόσα διότι καϊ αύτοί ευρίσκουν τόσα, ποΰ νά καταφέρωνται 
έναντίον όλων.

Θαύμα τής 'Ελληνικής επιχειρηματικότητας καϊ αύτό. Έως 
τώρα έπωλοΰντο τά σπανάκια, αί πατάτες, τά ραδικοβλάσταρα, 
τά κεράσια καί τά οικόπεδα. Τώρα πωλείται καϊ δ άήρ. Δέν 
υπάρχει, κύριοι, έλεύθερον μέρος, δπου νά υπάγετε μετά ή 
άνευ συμβίας. Διότι έάν άπομακρυνθήτε άπό τό κέντρον θά 
σάς συλλάβη ό κ. Ζυμβρακάκης, καϊ έάν κατευθυνθήτε είς 
τήν έξοχήν θά σας συλλάβουν οί Έλληνες έπιχειρηματίαι, οί 
όποιοι πωλοΰν άέρα. Βλέπετε ό κόσμος είναι ένας τροχός, ποΰ 
γυρίζει, δπως λέγουν καϊ οί Τοΰρκοι.Άλλοτε έλεγαν δτι πωλεΐ 
άέρα έκεϊνος ποΰ δέν κάμνει καμμία δουλειά. Σήμερα συμ
βαίνει τό έναντίον. Όποιος πωλεΐ άέρα κάμνει χρυσές δου
λειές· θησαυρίζει καϊ άγοράζει οικόπεδα καί οικίας. Διά νά 
υπάγετε λοιπόν είς μίαν έξοχήν ή είς τήν κυανήν φαληρικήν 
άκτήν, δπως τήν έβάπτισαν οί σνόμπ, καί νά άναπνεύσετε θά 
πληρώσετε. Καί διά νά πληρώσετε πρέπει νά πωλήσετε πρό· 
τερον τήν οικίαν σας καί θά έπωλούσατε καϊ τήν τουαλετταν 
της κυρίας σας, έάν είχε τοιαύτην, γνωστού δντος δτι άπό 
τίνος ή κυρία, ή τοΰ φίλου μου, ή τοΰ γείτονος καί 
δλες τέλος πάντων φορούν τουαλέττες μόνον κατ’ ευφημισμόν 
ένφ πράγματι είναι γυμνές. Έκεϊ σάς σερβίρουν άέρα καθα
ρόν γαρνιρισμένον μέ δύο .δράμια μπύρας τέσσαρα ΰδατος 
και τεμάχια έδεσμάτων, τά όποια οί ένδοξοι ημών πρόγονοι 
έγκατέ^ιψαν άθικτα, κηδόμενοι τής υγείας των. Άλλ’ εϊς τόν 
εύτυχισμένον αύτόν τόπον, δπως είπαμεν παραπάνω, ό καθείς 
κάνει ότι θέλει καί ύπάρχουν κουνούπια, κοιλιακός τύφος, 
Δημαρχία, έταιρία φιλοξενών καί έπιτροπή τοΰ έξωράίσμοΰ 
καί μόνον Αστυνομία δέν υπάρχει νά συλλάβη δλους αύτούς 
τούς άεροεπιχειρηματίας.



'Συνέχεια άχό τό προηγούμβνον)

'Η Φανή τώρα ήξευρε δλη του τήν οικογένεια. 
Όταν έλάμβανε κανένα γράμμα άπό τό σπίτι του, 
τήν αφινε νά τό διαβάζη άπό πάνω άπό τόν ώμο του. 
Αύτός δμως δέν ήξερε τίποτα άπό τήν ζωήν της. Είχε 
τόν ωραίο έγωισμό νά άγνοή τήν πρώτην της ζωή, 
χωρίς νάζηλεύη. “Αφινε τό παρελθόν της άνεξιχνίαστον 
γιατί τοΰ άρκοϋσεν ή σημερινή της άγάπη, διά τήν 
οποίαν δέν άμφέβαλε καθόλου.

“Ετσι περνούσαν ή ή μέρες και ή βδομάδες, σέ μία 
ευτυχισμένη ήσυχία, τήν όποιαν ήρθε νά ταράξη γιά 
μιά στιγμή έ'να γεγονός, ποΰ τούς συνεκίνησε και τούς 
δύο, άλλά μέ πολύ διαφορετική συγκίνησι. Ή Φανή 
μιά ημέρα νόμισε, δτι ήτο έγκυος και μέ μιά μεγάλη 
χαρά τοΰ τό είπε. Ό Ζάν δέν μπορούσε παρά νά φανή 
εδχαριστημένος μπρος στήν τρελλή χαρά ποΰ έξέφρασεν 
ή Φανή του. Κατά βάθος δμως άρχισε νά φοβάται. 
"Ενα παιδί, στήν ηλικία του!.... Τί θά τό έκανε;... 
Θά τό άνεγνώριζε;.... Καί τότε τί δεσμός πού θά τόν 
συνέδεε μ’ αύτήν τήν γυναίκα!.... Τί περιπλοκή γιά 
τό μέλλον! Πολλές φορές, ένοιωθε τόν δεσμό τους σάν 
μιάν αλυσίδα βαρειά, κρύα, άποκρουστική.

Τή νύχτα δέν κοιμότανε ούτε ό ένας ούτε ό άλλος. 
Ό ένας κοντά στόν άλλο δνειρεύονταν μέ άνοιχτά τά 
μάτια. Καί τά όνειρα τους τά έχώριζεν άβυσος.

Ευτυχώς, μ’ δλην τήν άπογοήτευσι τής Φανής, ή 
εγκυμοσύνη της ήτον πλάνη. 'Η ζωή τους ξανάρχισε 
ή ίδια. Ό χειμώνας πέρασε καί μέ τόν ήλιο τής άνοί- 
ξεως, ή φωλίτσα τους ήταν μιά χαρά. Τό βράδυ έτρω
γαν στήν ταράτσα ενώ τά χελιδόνια μέ τά παιχνίδια 
τους περνούσαν άπό πάνω τους ξεφωνίζοντας εύθυμα. 
Ό ούρανός τις περισσότερες φορές ήταν κατακάθα- 
ρος καί τ’ αστέρια λαμποκοπούσαν σάν διαμαντάκια 
στό βαθυκύανο φόντο.

Ή ώρα περνούσε χωρίς νά τήν καταλαβαίνουν 
σφίγγοντας τά γόνατά τους ό ένας τ’ άλλουνοΰ. Ό 
Ζάν θυμότανε τις βραδυές ποΰ περνούσε στό σπίτι 
τοΰ πατέρα του, τρώγωντας στήν ταράτσα μέ τήν 
δροσοΰλα τής θάλασσας. Παραδωμένος στής νοσταλ- 
γικές σκέψεις του, ξεχνούσε πώς δίπλα του ήταν μιά 
καρδιά πού τόν αγαπούσε, ποΰ θεωρούσε τήν πιό 
μεγάλην της εύτυχία νά είναι κοντά του, νά νοιώθη 
τό γόνατό του ν’ άκουμπάη στό δικό της, ν’ ανα
πνέουν τόν ίδιο αέρα, νά τρώνε στό ϊδιο τραπέζι νά 
ζοΰν κοντά ό ένας στόν άλλον, νά ζοΰν δ ένας γιά 
τόν άλλον. Κα'ι δταν ένα θερμό φιλί στά χείλη τόν 
ρωτούσε. «Μ’αγαπάς;.. » Ξαναγύριζε άπό τό ταξείδι 
τών άναπολήσεων του άπαντώντας «Ναί, σ’άγαπώ...»

“Ετσι είναι δταν μιά γυναίκα έχει έρωμένο ένα 
νέο. Γιατί δταν είναι κανείς είκοσι χρονών έχει πολλά 
στό μυαλό του, ώστε νά μήν μπορεί ν’ άφοσιωθή 
άπολύτως στή γυναίκα ποΰ τόν άγαπάει. Στό ίδιο 
μπαλκόνι, χωρισμένο άπό αύτούς μέ μιά σιδερένια 
γρίλια, στολισμένη άπό λουλούδια, καθότανε ένα άλλο 
ζευγάρι, ό κ. καί ή κ. Έττεμά, σύζυγοι, άπό νόμιμον 
γάμον. Ήταν δύο δντα χοντρά καί κακοφτιασμένα, 
τά όποια μέσα είς τήν έκστασι, ποΰ προκαλούσεν ή 
γλυκεία καί ποιητική βραδυά, είχαν παραδοθή είς έρω- 
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τικάς διαχύσεις. Κάπου κάπου φιλιότανε καί τά φιλιά 
τους ηχούσαν δμοια μέ τόν ήχο ποΰ προξενεί ,ένας 
μπάτσος.

Ό Ζάν καί ή Φανή μέ συγκίνησι παρακολουθού
σαν τό τραγούδι τών δύο συζύγων, ποΰ εϊς τό τέλος 
τής νεότητάς των τραγουδούσαν- ένα ντουέτο ποΰ 
έβγαινεν άπό τό στόμα τους μέ φωνή σιγαλή, ένα 
τραγοΰδι παλιό άπό τά παλιά αισθηματικά ρω μάνιζα:

Τ’ ακούω μεσ’ στή σκοτεινιά νά βαρυαναστενάζη.
Είναι τ’ ώμορφο όνειρο ποΰ ή νύχτα τό σκεπάζει.
Ώί άσε με νά κοιμηθώ στή λατρευτήσ’ αγκάλη. 
"Αχ! ναί, δ πόνος τής καρδιάς βαρένει τό κεφάλι.

Τό όψιμο αύτό ερωτικό ζευγάρι άρεσε στήν Φανή 
κι’ έπεθύμησε νά τούς γνωρίση. Κάποτε μάλιστα είχεν 
άνταλλάξη μέ τήν γειτόνισσα ένα καλημέρα, συνο- 
δευόμενον μέ ένα μειδίαμα γυναικών, ποΰ άγαπού- 
σαν κι’ ήσαν ευτυχισμένες. Οί άνδρες δμως, δπως 
πάντοτε, κρατούσαν περισσότερη σοβαρότητα.

"Ενα άπόγευμα δ Ζάν έπέστρεφεν άπό τό Καί 
ντ’Ορσαί, δταν στήν γωνιά τής δδοΰ Ρουαγιάλ άκουσε 
κάποιον νά τοΰ φωνάζη.Ήταν ένα άπόγευμα θαυμά
σιο. Φώς έντονο καί ζωηρό πλημμύριζε τό Παρίσι καί 
ρόδιζεν έπάνο) στις στέγες τών σπιτιών άπό τις ήλια- 
κές άκτϊνες τοΰ ήλιου, ποΰ έγερνε πρός τήν δύσιντου.

— Έ έμορφη νεότης, έλα δώ, κάτσε νά πάρης 
κάτι... μοΰ ευχαριστεί τά μάτια νά σέ βλέπω.

Και συγχρόνως δυο Ισχυροί βραχίονες τόν είχαν 
τσακώσει καί τόν έσυραν κάτω άπό τήν τέντα τοΰ 
καφενείου, τοΰ όποιου αι τρεις σειρές τών καθισμά
των κατελάμβανον ολόκληρο τό πεζοδρόμιο. Γύρω 
του έβλεπε καθισμένους καί συνομιλούντας διάφο
ρους τύπους Επαρχιώτικους μέ ζακέττες ραγιέ καί 
καπέλλα υψηλά καί παραξενευότανε, γιατί άκουε μέσα 
εϊς τή συνομιλία τους ν’ ανακατεύεται καί τό όνομα 
τοΰ Καουντάλ. Ό γλύπτης καθισμένος σ’ ένα τραπέζι 
είχε μπροστά του ένα άψέντι. Πλάι του καθότανε δ 
Ντεσελέτ, μόλις χθές έπιστρέψας, πάντοτε ό ίδιος, ωχρός 
καί άδύνατος, μέ τά έξέχοντα μήλα τών παρειών του 
καί μέ τά μικρά του μάτια. Μόλις ό Ζάν κάθισεν, δ 
Καουντάλ τόν έδειξε στόν φίλο του μ’ ένα κωμικό 
θυμό καί τοΰ είπε μέ τό συνηθισμένο ύφος του-

— Είνε έμορφο αύτό τό κτήνος...Σκέψου πώς καϊ 
έγώ κάποτε πέρασα άπό αύτό τό σκαλοπάτι τής νεό- 
τητος καί έλαμπα καί σφριγούσα σάν κΓ αύτόν... Ώ! 
νεότης, νεότης !...

— Πάντοτε λοιπόν, δ ίδιος θάσαι; τοΰ άπήντησε 
μειδιών ο Ντεσελετ. [ή αυνίχιια ιΐς τό προσιχίς]

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΛΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΑΙΝΟΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 έτη έν Βερολίνφ ίκχαιδευθείς. Υφηγητής έχΐ τριετίαν έν τφ 
Πανκχιοτημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰ Γυναιχολογιχοΰ ΠεριοΑιχοΰ 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναιχολογιχής Κλινικής Παν·χι*τημ(ον  

Βερολίνου έχΐ πενταετίαν.
8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονος 6*

Τό χρονικό τής Μόδας.
. Τά ψάθινα καπέλλα μέ τά πλατειά μτόρ άρχισαν πάλιν νά 

κατακτούν έδαφος εφέτος, πρός μεγάλην στενοχώριαν τών 
Ανδρών, άλλά πρός μεγάλην έπίσης άνακούφισιν (δικήν μας. 
Διότι είναι γενικώς όμολογημένον πιά, δτι διά τις ηλιόλου
στες ήμερες τοϋ καλοκαιριού, μέ τις εκτυφλωτικές καί πύρι
νες ηλιακές άκτϊνες, τά ψάθινα ή τά καλοκαιρινά έν γένει 
καπέλλα μέ τά πλατειά μπόρ, ποϋ προστατεύουν τάπρόσωπα, 
είναι πολύ χαριτωμένα καί άρμονίζονται μιά χαρά μέ τις λευ
κές καλοκαιρινές ένδυμασίες. “Ενα καπέλλο τέτοιο, δσο τό 
δυνατόν έλαφρότερο καί είς βάρος, άλλά καί χωρίς πολλές 
γαρνιτούρες, αποτελεί ένα ιδεώδες κάλυμμα τής κεφαλής γιά 
τό καλοκαίρι, προστατεΰον τό,πρόσω.τον καί τόν λαιμόν άπότό καλοκαίρι, προστατεΰον 
τό πΰρ τοΰ ηλιακού φω
τός. ’Εδώ μάλιστα εις τάς 
’Αθήνας ένας συνδυασμός 
μέ πυκνό βουάλ είνε άπα- 
ραίτητος διά τόν μετρια- 
σμόν τοΰ Εκτυφλωτικού 
φωτός τής ’Αττικής καλο
καιρινής ήμέρας καί διά 
προφύλαξιν άπό τήν σκό
νην. ’Εφέτος τά ψάθινα 
καπέλλα έχουνκαταργηΟή 
σχεδόν όλοτελώς καί έχουν 
άντικατασταθή άπό τά 
τρανσπαράν. Τά καπέλλα 
αύτά έκτος τής έμορφιάς 
των είναι εΰκολα είς τήν 
κατασκευήν καί κοστίζουν 
— παρηγοριά διά τούς άν- 
δρας — πολύ εύθηνά. Χρη
σιμοποιείτε λεπτό σύρμα, 
τό όποιον ντύνετε μέ λε
πτό τοΰλι καί τό γαρνί
ρετε μέ πολύ ολίγες καλο
βαλμένες γαρνιτούρες, λί
γα τριανταφυλλάκια ή 
ένα φιόγκο άπό Ανοικτό- 
χρωμη κορδέλλα. Είς τό 
προσεχές φύλλον θά σάς 
δώσω μερικάς οδηγίας 
διά τήν κατασκευήν ένός 
τέτοιου καπέλλου.

LA MONDAINE

Ή Μόδα μας.
1. —Κορσάζο διά κυρίαν 

μέτριου δψους, πολύ χα
ριτωμένου κοψίματος. Συ
νηθίζεται πολύ. Ή ζϋπ 
έχει κάτω βολάν.

2. — Κορσάζο - μπλούζα 
Ελαφρό, χωρίς πολλές γαρνιτούρες.3. — Κορσάζο μέ ιδιότροπο κόψιμο, μέ μανίκια άπό βουάλ 
διαφανή, απλό κούμπωμα στή μέση καί ζώιη. Ζύπ μέ τρεις 
μεγάλους πλισέδες. Συνηθίζεται πολύ αύτήν τήν έποχήν.

Διά τόν πονόλαιμον. 

μέ γιακά φαρδύ. Ζΰπ απλό και

Μέ τήν Αποκλειστικήν κατανάλωσιν παγωμένου ΰδατος καί 
πάγου αυτήν τήν έποχήν, όχι σπανίως αίσθάνεσθε κάποιον 
έρεθισμόν είς τόν φάρυγγα. Πρός αποφυγήν τών πόνων, οί 
όποιοι προέρχονται, όταν καταπίνετε εις τοιαύτην περίπτωσιν 
κάμνετε γαργαρισμούς άπό διάλυσιν 20 γραμμαρίων κοινού 
άλατος καί άλλων τόσων στύψεως έντός 2οο γρ. ΰδατος. Διά 

• νά Εξαλείψετε κατόπιν τήν κακήν γεϋσιν, ή όποία μένει είς τό 
στόμα άπό τήν διάλυσιν αύτήν, τό ξεπλύνετε μέ γάλα χλιαρόν.

Δροσιστικά.
Αί γκαζόζαι καί αί λεμονάδες έχουν διαδοθεί τώρα καί είς 

τά πιό μεμακρυσμένα χωριά άκόμη. Άλλ’ υπάρχουν καί μέρη

όπου δέν ύφίστανται εΰκολίαι τής συγκοινωνίας καί συμβαίνει 
πολλές φορές, παραθερίζοντες είς τήν έξοχήν ή κάμνοντες 
μακρυνάς έκδρομάς, νά αίσθανθώμεν τήν άνάγκην καί νά έπι- 
θυμήσωμεν ένα ποτηράκι άπό τό ποτόν αύτό, πού χαρίζει 
τήν Αναψυχήν καί τήν δροσιάν είς τόν οργανισμόν μας. Διά 
τάς περιπτώσεις αΰτάς ιδού ένας τρόπος, μέ τόν όποιον άνα- 
πληροϋται κάλλιοτα τό κενόν.

Λαμβάνετε ι; δράμια ζάχαρη, τήν βρέχετε μέ 2 σταγόνας 
έσσάνς λεμονιού, προσθέτετε κατόπιν 4 γραμμάρια σόδας 
διττανθρακικής καί άναμιγνύετε τό δλον. Τό όλικόν αύτό 
κλείνετε εις ένα πακετάκι καί κατασκευάζετε καί άλλα παρό
μοια, τά όποια προφυλάσσετε άπό τήν υγρασίαν.

Τά πακετάκια αύτά τά 
παίρνετε μαζί σας δταν 
πρόκειται νά πάτε είς 
τήν έξοχήν ή νά κάμετε 
μακρυνάς έκδρομάς, διότι 
δέν ξέρετε τί μπορεί νά 
συμβή.

Όταν έχειε δρεξιν νά 
πίετε λεμονάδα, γειιίζετε 
μιά μποτίλια έως την μέ- 
σην μέ νερό όσον τό 
δυνατόν πιό κρύο. Μέσα 
είς τό νερό, αύτό χύνετε 
τό περιεχόμενον ένός πα
κέτου καί άμέσως κατό
πιν 4 γραμμάρια τρυχικοΰ 
οξέος, τό όποιον έχετε είς 
χωριστά πακετάκια. Βου
λώνετε έπειτα καλά τήν 
μποτίλια καί τήν άνακι- 
νεϊτε επ’ όλίγα λεπτά.

Ή λεμονάδα είνε έτοι
μη-καί είνε γευστικωτάτη 
καί άληθινά άναψυκτική.

Διά τήν πολυφαγίαν.

Συχνά συμβαίνει τώρα 
τό καλοκαίρι νά αίσθαν- 
θήτε εις τό στομάχι σας 
συμπτώματα καί βάρη, 
συνοδευόμενα άπό ισχυ
ρόν πονοκέφαλον, άτινα 
προέρχονται άπό κάποιαν 
σχετικήν πολυφαγίαν ή 
άπό κάποιο βαρύ φαγη- 

ιτόν ποΰ έφάγατε. Πρός 
(θεραπείαν όλων αυτών 
•τών συμπτωμάτων κατα

σκευάζετε τό εξής πρόχειρον καί δραστικόν φάρμακον:
Ξύνετε τόν φλοιόν ένός λεμονιού καί τόν βράζετε μέσα 

είς όλίγον νερό. Τό άφίνετε νά κρυώση καί κατόπιν προσ
θέτετε έπτά έως όκτω σταγόνας λαβδάνου. Τό φάρμακον 
αύτό παίρνετε είς δύο δόσεις καί ... άλλοτε φροντίζετε 
νά είσθε προσεκτικώτεροι.

*
Όταν τό Ανθρώπινον πνεύμα κοιμηθή κάτω άπό τόν τυρα- 

νικόν ζυγόν, μέ τό κνούτο μόνον πρέπει νά τό ξυπνήσης, γιά 
νά καταλάβη ότι είνε Ελεύθερον.

Costumes - Tailleur
ςτου Ε. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΥΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ II)

Gabardines, serges, eponges, tyssors, coutils
■ καί Λινά είς δλα τά νέα χρώματα ■
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Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΓΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ·♦·♦♦♦♦

‘Αρμένιζαν έτσι μέσα σ’ ένα ωκεανόν ευτυχίας οί δυο μέ τό 
Ϊαριτωμένο άγοράκι τους, τό όποιον εις εύμορφιά, χάρι καί 

ντίληψιν ήτο ένα κράμα Λάκας καί Στέφου, άπό δέ τόν 
παποΰ του μόνον τήν λαιμαργίαν είχε κληρονομήσει. Έκανε 
θραΰσι Ιδίως είς τάς φρούτα καί τά γλυκά καί μέ τάς έφό- 
δους του, τάς όμηρικάς. κατά τοΰ τραπεζιού έκανε τόν παποΰ 
του νά ζουρλαίνεται.

—Ή κληρονομικότης · έφώναζεν ό Στέφος. Έχει ιδιοφυίαν 
είς τά... τραπεζικά.

*

(Χννίχιια άπο τό *οοηγούμτνον) • « » ♦ ΠΟΥ ΟΑ ΠΡΟΚΥΨΗι ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

Όταν τό άμάξι τής ’Επισκοπής έγύρισεν είς τήν χώραν μέ 
τήν κυρίαν Μαρκέτου καί τήν Μίτσα, τό σπίτι τοΰ Κάντε - Ρόκα 
είχεν έξαφανισθή σχεδόν. Παλαιό δπως ήτον, μέ τήν ξυλείαν 
του σαρακοφαγωμένην, είχεν άνάψει σάν ίσκα. Δέν έμειναν 
είς τήν θέσιν του παρά ντουβάρια ερειπωμένα καί μαυρι- 
σμένα καί μέσα ένας σωρός άπό σοβάδες καί στάχτη ποΰ 
άχνιζαν.

Ή Μίτσα έζήτηοε, μόλις έσταμάτησε τό άμάξι, νά πάη έως 
έκεϊ. Μάτην ή θεία της προσεπάθησε νά τήν άποτρέψη. Έπέ- 
μεινεν έκείνη καί έπήγαν μαζί.

Τά σχόλια διεκόπησαν άμέσως. μιά βαθειά σιωπή απλώ
θηκε καί οί περίεργοι άνοιξαν δίοδον είς τήν 'Οδύνην.

Ή Μίτσα, πνίγομε νη άπό τούς λυγμούς, έπροχώρησεν έως 
είς τήν πόρτα καί μολονότι τό περιβάλλον έκαιεν έσκυψε 
μέσα, μέ μιά έλπίδα νά άνακαλύψη κάπου τόν άγαπημέ- 
νον της νεκρόν.

Τότε ή κυρία Μαρκέτου τήν έτράβηξε :
— Πάμε, παιδί μου, τής είπε. Πρέπει νά ήσυχάσης. Πάμε 

στό σπίτι.
Ή Μίτσα άντελήφθη κι’ αύτή, ότι ματαίως Οά έμενε. Έγύ- 

ρισεν άκόμη μίαν φοράν τά μάτια της έπάνω άπό τά χαλά
σματα καί μέ βουρκωμένα τά μάτια άφέθη είς τήν διάθεσιν 
τής θείας της.

—Έλα τώρα, πρέπει νά κάνης υπομονή· τής είπεν ή κυρία 
Μαρκέτου.

— Ξέρω, ξέρω· άπήντησεν ή Μίτσα. Αρχίζει ό ‘Ανήφορος. 
Θά εΰρω υπομονή.

Είς τό σπίτι τής κυρίας Μαρκέτου ήσύχασεν έντελώς. Τά 
^αΰρα ποΰ έφόρεσεν έδειξαν περισσότερον τήν εύμορφιά της. 

αί έκτός μιάς μελαγχολίας, ποΰ είχε χυθή είς τήν μορφήν 
της, τίποτε άλλο δέν έξωτερίκευε τήν τρικυμίαν τής ψυχής 
της. Μόνον οί είκεΐοί της ένοοϋσαν, ότι είχεν όπλισθή μέ 
φοβεράν υπομονήν. Ό άλλος κόσμος έξεπλήσσετο, νομίζων 
τήν υπομονήν της ώς άδιαφορίαν.

Πράγματι δέ τήν ψυχήν της φοβερά δίνη τήν έστροβίλιζε, 
Τήν άνησυχοΰσε τό μέλλον, τό άδηλον. Τί θά έγίνετο; Ό 
θείος της Μαρκέτος δέν είχε περιουσίαν καί δέν ήμποροΰσε 
νά έλπίζη τίποτε. Έφοβείτο άκόμη ότι γρήγορα θά τής 
έδιδαν νά έννοήση, ότι τούς είναι βάρος.

Ή ίδέα αύτή τής έξύπνησε τό έγώ της. Ή φιλοτιμία της 
δέν τής έπέτρεπε νά γίνη βάρος κανενός, έστω καί τοΰ στε· 
νοτερού συγγενούς της. Έσκέφθη τότε νά έργασθή. ’Αλλά τί 
έργασίαν νά κάμη είς ένα νησί;

Μόνον εις τήν πρωτεύουσαν ήμποροΰσε νά ζητήση έργα
σίαν. Είς τό Μοναστήρι είχε μάθει τελείως τήν Γαλλικήν, 
Πιάνο, Άρμόνιον, Λογιστικά καί Γραφομηχανήν.

Έγραψε λοιπόν ένα γράμμα πρός τήν Ήγουμένην καί τήν 
παρεκάλεσε νά τής στεό.η τό δίπλωμά της καί τό έστειλε μέ 
τόν Μανώλην. Τό δίπλωμα, καθ’ όλους τούς τύπους έκδεδο- 
μένον, έφθασεν είς τά χέρια της μετά τρεις ώρας.

Τότε έπήρε τήν άπόφασιν καί έτρεξε νά άνακοινώση τάς 
σκέψεις της είς τήν θείαν της.

— Καϋμένο παιδί, πώς σέ συλλογίζομαι· τής είπε ή κυρία 
Μαρκέτου. Άλλά μή νομίζεις ότι έσκέφθηκα ποτέ τίποτε 
άλλο.^

— Όχι θεία μου άπήντησε ή Μίτσα. Ξέρω καλά τάς 
διαθέσεις σας πρόςΖ έμέ, ξέρω ί καλά ότι μ'άγαπάτε. Άλλά 
έγώ μιά φορά έπήρα τήν άπόφασι. Θά έργασθώ καί θά ζήσω. 
"Εχω ένα δίπλωμα είς τά χέρια μου, ποΰ έπρόφθασε ό καϋ-
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μένος ό παπάκης νά μοΰ δώση. Θά ζητήσω μία θέσι σέ τα- 
μεϊον ή λογιστοΰ ή δακτυλογράφου. Αλληλογραφία ξέρω νά 
κρατώ είς δύο γλώσσες.... Έπί τέλους θά ζητήσω παραδό
σεις πιάνου.

— Μά ποΰ αύτά; τήν ήρώτησε ή κυρία Μαρκέτου. Έδώ 
σ'αύτό τό τριπίθαμο νησί;

— Έδα>; είπε ή Μίτσα. Είς τάς Αθήνας καλέ.
^"ζΕίς τήν άπάντησιν αύτήν ή κυρία Μαρκέτου έτινάχθη σάν 
άπό ήλεκτρικόν ρεύμα.

— Είς τάς Αθήνας I είπε.
Τής έπέρασαν άστραπιαίως ένας σωρός σκέψεων κακών. 

Ή Αθήνα μέ τούς κινδύνους της διά μίαν κόρην, ποΰ δέν 
είχε άκόμη έγκαταλείψει τό Μοναστήρι, άπειρον, άπονήρευ- 
τον, τής παρουσιάσθη έμπρός της σάν ένα τεράστιον βάρα- 
θρον εις τό όποιον Οά εΰρισκε τήν καταστροφήν ή Μίτσα.

Έκείνη σάν νά άντελήφθη τούς στοχασμούς της, σάν νά 
έδιάβασε μέσα είς τήν ψυχήν της τούς φοβους της. Τήν έκύτ- 
ταξε καλά μέσα είς τά μάτια καί έχαμογέλασε μέ κάποιαν 
επαρσιν διότι τής έθιγε τό «έγώ» της.

— Χμ. Μή φοβήσθε. Σάς εννοώ. Ναί. "Εχετε δίκαιον. 
Είμαι άπειρη.... Άλλά έγώ... έχω «έγώ».

Ή θεία της δέν άντέστη περισσότερον. Τότε ή Μίτσα τήν 
παρεκάλεσε νά γράψη εις τόν έν Άθήναις θειον της, διαμέ- 
νοντα χάριν τών έργασιών τής Βουλής, νά φροντίση νά τής 
έξεύρη θέσιν οπουδήποτε.

Ή κυρία Μαρκέτου έγραψεν είς τόν σύζυγόν της αύθη- 
μερόν έν έκτάσει. Ό κ. Μαρκέτος, κυβερνητικός, βουλευτής, 
η τον πανίσχυρος. Πράγματι δέν έβράδυνε νά έξεύρη μίαν 
θέσιν διά τήν άνεψιάν του.

Έσπευσε νά έπισκεφθή διαφόρους προϊσταμένους υπηρε
σιών καί Ιδρυμάτων. Είς ένα μεγάλο κατάστημα άνδρικών 
ειδών τής όδοΰ Σταδίου έχρειάζοντο ταμίαν. Είς τό ύπουρ- 
γεϊον τών 'Εσωτερικών θά έπροκηρύοσετο διαγωνισμός δακτυ- 
λογράφων μετά δύω · τρεις μήνας. Είς τήν Τράπεζαν Αθη
νών έχρειάζοντο τηλεφωνήτριαν διά νά άντικαταστήσουν ένα 
γέρον συνταξιούχον τηλεγραφητήν, ό όποιος δέν ήμποροΰσε 
νά έξακολουθήση πλέον έργαζόμενος.

Μετά δύω ήμέρας ή κυρία Μαρκέτου έλάμβανε τό έξής 
τηλεγράφημα.

Ευλαλίαν Μαρκέτου βουλνυτοϋ

Νάξον

Επιστολή έλήφθη. Νάτσος ζητεί ταμίαν, 5°- Μετά j μήνας 
διαγωνισμός δακτυλογράφων Εσωτερικών. Μισθός 9°- Τρά
πεζαν Αθηνών τηλέφωνον. Μισθός 150. Χρηστός.

Εσπευσεν άμέσως νά τό δείξη εις τήν Μίτσαν. Έσκέφθη
σαν μαζή έπ’ όλίγον. Δέν έχρειάζετο, εννοείται, πολλή σκέψις. 
Ή θέσις τής ταμίου μέ τόν εύτελή μισθόν τών 5° δρ. είς 
κατάστημα έμπορικόν άπερρίφθη πανηγυρικώς. Άφ' ετέρου 
ή Μίτσα δέν ένοοΰσε νά περιμένη έως τόν 'Οκτώβριον διά 
τόν διαγωνισμόν τοΰ "Υπουργείου τών Εσωτερικών. Καί έφθα- 
σαν έτσι εις τήν θέσιν τής Τραπέζης Αθηνών, μέ τόν ίκανο- 
ποιητικώτατον μισθόν τών ι $ο δραχμών. Άλλ’ άραγε τί έργα
σία ήτον αύτή; Ή Απορία ώρθώθη πρό τών δύο άπειρων 
γυναικών, ούρανοϋψής.

— Aiea jacta "est· έφώναξε έπειτ*  άπ’ όλίγων λεπτών σιω
πήν ή Μίτσα. Ό,τι κι’ άν είναι θεία μου, θά τά βγάλω πέρα. 
Ό κύβος έρρίφθη. Κατόπιν βλέπομεν.

(Ή συνήχτια «Ις τό προαιχίς)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤ ΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ EON. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΛΟΜ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΛΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
SI-I2 καί ·9-δ καθ' έκάστην πλήν τής Κυριακή; καί Πέμπτη; μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΔΟΙ KPIEZQTOY 6*

Δύο μ«γά>Λ γνναικτΐα ζητήματα κροέκνψαν άκό τόν μεγάλον πόλε
μόν, 6 όποιο; Δρημώνιι τά κράτη άπό τόν άρρενα πληΰ-υσμόν του. 
Δύο ζητήματα, τά όποια παρέχουν θέμα εύρυτάτης αυζητήσεως καί τό 
όποία Οά Ιπρεπι νά έζετασόούν λιγάκι εύρύτερον άπό τήν περιορι- 
ομένην χρονογρτφικήν έξέτασιν. Φυσικά τά ζητήματα εϊνε τοιαύτης 
φύσεως, Δττε μία σνζήτησι; Οά άπήτει χώρον πολύν, τόν όποιον δέν 
μού Απιτρέπεται νά διαθέσω. Μία σύντομος όμως άνασκόπηοις τών 
ζητημάτων δέν Οά είναι άσκοπος καί παράκαιρος.

Τί θά κάμουν αί γυναίκες ποΰ έχουν καταλάβει τάς έργα· 
αίας τών άνδρών, άμα τελείωση ό πόλεμος; Αύτή είνε ή έρώ- 
τησις ποΰ απασχολεί είς τήν Εύρώπην σήμερον δλους όσοι 
Ασχολούνται μέ τά γυναικεία ζητήματα έν γένει, τά'άναφερό- 
μενα είς τήν δράσιν τής γυναικός ώς κοινωνικού παράγοντος. 
Αύτό είνε τό ένα ζήτημα. Καί τό άλλο, έξ ίσου σοβαρόν έπί
σης, είνε τί θά κάμουν αί γυναίκες ιιετά τήν είρήνευσιν καί 
έπειτα άπό τήν πρωτοφανή εκατόμβην, ή όποία έστέρησεν 
τούς ίαπολέμους άπό τό άνθος τής άρρενος νεότητος;

Ζητήματα καί τά δύο κοινωνικά, καί μεγίστου ένδιαφέρον- 
τος διά τάς γυναίκας. Καί παραλλήλως μέ τήν πολεμικήν 
προπαρασκευήν, οί διάφοροι ειδικοί συζητούν εύρύτατα τά 
ζητήματα καί εκφέρουν γνώμας καί κρίσεις καί προτείνουν 
διαφόρους λύσεις, χωρίς νά κατορθώσουν άκόμη νά άποκρυ- 
σταλώσουν μίαν ιδέαν καί νά θέσουν μίαν βάσιν, έπάνω είς 
τήν όποιαν νά άρχίση σταθερή ή έξέλιξις τοΰ ζητήματος, βαί- 
νουσα πρός τήν λύσιν της.

Μία ειρηνική έπανάστασις. — Ή χειραφέτησις 

που δέν ίγινεν αντιληπτή.

Τήν έλλειψιν τών άνδρικών χειρών είς τάς διαφόρους έργα- 
σίας μόλις έκηρύχθη δ πόλεμος, έσπευσαν ν’ αναπληρώσουν 
αί γυναικείοι χείρες έπεκταθεϊσαι άπό τά όλίγα έπαγγέλματα, 
είς τά όποια είσήλθον σιγά, σιγά καί σχεδόν χωρίς νά γίνουν 
άντιληπταί, φθάσασαι μέχρι τών υπαλλήλων τοΰ σιδηροδρόμου 
καί τών όδοκαθαριοτών άκόμη. Πολλαί άνέλαβον τήν διεύθυν- 
σιν έπιχειρήσεων, είς άντικατάστασιν πατέρων, άδελφών, συζύ
γων καί γενικώς έπήλθε μία τέτοια έξάπλωσις τής γυναικός 
είς τά άνδρικά έπαγγέλματα, ποΰ ήμπορεΐ νά πή κανείς, δτι 
άπό τήν άποψιν αύτήν ή γυναίκα έχει έξιοωθή σχεδόν μέ τόν 
άνδρα. Τί θά γίνουν λοιπόν αί χιλιάδες τών αντιπροσώπων 
τοΰ ωραίου φύλου, αί όποίαι έχουν λάβει ήδη ενεργόν μέρος 
είς τήν κοινωνίαν, άμα τά πράγματα έβανέλθουν είς τήν προ- 
τέραν των κατάστασιν. Άπό τήν μέχρι τοΰδε δράσιν τής 
γυναικός είς τήν κοινωνίαν έχει διαπιστωθή, δτι είς δσα έπαγ
γέλματα έχει λάβη ένεργόν μέρος έως τώρα, είς δλα ή δράσις 
της έχει θριαμβεύσει καί ή έργασία της είνε πολύ καλλιτέρα 
τοΰ άνδρός. Αύτό έξηγεΐται εύκολα, έάν λάβη κανείς ύπ' δψιν 
τουτόν χαρακτήρα τής γυναικός καίτην διάπλασιν τών διαφό
ρων προτερημάτων αύτής. Ή γυναίκα είναι έκ φύσεως νοικο
κυρά καί δτι άναλάβει τό φέρει είς πέρας νοικοκυρεμένο. Είναι 
όλιγαρκής, έργάζεται μεθοδικώτερα καί συστηματικώτερα 
άπό τόν άνδρα, έχει μεγαλειτέραν ύπομονήν καί γενικώς λεί
πει άπό τήν έργασίαν της έκείντι ή έπιπολαιότης καί τό άτα- 
κτον ποΰ παρατηρεϊται εις τόν άνδρα. Ύπό τήν έποψιν αύτήν 
έννοεΐ κανείς πόσον προτιμωτέρα είναι ή γυναίκα άπό τόν 
άνδρα. Έπιστρέφοντος λοιπόν τοΰ πολεμιστοΰ καί καταθέ- 
τοντος τό δπλον, έπαναλαμβάνοντος δέ τήν κανονικήν τρο- 
8ιάν τής ειρηνικής ζωής του, τί μέλλει νά γίνη; Είπα άνωτέρω, 

τι τό ζήτημα μένει άλυτον άκόμη, μολονότι έχει γραφή σω- 
nitn Α~>. ΑΜίπ. Ώ νώοοε δέν έπιτοέπει νά έκταθή κανείς

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 %
Άπόκτησις γραμμών.—Αΰξησις δυνάμεων &vtv διαίτης.
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έδώ περισσότερον. Έπειτα καί τό θέμα είνε τόσον μεγάλο 
καί πρωτοφανές είς τήν κοινωνικήν ζωήν καί πέρνει τόση 
πλατεία συζήτησιν, ώστε νά χρειάζεται σελίδας ολοκλήρους 
διά νά όμιλήση κανείς κάπως έκτενέστερα. Έκεϊνο δμως ποΰ 
προβάλλει καθαρά, είνε δτι μετά τόν πόλεμον θά έπέλθη μία 
ειρηνική έπανάστασις έξ άφορμής τοΰ ζητήματος αύτοΰ, μία 
έπανάστασις μεγάλη, τής όποιας άποτέλεσμα θά είνε ή άνα- 
τροπή δλων τών κοινωνικών δρων καί δλων τών θεσμών ποΰ 
επικρατούν έως τώρα. Ασφαλώς δέ τά αποτελέσματα ποΰ 
θά προκόψουν άπό τήν έπανάσταοιν αύτήν, μαζί μέ τήν έπι- 
σιμοποίησιν τής χειραφετήοεως τής γυναίκας, ποΰ επραγματο- 
ποιήθη έξ άφορμής τοΰ πολέμου, θά είνε πολύ εύχάριστα καί 
θά χαράξουν μιαν νέαν οδόν, προόδου εύημερείας καί τελείας 
έξανθρωπίσεως, ή όποία θά δημιουργηθή μέ τόν άμεσον 
συγχρωτισμόν τών δύο φύλων, συγχρωτισμόν ό όποιος είνε 
απαραίτητος.

Ή έλλειψις των άνδρών.-- Τί όά γίνη διά τήν άναπλή 

ρωσίν των. - Πώ; σκέπτονται at γυναίκες.

Έπειτα έρχεται τό άλλο ζήτημα, ποΰ δσον καί άν φαίνε
ται άσχετον μέ τό πρώτον, έκτός τής όμοιότητος τής άφορ
μής, άπό τήν όποιαν προέκυψε, έχει μεγάλην οχέοιν καί είνε 
συναφές. Ή λύοις τοΰ ένός θά έπιφέρη τήν λύσιν τοΰ άλλου 
καί γιά νά είμαι πλησιέστερος πρός τήν πραγματικότητα, άν 
δέν λυθή τό ένα δέν Οά κατωρθωθή νά λυθή καί τό άλλο. 
Πρώτα, πρώτα έρχεται τό ζήτημα τοΰ πλεονασμού τών γυναι
κών. Είναι γνωστόν δτι, καί δταν ήτο ειρηνική ή κατάστασις 
τοΰ κόσμου, αί γυναίκες υπερτερούσαν τούς άνδρας. Πρώτον 
διότι αί γεννήσεις άριθμοϋοαν περισσότερα ΰήλεα παρά 
άρρενα. Δεύτερον, διότι είχε δημιουργηθή ένα ρεΰμα κατά 
τοΰ γάμου, άκριβώς άπό τήν νέαν κατάστασιν τής κοινω
νίας, ή όποία έφόρτωσεν ένα σωρό βάρη εις τόν έγγαμον βίον. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέ καί πρό τοΰ πολέμου άκόμη ή 
άποκατάστασις μιας κόρης, ή όποία δέν ήμποροΰσε νά δια- 
θέοη σημαντικήν προίκα, ή δέν ήτο έμορφη, καθίστατο πρό
βλημα. Σήμερον, είναι φυσικώς έπόμενον, έπειτα άπό τήν 
έκατόμβην τών θυσιών ποΰ ύπέστη κάθε στρατός άπό τούς 
έμπολέμους, τό πρόβλημα αύτό νά εχη καταστή πλέον δυοκο- 
λώτερον είς τήν λύσιν του. Δέν είμαι είς θέσιν νά καθορίσω 
έπακριβώς τήν άναλογίαν, άλλ έν πάση περιπτώοει αί γυναί
κες υπερτερούσαν πρό τοΰ πολέμου περίπου κατά εο τοϊς 
εκατόν τούς άνδρας. Τώρα ή ύπερτέρησις αύτή μέ τά κενά 
ποΰ έδημιούργησεν είς τάς άνδρικάς τάξεις ό πόλεμος, θά 
άνέλθη άσφαλώς είς τά 5°—6ο τοϊς έκατόν. Δηλαδή αί γυ
ναίκες υπερτερούν πλέον τοΰ ήμίσεως τούς άνδρας, χωρίς νά 
ήμποροΰμεν νά βεβαιώσωμεν, δτι ό άριθμός τών γυναικών 
δέν θά αύξηθή άκόμη περισσότερον. Καί έρχεται κατόπιν 
τούτου τό έρώτημα πώς θά άποκαταοταθοΰν αί γυναίκες 
αύταί, έως δτου μετά πάροδον γεννεών τινων έπέλθη μία 
αναλογία; Τά έμπόλεμα κράτη ήρχισαν νά σκέπτωνται σοβα
ρότατα τό ζήτημα καί νά προσπαθούν νά έξεύρουν τήν λύσιν 
έκείνην πού απαιτούν τά πράγματα. ’Ιδού λοιπόν άκόμη ένα 
πρόβλημα πρός λύσιν, τό όποιον θά έπιφέρη ή άποκατάστα- 
σις τής ειρήνης. Καί διά τήν λύσιν τοΰ προβλήματος αύτοΰ 
θά χρειασθή νά καταβληθούν άγώνες σοβαροί καί μακροί, 
γενικοί ανατροπή τών κοινωνικών δρων καί θεσμών καί 
αύτών τών θεσμών άκόμη, οί όποιοι διέπουν τάς κρατικάς 
όργανώσεις.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ — ΒΟΛΙΚΑΣ και

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ



ΜΙΑ ΕΠΕΑΑΣΙΣ. Παντού ™»1 νεώντοτ·, «Ιςζδλας τάς έχιδέσεις τού ΙΔυτικού μετώπου τό Γερμανικόν Ιπχ.κόν ίττορμά 
κατά τοΟ «χφροΟ καί ?μέ τήν λόγχην σκορπν τόν τρόμον καί τόν θάνατον S

■a4u«0 αί°'Γδ1ηρχώ5 ^»>-Ozuoyv to μέτωπον τής Βαλκανοεής μέ νέα
Αγγλικά στρατεύματα, τά όποία μεταφέρουν άχο τήν 'Αγγλίαν, καταρτιζόμενα Αχό 

τους νιοστρατολογουμέναυς.

Ρ~^ν*̂ο1τίί Ν;Γ »ς τήν Τραχεζούντα παραμένουν είσέτι Αρκετά συντάγματα 
εωσσικου στρατού, τά όποία Αναπαύονται έπειτα άπό τάς μάκρος καί κοπιώδεις 

μάχας καί τάς χολυμήνου; κακουχίας μιάς έκστρατιίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙγΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ.— χώματα τοϋ τομίως τοϋ
Βερντέν, μέσα είς δάση χυχνΰ,ΜΚΙιος ποτέ δέν ίΐοβχώρηοβν, 
οΐ Γάλλοι στρατιώτης άναμένΖμμονητικοΙ, «ροσπαθοϋντβς 

νά άΛΟκρούσουν τάςϊίις τών Γερμανών.

; Γερμανούς, δτι καταστρέφουν μέ λύσσαν 
_<ε χία·. Καμαρώσει τους σέ νί μετέβαλαν 
τής Γαλικίας.

ΚΑΙ 01 ΡΠΣΣΟΙ. — ΟΙ Σύμμαχοι καταγγέλλουν]?^ 
κάθε Αρχαιότητα. Άλλά καί οί Ρώσσοι δέν Jowl 

τόν καδεδρικον ν* "

ΟΙ ΠΕΖΟΝΑΤΤΑΙ. — Μαζί μά τούς Άγγλους (Ις τό Δυτικόν μέτωπον, είς 
τόν Ύζέρ καί τά πέρι|, πολεμούν καί Γάλλοι ηεζηναΟται, διατ·λουντβς υκΟ 

τάς διαταγάς τοδ “Άγγλου οτρατηγοΟ.

fit το Η4ΛΚΑΝΙΚ0Ν.—Είς τήν Βαλκανικήν οΐ Γάλλοι μετέφερον Αχό τά νέα κατα 
^ιίναοβίντα είς Γαλλίαν τηλεβόλα καί τά μετέφερον είς τα Έλληνοβουλγαρίχα σύνορα, 

δπως Αντιμετωπίσουν μέ αύτά τήν χροέλαοιν τών Γερμανοβουλγάρων.



AAEHANAPCY■ ΔΟΥΜΑ

Μ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Μ^ΡΓΚΏ
(Χντ*χίΜ>  άχο το κροηγονμ«ν·ν)

— Δέν.ξέρω, Μεγαλειότατε, &ν', οί εΰπατρϊδαι μου 
κατορθώσουν να φθάσουν τούς'εύπατρίδας τής Ύμ. 
Μεγαλειότητος, τοϋ δουκός τοΰ Άντζιοΰ^καί τοΰ δου- 
κός τοΰ Γκύζ. Τούς γνωρίζω δμως καλά καί έλπίζω, 
δτι θά κάμουν ο,τι περνά άπό τάς δυνάμεις'των.

— Καί περιμένεις πολλούς;
— Δέκα ή δώδεκα ακόμα.
— Καί πώς ονομάζονται;
—Έλησμόνησα, Βασιλεύ, τά ύνόματά τους, πλήν 

ένός, τόν όποϊον μοΰ συνέστησεν ό Τελιγνύ, ώς τέλειον 
ευπατρίδην καί δ όποιος ονομάζεται Δελαμόλ.
. —Δελαμόλ; Δέν είναι κάποιος Δελάν Δελαμόλ άπό 

τήν Προβηγκίαν;
•— Ακριβώς, Μεγαλειότατε. Βλέπετε δτι στρατολογώ 

καί μέχρι Προβηγκίας άκόμη.
— Καί έγώ, εΐπεν δ δούξ τοΰ Γκύζ, μέ ένα σαρ

καστικόν μειδίαμα, προχωρώ περισσότερον άκόμη άπό 
τήν Α. Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα τής Ναβάρρας. 
Φθάνω μέχρι τοΰ Πεδεμοντίου, ζητώ δλους τούς 
πιστούς καθολικούς ποΰ μπορώ νά εΰρω.

— Καθολικούς ή Ούγενόττους, διέκοψεν ό βασιλεύς, 
όλίγον μέ ενδιαφέρει, άρκεΐ νά είναι ανδρείοι.

Ό βασιλεύς, διά νά εϊπη τάς λέξεις αύτάς, αί όποϊαι 
παρίστανον ε’ις τό πνεύμα του συγχεομένους τούς Ού
γενόττους καί τούς Καθολικούς, είχε λάβει ύφος τόσο 
άδιάφορον, ώστε καί αύτός ό δούξ τοΰ Γκύζ έξεπλάγη.

— Ή Ύμετέρα Μεγαλειότης, άσχολεϊται διά τούς 
Φλαμανδούς μας, εΐπεν ό Ναύαρχος, είς τόν όποϊον δ 
Βασιλεύς^εΐχεν επιτρέψει νά εισέρχεται είς τά δωμά
τιά του, δτι ώρα ήθελε, χωρίς νά άναγγελθή καί ό 
όποιος εΐχεν άκούσει τάς τελευταίας λέξεις τοΰ Βασιλέως.

— Ά! νά δ πατέρας μου δ Ναύαρχος, άνέκραξεν ό 
Κάρολος. Φθάνεις εγκαίρως, διότι έδώ γίνεται ομιλία 
περί ευπατριδών, άνδρείων καί πολέμων. Ό γαμβρός 
μου τής Ναβάρρας καί δ έξάδελφός μου τοΰ Γκύζ, 
περιμένουν επικουρίας διά τόν στρατόν σου.

— Καί αί έπικουρίαι αύταί φθάνουν, συνεπλήρω- 
σεν ό Ναύαρχος.

— ’Έχετε ειδήσεις; ρώτησεν ό Βεαρνός.
— Ναί, παιδί μου, καί προπάντων άπό τόν Δελαμόλ, 

δστις θά είναι έδώ αΰριον, ή μεθαύριον.
— Διάβολε, ό κύριος Ναύαρχος είναι λοιπόν νεκρο- 

μάντης, άφοΰ κατωρθώνει νά γνωρίζη τί συμβαίνει είς 
άπόστασιν τριάντα ή σαράντα λευγών; ΚΓ έγώ θά έπι- 
θυμοΰσα πολύ νά γνωρίζω, δτι συμβαίνει ή συνέβη 
πρό τών πυλών τής ’Ορλεάνης, έξαφνα.

Ό Ναύαρχος έμεινεν άπαθής είς τό πείραγμα αύτό 
τοΰ δουκός τοΰ Γκύζ καί άπήντησε:

Κύριε, είμαι νεκρομάντης, δταν πρόκειται νά μάθω 
κάτι ποΰ ενδιαφέρει έμενα ή τόν βασιλέα. Ό ταχυδρό
μος μου έφθασε πρό μιάς ώρας άπό τήν Όρλεάνην 
καί χάρις εΐς τάς ταχυδρομικός άμάξαςδιήνυσετριαντα- 
δύο λεύγας είς τό διάστημα τής ήμέρας. Ό κύριος Δε
λαμόλ, ποΰ ιππεύει τόν ίππον του, διανύει μόλις δέκα 
λεύγας τήν ήμέραν καί ώς έκ τούτου θά φθάση έδώ 
μετά εΐκοσιτέσσαρας.ώρας. Αύτή είναι δλη ή μαγεία.
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, — Μπράβο, πατέρα. ’Αξιόλογα. Δείξε εις αύτούς 
τους νέους, οτι ή σύνεσις, καί ή ήλικία σοΰ άσπρισαν 
τα μαλλιά, εΐπεν Κάρολος ό Θ'... "Ας τούς οτείλουμε 
νά μιλήσουν γιά τούς άγώνας καί τούς έρωτάς των καί 
δς μείνουμε ημείς νά μιλήσουμε γιά τούς πολέμους μας. 
Πηγαίνετε, κύριοι. Εχω νά μιλήσω μέ τόνπατέρα μου.

Οί δύο νέοι έξήλθον καί άφοΰ έχαιρετίσθησαν εις 
τήν πόρτα ψυχρότατα, άπεχωρίσθησαν. Ό Κολινιύ 
τούς παρηκολούθησε μέ τό βλέμμα καί μέ κάποιαν 
άνησυχία. Όσες φορές τούς έβλεπε κοντά έφοβεϊτο 
τήν έκρηξιν τοΰ μίσους των. Ό Κάρολος έμάντευσε 
τούς συλλογισμούς τοΰ Ναυάρχου καί δι’ αύτό έστη- 
ρίχθη ε’ις τόν βραχίονα του καί τοΰ είπε:

— Μή φοβάσαι, πατέρα. Είμαι έδώ έγώ γιά νά 
κρατώ καθένα εϊς τήν ύπακοήν καί τό σέβας. Είμαι 
πραγματικώς βασιλεύς, άφοΰ ή μητέρα μου έπαυσε νά 
είναι βασίλισσα, άπό τήν στιγμήν ποΰ δ Κολινιύ είναι 
πατέρας μου.

t Βασιλεΰ! εΐπεν ό Ναύαρχος, ή Βασίλισσα
Αικατερίνη.........

Είναι μία ραδιούργος. Μαζί της δέν είναι δυνα
τόν νά ειρήνευσή κανείς ποτέ. Οί Ίςαλοί καί οί καθο
λικοί, ποΰ έχει γύρω της, ένα μόνον εννοούν: γενικόν 
όλεθρόν. Έγώ απεναντίας, δχι μόνον νά εϊρηνευσω 
θέλω, άλλά καί νά ένισχύσω τούς άλλοθρήσκους. Οί 
άλλοι, πατέρα μου, είναι πολύ παράλητοι καί μέ σκαν
δαλίζουν μέ τάς άσωτείας καί τούς έρωτάς των. 'Ως 
έκ τούτου δέν ξέρω τί νά κάμω. Νά σέ κρατήσω έδώ 
ω? σύμβουλον, ή νά σέ στείλλω έκεϊ κάτω, ώς στρα
τηγόνΑν σέ έχω σύμβουλον, ποιος θά είναι δ άρχη- 
γός τοΰ στρατοΰ; Καί άν είσαι άρχηγός, ποιος θά είναι 
τότε σύμβουλός μου;

— Βασιλεύ, πρέπει πρώτα νά νικήσωμεν. Αί συμ- 
βουλαί έρχονται κατόπιν.

— Αύτή είναι ή γνώμη σου πατέρα; Έστω, λοιπόν 
θά γίνη κατά τήν γνώμην σου. Τήν Δευτέραν φεύγουμε 
διά την Φλάνδραν σύ, κΓ έγώ διά τό ’Αμπουάζ.

κιθτε ή Υ. Μεγαλειότης άπό τόΐίαρίσι;
— Ναί βαρέθηκα πιά τόν θόρυβον τών έορτών. 

Δέν γεννήθηκα γιά νά γίνω βασιλεύς, άλλά ποιη- 
τής. Σύ θά καταρτίσης ίνα είδος συμβουλίου, ποϋ 
θά κυβερνρ ένόσφ μένεις έσύ εΐς τόν πόλεμον. Άρκεΐ 
νά μήν άναμιγνύεται ή μητέρα μου καί δλα θά πη
γαίνουν καλά. Έχω μηνύση εΐς τόν Ρενσάρ νά έλθη 
να μέ συνάντηση. Δέν έχω πρόχειρα έδώ τά έγγραφα 
τά απαιτουμενα διά νά γνωρίσης τήν διαφωνίαν μου 
μέ Φίλιππον τόν Β'. Έκτός αύτοΰ υπάρχει καί ένα 
σχέδιον έκστρατείας. Θά σοΰ τά στείλω αΰριον τό πρωί 

[Ή ουνίχιια «1ς τό κ^οσβχές]
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ΕΝΑΝΤΙ TON ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΤΑΤΛΩΝ 

Κοστούμια Σκωτσέζικα ανδρικά Μ « 
* * * Fresco, Λινά καί Σετακροΰτες.

* ΘΕΑΤΡΑ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

,ΣιφΙρ Φαλέρ·. Εΐς τό δροσόλουστον καί κομψόνΦαληρικόν 
θεατράκι έδόθη έπί τέλους άπό τόν Μουσικόν Θίασον, συμ- 
πληρωθέντα καί καταρτισθέντα τελείως, ή τόσον ρεκλαμα- 

ρισθεϊσα θεαματική έπιθεώρησις «Ξιφίρ Φα
λέρ» τών κ.κ. Λάσκαρη—Πώπ-Λιδωρίκη μέ 
συνεργασία τοΰ καλλιτέχνου σκηνογράφου κ. 
Άραβαντινοΰ. Τό «Ξεφίρ Φαλέρ» ήμπορεϊ νά 
πή κανείς, ότι άνοιξεν έντελώς νέον δρόμον 
εΐς τήν θεατρικήν βιομηχανίαν, ή οποία κυ
ριαρχεί εΐς τό 'Ελληνικόν θέατρον άπό τινων 
έτών. Έν πρώτοις τό «Ξιφίρ Φαλέρ» είναι 
μία έπιθεώρησις, στηριζομένη άπ’ άρχής μέ
χρι τέλους έπί τής έξελιξεως μιάς ύποθέσεως, 
ΰποθέσεως δέ ή οποία παρέχει τά στοιχεία 
άφθονα διά τήν δημιουργίαν θεαματικών 
σκηνών καί φαντασμαγορικών εικόνων δπως 
πρέπει νά είναι μία έπιθεώρησις. Καί άπό 
τήν άποψιν αύτήν τό «Ξιφίρ Φαλέρ», μέ τήν 
καινοτομίαν ποΰ εΐσήγαγε. επέτυχε καθ’ δλην 

ν τής λέξεως. Ή ύπόθεσις εν 
είναι ή εξής: Είς τήν Γήν έρχεται 
μιος 'Υπουργός τοΰ πολέμου νά 
λίγον καί συναντρ. τήν ειρήνην, ή 
• παίρνει εΐς τήν κοριτσιέραν του 

διά νά διασκεδάσουν. Πνεύμα δέν έχει όπως 
δέν πρέπει νά έχη κάθε έπιθεώρησις. Διότι 

■ θέαμα καί τραγούδι καί τίποτε παρα-

υν θερμά συγχαρητήρια, ε’ις τούς συγγρα- 
Άραβαντινός έθαυματούργησεν έπίσης καί 

άνκελ διά νά διδάξη τούς χορούς. Καί τό 
Έπρεπε, νά εύρεθή ένας δαιμόνιος άνθρωπος

η έπιθεώρησις είνε , , , .
πάνω Καί ύπό τήν έποψιν αύτήν τό «Ξεφίρ Φαλέρ» επε- 
τυχε καί αξίζουν 
φεΐς των. Ό κ.
ή Οαυμασία Έν.. 
συμπέρασμα. Έ . , ,
ωσάν τόν Κονταρφτον διά νά συντελεσθή αύτή η ειρηνική 
έπανάοτασις καί νά στηθή ή έπιθεώρησις έκεϊ ποϋ πρέπει.

Ή -Πρόθυμη Χήρα».—Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν, κατό
πιν τόσου θορύβου, έδόθη τέλος είς τό Θέατρον τοΰ Πα
παϊωάννου ή νέα όπερέττα τοΰ κ. Θ. Σακελλαρίδου ή «Πρό-

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΑ

Εΐς μίαν πόλιν τής ΙΙρωσσίας έτελεϊτο κάποτε στρατιωτική 
έορτή, τής οποίας προηγήθη λειτουργία εΐς μίαν έκκλησίαν 
τής πόλεως. Είς τήν έκκλησίαν μετέβησαν δλοι οί οτρατιώται 
τής φρουράς. Παραδόξως κατά τήν ώραν τής λειτουργίας 
ένας άπό τούς στρατιώτας έκρατοΰσε μία τράπουλα παιγνιό
χαρτα καί τά ξεφύλλιζε. Ό λοχίας, δ όποιος τόν άντελήφθη 
τόν πλησιάζει, καί τοΰ συνέστησε νά τά κρύτ;>γ). Άλλ’ ο στρα
τιώτης έξακολουθούσε νά ξεφυλλίζη τά παιγνιόχαρτα. Όταν 
τελείωσεν ή έορτή καί οί οτρατιώται έγύρισαν είς τόν στρα
τώνα, δ λοχίας άνέφερε τόν στρατιώτην εΐς τόν λοχαγόν του. 
δστις τόν έκάλεσεν άμέσως καί τοΰ ζήτησεν έξηγηοεις·

— Τί νόμισες, δτι είνε ή έκκλησία, βρέ, καφενείο:
Καί διέταξε νά τοΰ δώσουν 5ο ραβδισμούς.
— Κύριε λοχαγέ, άδίκως θά τιμωρηθώ. Εΐς τό τέλος θά 

μετανοήσετε.
— Διά τήν αύθάδειαν αύτήν νά τοΰ δώσετε ιοο ραβδισμούς
— Κύριε λοχαγέ θά μετανοήσετε.
— Διατί;
— Διότι, έγώ προσεύχομαι καλλίτερα άπό κάθε άλλον.
— Καί τά χαρτιά τί γύρευαν στά χέρια σου.
— "Ακούσε, κύριε λοχαγέ, έπανέλαβεν δ στρατιώτης καί 

έλαβε άπό τήν τσέπην του τά χαρτιά. Όταν βλέπιο τόν άσσον 
θυμάμαι δτι ένας είνε δ Θεός. Τό 2 μοΰ θύμησεν, δτι έχει καί 
υίόν. Τό 3 τήν Αγίαν Τριάδα' Τό 4 τούς 4 Εύαγγελιστάς. Τό 
5 τά πέντε καρφιά ποΰ έκάρφωσαν τόν Χριστόν. Τό 6 τάς 6 
ήμέρας τής δημιουργίας τοΰ κόσμου. Τό 7 τήν έβδόμην ήμέ
ραν τής άναπαύσεως. Τό 8 τούς 8 σωθέντας έκ τοΰ κατακλυ
σμού. Τό 9 τά 9 τάγματα. Τό δέ ίο τάς δέκα έντολάς.

Όταν έφθασεν είς τούς Φάντες, «κάτω σύ άχρεϊε» λέγει 
πρός τόν Φάντε μπαστούνι, δέν πρέπει σύ νά είσαι έδώ. Ό 
λοχαγός δστις τόν παρηκολούθη άναυδος, τοΰ εΐπεν·

— Διατί τόν πετάς αύτόν;
— Συγγνώμην, κύριε Λοχαγέ, μή μέ διακόπτεις. ΟΙ 3 ύπολει- 

φθέντες είναι οί π. X. βασιλεύσαντες 3 βασιλείς. Παρατηρώ 
τις 4 Ντάμες αοΰ θυμίζουν τάς 4 μυροφόρους παρθένους. 
Παρατηρώ τους 4 Ρηγαίους είναι οί 4 μάγοι οί έκκινήσαντες 
έξ άνατολών. Παρατηρώ προσέτι δτι μιά δέσμη παιγνιοχάρ-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ *

θυμη Χήρα». Τό λιμπρέττον είναι μία ωραία φάρσα, γεμάτη 
απροσδόκητα επεισόδια, άπό τήν όποιαν όμως λείπει ό κωμι
κός τύπος. Έν τούτοις οί τρεις τύποι, τοΰ υποψηφίου γαμβρού 
Ζεπεράκη. τής κυρά-Βαρβάρας καί τοΰ Καπανέλα είναι 
πολύ χαρακτηριστικοί. Μέ δλα όμως τά άλλεπάλληλα έπεισό- 
δια τό κοινόν κουράζεται, διότι έπαναλαμβάνονται πολλά 
πράγματα καί άπό πολλούς τών διαλόγων λείπει ή ζωηρότης. 
'Η μουσική τού κ. Σακελλαρίδου δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς μία προσπάθεια. Μέχρι σήμερον είχαμε γνωρίσει τόν κ. 
Σακελλαρίδην ώς ΐκανώτατον διασκευαστήν, φροντίζοντα 
μόνον διά τήν μελφδίαν καί θεωρούντο τήν ορχήστραν ώς 
βοηθόν τού τραγουδιού. Δι’ αύτόν τόν λόγον δένμάς είχε 
δώσει ένορχηστρώσεις άξίας ενός μαέστρου. Εΐς τήν «Πρό
θυμη Χήρα» ήθέλησε νά προσέξη τήν άξίαν τής ορχήστρας 
καί νά έπωφεληθή αύτής. Δυστυχώς μάς έδειξε μόνον μίαν 
προσπάθειαν, διότι ένώ είς τά πλεϊστα σημεία άκομπανιαρει 
απλώς, εΐς δσα τής δίδει δράσιν, δέν μάς ενθουσιάζει καθό
λου. Ό κ. Σακελλαρίδης δέν έχει άντιληφθή άκόμη τήν αξίαν 
ένός έκάοτου οργάνου, ώστε νά τό έκμεταλευθή καταλλήλως.

Καί οΰτω μάς παρουσίασε μίαν όπερέττα κατωτέραν κατσ 
τήν μελφδίαν τοΰ «Πίκ · Νίκ· καί τών «Παραπηγμάτων», 
χωρίς δμως νά έχη καί μουσικός άξιώσεις περισσοτέρας τών 
προηγουμένων του, ή μάλλον απολύτως άνευ μουσικών άξιώ- 
σεων. Ή πρωτοτυπία καί ή δη μιουργικότης λείπουν άπολύτως 
καί άπό τό νέον έργον του. Βλέπομεν τήν λαϊκήν Γερμανικήν 
καντσονέτταν μέ τήν τουαλέτα τής Παριζιάνικης. Μέτρα δια
φόρων μελωδιών μέ αλλαγήν χρόνου, μάς παρουσιάζουν άιιέ- 
σως τήν μουσικήν παραγωγήν τού κ. Σακελλαρίδου. Ή άλή- 
θεία είναι δτι δλα αύτά τά συγχωνεύει θαυμάσια καί τά ουναρ 
μολογεΐ εΐς όπερέτταν ό συνθέτης τής «Πρόθυμης Χήρας», 
εμπορευόμενος άξιοπρεπέστατα τήν μουσικήν.

Ή κ. 'Ελλη Άφεντάκη θαυμασία ώς πάντοτε. Αί αμφιέσεις 
της έκαμαν μεγάλην έντύπωσιν. Ή κ. Κανδυλάκη ώς πρώτη 
τοΰ κόρου θά ήτο πολύ καλή. 'Hjc. Καζούρη πάρα^πολΰ καλή 
ώς καί ό κ. ' ’.. “ .
ρόλον υπηρέτου άκόμη νά είχε θά έδειχνε μεγαλειτέραν δρά- 
σιν. "Οσον άφορά ' 
• ού παντός πλεΐν ι

μεγάλην έντύπωσιν. Ή κ. Κανδυλάκη ώς πρώτη 
ά ήτο πολύ καλή. Ή κ. Καζούρη πάρα πολύ καλή

Μηλιάδης. 'Ο κ. Παπαϊωάννου έχάθηκε; Καί 

: διά τόν πλοΰτον τοΰ σκηνικού διακόσμου 
εΐς Κόρινθον». ΜΙΜ.ΠΑΠ

ΑΠ' ΟΛΑ *

των έχει 52 χαρτιά, αί 52 εβδομάδες τοΰ έτους. Παρατηρώ 
δτι είναι τετράγωνα. Τοΰτο σημαίνει τάς τέσσαρας άκρας 
τοΰ κόσμου, δπου θά έξαπλωθή ό χριστιανισμός. Παρατηρώ 
δτι τά 52 χαρτιά έχουσι 3^6 αριθμούς· είναι αί. ήμέραι τοΰ 
έτους. Παρατηρώ έπίσης δτι είναι τεσσάρων ειδών. ^Τά μέν 
μπαστούνια σημαίνουν τόν κάλαμον μέ τόν οποίον ετυπτον 
τόν Χριστόν, τά σπαθιά τήν λόγχην μέ τήν όποιαν τόν έκέν- 
τησαν. Τά καρά σημαίνουν τάς 4 άκρας τοΰ δρίζοντος. Καί ή 
κούπες τήν άγάπην μεθ’ ής περιβάλλει ό Χριστός τήν έκκλη
σίαν. Παρατηρώ τούς χαρτοπαίζοντας, δταν μέν κερδίζουν χαί
ρουν καί άγάλλονται, τήν χαράν καί τήν άγαλλίασιν ήν ήσθάν- 
9η ό 'Ιούδας δταν έπρόδωσε τόν Χριστόν. Όταν δέ χάνουν 
καί βλαστημούν, μοΰ θυμίζουν τόν ληστήν, ποΰ έβριζε τόν 
Χριστόν. Αύτός δέ έκεϊ κάτω ό Φάντης, κύρ Λοχαγέ, πού 
βλέπεις, είναι ό Λοχίας, δστις διά τής προδοσίας του, μου 
υπενθυμίζει τόν προδότην Ιούδαν. Προσέξατε λοιπόν καί 
σείς, κύρ Λοχαγέ, νά μή πάθετε τό ίδιο πάθημα.

Κνπαςιασία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΑΟΣ

Κάποιος άδιάκριτος είς μίαν συναναστροφήν ρώτησε παρα- 
καθημένην του κυρίαν τήν ήλικίαν της. ,

Ή κυρία κατελήφθη έξ άπροόπτου, άλλ’ είχε τήν έτοιμο- 
τητα νά άπαντήση : ...

Μέ ρωτάτε γιά τήν ήλικίαν μου περιμένετε μια στιγμή 
νά μετρήσω. Όταν νυμφεύθηκα ι8 έτών,. δ σύζυγός μου ήτο 
30. Τώρα έχει τά διπλά έτη. Άρα καί έγώ τό ίδιον. Είμαι 
λοιπόν 30 έτών. 'Εστάλη ΰπί> τοδ κ. I. ΤΖΙΟΒΛΡΙΔΗ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ,,
Σ2ΤΆ.ΖΣΙΟΎ 31 

Κοστονμία μπάνιου, μπουρνούζια, 
έσώρρουχα λευκά και πλεκτά κ.λ.
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Η ΕΞΑΔΕΛΦΗ ΜΑΡΘΑ
— ΔΙΗΓΗΜΑ —ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ

(Σννίχεια άκό τό προηγονμενον)

Στανύ I tip· σύρει πρός τό μέρος του/—Αντουανέττα! 
Αντουανέττα.—Ώ αφήστε με! ’Αφήστε με! Έκαμα 

μεγάλο λάθος πού σάς τό είπα αύτό. Πρέπει νά φύγω. 
Δέν πρέπει νά μείνω πιά έδώ!...

Στανύ.—Γιατί; Μιλούσατε τόσο έμορφα! Ώ! μιλή
στε άκόμη, πέστε μου μέ τήν έμορφη γλωσσίτσα σας 
κι’ άλλα...

Αντουανέττα (ένθουσιαζομένη).—Ώ! δέν ώφειλα 
νά έλθω έδώ. Δέν έπρεπε νά κάμω αύτό τό τόλμημα. 
’Αλλά μήπως ή κλειστές γρύλλιες ένός παραθυριού 
έμποοίζουν τίς άκτΐνες τού ήλιου νά είσέρχωνται μέσα 
είς τό δωμάτιο; Έτσι είσήλθε καί σ’ έμενα καί μέ 
κυρίευσε έκεϊνο πού αισθάνομαι... σάν ένα φώς έξω- 
τικό... σάν μιά θερμότης· κα! έναντίον τους δέν 
μπορώ νά άμυνθώ.

Στανύ (Ένφ την σύρει προς την Αγκαλιά του). —
Άγάπη μου!...

'Αντουανέττα (θέλουσα ν Αντιστή είς τό φίλημα 
ποΰ πλησιάζει).—Ώ! όχι, δχι, ποτέ! Σέ καθικετεύω, 
Στανύ, άγαπημένε μου! Άφησέ με!

Στανύ (μέ Απλότητα).—Δέν θά τό πάρω, δν δέν μού 
τό δώσης έσύ μέ τήν συγκατάθεσί σου. (Μέ ΰφος 
Ικετευτικόν). Πές μου πού; Έδώ στό χέρι; Δέν είναι 
δά κα! τόσο σπουδαίο.

Έκείνη πλημμυρισμένη άπό ήίονήν πού παραλύει τά νεύρα 
άφίνει τό χέρι της είς τήν διάθεσιν τού Στανύ, δ όποιος βραδέως 
καί παρατεταμμένα άποθέτει έπάνω τά χείλη του. Κάποια 
ανατριχίλα τού έμορφου καί κομψού χεριού τόν ειδοποιεί γιά 
τήν έπίδρασιν τού φιλιού έπί τή; Άντουανέττας. ’Εξακολουθεί 
τό χάϊδεμα μέ θάρρος προχωρών έπάνω είς τόν βραχίονα. Κατό
πιν ανεβαίνει ζητών τήν γυμνότητα κάτω άπό τό λεπτό καί δια
φανές ύφασμα τής τουαλέττας. Φαίνεται δτι τήν ίδια στιγμή ή 
θερμότης τού φιλιού είσήλθε μέσα είς τό στήθος καί άναψε τήν 
φλόγα έρωτικού πάθους, πού ένεφώλευε στήν καρδιά.

Αντουανέττα. — (κάτωχρος και μέ Αγωνιώδη Ανα
πνοή). Στανύ ... λυπήσουμε... λιποθυμώ... πεθαίνω!

'Εκείνος δμως αισθανόμενος δτι ήτο νικημένη πιά άδύνατη 
ν' άντισταθή, τήν σύρει πρός τό μέρος του καί τήν σφίγγει περισ
σότερο. 'Εκείνη ,ιαραδίδεται μέσα σέ μιά γλυκειά έκστατική 
ήμιλιποθυμία, μέ τά μάτια κλειστά άπό τήν ήδονή κα! δέχεται 
στό παγωμένο στόμα τη; τήν φωτιά τών χειλέων έκείνου !...

Έπειτα άπό ίνα μήνα. Ή Ιδια σκηνογραφία. Διάλογος μεταξύ 
τοΰ Ζχσσέν καί τού Στανύ.

Ζαααέν. —Μικρούλη μου, δέν πιστεύω νά νομίζης πώς 
είναι δυνατόν νά μείνουμε έπ’ άπειρον έδώ. Έπειτα 
έχει γίνει πιά άρκετός θόρυβος γύρω σου... Αί σχέσεις 
σου μέ τήν Αντουανέττα έχουν φθάσει είς έπικίνδυνον 
σημείον γι’ αύτήν. Τί σκέπτεσαι να κάμης τώρα;

Στανύ. — Τίποτε δέν σκέπτομαι νά κάμω. Άκρι
βώς ήθελα νά σάς ζητήσω τήν συμβουλή σας. Τό βλέπω 
δτι αί σχέσεις μου έχουν προχωρήσει πολύ.Ή Άντουα- 
νέττα μ’ άρέσει υπερβολικά τώρα.... Άλλά καταλα
βαίνω πώς αύτό δέν πρέπει νά μέ έξωθήση νά τήν 
καταστρέψω.

Ζαααέν. —Ή άνοιξις τής ΝΙς είναι θαυμασία. Πάμε. 
Στανύ.— Συλλογίζομαι πολύ τή λύπη καί τόν πόνο 

ποΰ θά προξενήσω στήν καλή μου Αντουανέττα μέ 
τήν άπότομον αύτήν φυγήν μου.

Ζαααέν. — Μή ύπνωτίζεσαι τόσο πολύ κα! μή συλ
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λογιέσαι τόν πόνον αύτό. Κατά πρώτον θά τήν ξεγε- 
λάσης μέ τήν ύπόσχεσιν πώς θά τήν περιμένης γλήγωρα 
είς τό Παρίσι. Καί έπειδή τής είναι πολύ δύσκολο νά 
κατεβή, ή διακοπή θά έπέλθη έτσι μοιραίως. Έπειτα 
πές πώς είσαι γι’ αύτήν απλώς ένας διδάσκαλος, ένας 
πρόδρομος. Άπό τήν άνατροπήν αύτήν πού έοημιουρ- 
γήθη μέσα της τώρα, νά είσαι βέβαιος, δτι είς τό πρό
σωπό·/ σου άγάπησε περισσότερο τόν έρωτα, παρά έσένα 
τό άτομον. Καί τόν έρωτα, μή φοβάσαι, στό βεβαιώ 
έγώ, θά τόν ξαναυρή εύκολα. Μιά ποΰ άνοιξε ό δρό
μος τώρα, είναι πολύ εύκολο·/ νά εύρεθή ό άντικαταστά- 
της σου κα! νά πνίξη μέ τά φιλιά του τόν πόνον καί 
τήν λύπην τοϋ χωρισμού σας. Έλα τώρα άφισε τις 
μαθητικές αισθηματικότητες κα! γίνου άνδρας, δπως 
πρέπει, ν’ άκολουθήσης τό ρεύμα τής ζωής- καί τί άλλο 
είναι ζωή;

Στανύ. — "Ωστε ή δυστυχισμένη ή Αντουανέττα θά 
ριφθή τώρα είς τάς περιπέτειας τής έξευρέσεως τού άντι- 
καταστάτου;

Ζαασέν. —Ά μπά καθόλου' είς παρόμοιας περιστά
σεις ό δεύτερος έρωμένος είναι ό σύζυγος. Επωφελεί
ται άπό τήν κεκτημένην ταχύτητα.

Στανύ.— Μά σείς ό Ιδιος μού είπατε πώς ό σύζυγος 
Ρεβερσάν εύρίσκεται είς τήν πρώτην τάξιν άκόμη τής 
συζυγικής έπιστήμης!

Ζαααέν.—Έ καί μ’ αύτό τί βγαίνει. Δέν είναι ή 
πρώτη φορά ποΰ μιά γυναίκα ξεσκολισμένη χρησι
μεύει ώς διδάσκαλος είς τόν σύζυγόν της διά νά τόν 
είσαγάγη είς τήν δευτέραν τάξιν!....

(τέλος τοΰ bevt€QOv μαθήματος)

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,,
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΙΝΗ ΡΦΗΜΕΡΙΧ
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΙΕΥ0ΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡβΡΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΒΑΦΑΚΗΣ
αντιποκριται εν ευροπηι Παρισίων Ζ. ΦΥΤΙΛΗΣ, Λον- 

δίνου Π. ΓΙΑΝΝΑΣ, Πετρσυπόλεως Α. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, 
Ρώμης Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ, 'Αλεξάνδρειάς Γ. ΤΗΝΙΟΣ, 
Βουκουρεστίου Κ. ΤΟΡΡΕΤΣΕΑΝΟΣ.

IVNTAKT4I και ςυνεργαται οί διαπρεπέστεροι τών 'Ελλήνων 
λογίων καί δημοσιογράφων.

Στρατιωτικός αρθρογράφος ό Στρατηγός *·»
Ναυτικός άρθρογράφος δ κ. ΠΕΛΟΠ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ.
2 περιστροφικά πιεστήρια «Χάου· καί ·Κρετέι, άποΑύσεως 

70,000 φύλλων κα#' ώραν.—Στερεοτυπική ίγκατά- 
στασις Μαρινόνι. — ΛυνοτυπικαΙ μηχαναΐ τής Λάϊνοτνπ 

Μασϋνερι Κόμπανν.

Ό “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ., δπως επικοί νωνή μέ τήν 
Εύρωπαϊκήν σκέψιν Οά δημοσιεύη τακτικώς έπί τών ζητημά
των τής ήμέρας άρθρα τών μεγαλειτέρων συγγραφέων τής 
Εύρώπης τοΰ μεγάλου ΚΛΕΜΑΝΣΩ, τοϋ AN0TQ, τοΰ ΛΕΡΟΥΑ- 
ΜΠΩΛΙΕ, τοΰ διάσημου 'Ελβετού Συνταγματ· ΦΕΥΛΕΡ κ.λ.π.

Ό “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,, πρός ένίσχυσιν· τοΰ 
άποταμιευτικοΰ πνεύματος έν Έλλάδι, Οά διανείμη είς τούς 
άναγνώστας του ΔΩΡΕΑΝ διά κληρώσεως, βιβλιάρια τοϋ 
Ταμιευτηρίου τής 'Εθνικής Τραπέζης άξίας 3>°°° δραχμών.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ β' ΑΝΑΓΓΕΙΛΗ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΙΕβΣ

τότε κατάλαβε πόσο τήν άγαπούσε. Τότε κατάλαβε, δτι ή 
άγάπη του πρός τήν ξαδερφοΰλα του δέν ήταν αδελφική. 
Αύτό δμως πού τόν έκανε νά νοιώση τόν μεγαλείτερο πόνο, 
ήταν δταν τήν στιγμήν πού ή παπάς άλλαζε τά στεφάνια, 
είδε νά τόν κυττάζη μέ βλέμμα μάρτυρος, ένφ ένα δάκρυ κυ
λούσε άργά άργά άπό τά βλέφαρά της.

Άπό τότε δ Τώνης ρίχτηκε στήν ζωγραφική χωρίς νά 
πατάη καθόλου στό έργοστάσιο. "Αρχισε γλέντια τρελλά μέ 
φίλους του, γυρνώντας μέ τό κάθε κορίτσι πούβρισκε μπροστά 
του. Ό Τώνης έπινε καί μεθυσμένος έπεφτε στήν άγκαλιά 
όποιας γυναίκας τύχαινε. Πετοΰσε τά λεφτά του ζητώντας 
διασκέδασι ποΰ δέν τήν έβρισκε πουθενά, γιατί άπάνω στό 
μεθύσι του, πάντοτε τόν έπιανε μιά βαρειά μελαγχολία πού 
ξεσπούσε οέ δάκρυα. Άπεφάσισε νά φύγη οτό Παρίσι γιά 
νά σπουδάοη τήν καλλιτεχνία καί κεΐ μακρυά άπό τό σπίτι 
του νά ριχτή στήν τρελλή ζωή τού Παρισιού, ποΰ σκοτώνει 
τό σώμα, μά πρό παντός τό μυαλό, τήν ψυχή.

Τή βραδυά αύτή ποΰ τόν βρίσκουμε μέσα στό άτελειέ του 
ήιγμένο στή πιό βαρειά μελαγχολία, ήταν άκριβώς δέκα ήμε
ρες άπό τή χηρεία τής Μάρθας.’Εκτός άπό τήν ήμέρα τής κηδείας δέν τήν είχε ίδή, παρά 
μιά φορά μονάχα, ένα μεσημέρι πού μόλις σηκώθηκε άπό 
τόν ύπνο καϊ κάθισε στό τραπέζι, γιατί ένα χρόνο τώρα είχε 
πάψη νά τρώη σπίτι του. *

Μόλις άκουσε τή φωνή τής ξαδέλφης του σηκώθηκε 
ν’άνοιξη τήν πόρτα προφέροντας ένα άργό καί βαρύ «έμπρός».

Πριν προφτάση δμως νά κάνη δύο βήματα, ή πόρτα άνοιξε 
καϊ στό άνοιγμα πρόβαλλε ή έμορφη σιλουέττα τής Μάρθας.

Τά ξανθά μαλλιά της, πού έσχημάτιζαν ένα χρυσό φωτοστέ
φανο άντανακλώντα τίς τελευταίες άκτΐνες τού ήλιου πού 
έδυε καί ή μαύρη φορεσιά της, έπλαισίωναν θαυμάσια τό 
λευκό πρόσωπό της δίνοντας του μιάν έκφρασιν άγγελική.

Ή έκφρασίς της γεμάτη άγάπη καϊ οίκτο έπλήγωνε βα· 
θειά τόν Τώνη. Μόλις τήν είδε, άρχισε νά τρέμη. Κατάλαβε 
πώς ή Μάρθα τά ήξερε δλα. Καϊ δσο έοκέπτετο, δτι ήξερε, διι 
τάχε φτιάξει μέ μιά μοδιστροΰλα πού τήν παράτησε άφοΰ 
τήν άτίμασε, τούρχότανε νά πάη νά κρυφτή, νά πνιγή, νά 
φύγη τέλος πάντων, γιατί ΰστερ’ άπ’ αύτό δέν τολμούσε νά 
κυττάξη αύτήν ποΰ έλάτρευε, χωρίς ποτέ νά τολμήση νά τής 
έκμυστηρευθή τήν άγάπην του. Αύτή ή άτολμία του ήταν 
ή αίτια τοΰ γάμου της μέ τόν έφοπλιστήν Μ. γιατί αύτή ποτέ 
δέν (ΐποροΰσε νά τοΰ πή μιά λέξι, έφ’ όσον αυτός έδειχνε ότι 
τήν άγαπούσε σάν άδελφή.— Πόσον έχεις δίκαιον νά μέ περιφρονής, Μάρθα! 

Αύτή τόν έκύτταξε μ’ ένα βλέμμα γεμάτο συμπάθεια.
— Δυστυχισμένε μου Τόινη, πώς είσαι;
Ό τόνος αύιής τής φωνής τούσκιζε τήν καρδιά. Τούρχότανε 

νά ξεοπάση σέ λυγμούς καϊ νά ;πέση νά φιλήση τό χέρι της 
ζητώντας συγνώμην.

— Μήπως έμαθε τίποτα ή μητέρα;
— "Οχι φίλε μου. Είναι άρρωστη καϊ τής τό έκρυψαν.
— Άρρωστη ; έφώναξε τρομαγμένος. Τί έχει;
—Μήν ανησυχείς. Έν τούτοις έχει άνάγκην περιποιήσεων 

καϊ φροντίδων. "Επαοχε χωρίς νά παραπονήται. "Εβλεπε τόν 
πατέρα σου νά γερνάη, χωρίς νά διακρίνη τό στιβαρό χέρι 
τοΰ παιδιοΰ της, πρόθυμο ν’ άναλάβη τήν διεύθυνσιν τών 
έργοστασίων. "Ηλπιζε οέ σένα τό μόνο διάδοχο τοΰ ονόματος 
τής οϊκογενείας, μά ού θέλεις νά φύγης μακρυά. Ζηιφς τό 
Παρίσι.Άντί τοΰέργοστασίου, ποθείς τόατελιέ τοΰ ζωγράφου.

Ή δυστυχής έπασχε καϊ ή καρδιά της έκουράστηκε 

νά πάσχη.Ό Τώνης, μέ σκυμμένο τό κεφάλι, είχε στρέψει πρός τό 
φώς. Δύο δάκρυα έφάνηκαν ν’ αύλακώνουν τό πρόσωπό του. 
Μόλις έγλύοτρησαν άπό τά μισόκλειστα βλέφαρα άρχισαν νά 
κυλάν άργά άργά· μά άποτόμως, σάν νάθελαν νά κρυφτούν 
έγλύοτρησαν γρήγορα γρήγορα καϊ στάλαξαν χάμω. Σάν τϊς 
σκέψεις του κι' αύτά.

Διά μέσου τών πολυτελών ριντώ τοϋ μεγάλου παραθύρου, 
ίνα κοκκινωπό φώς ξεγλυστροϋσε χρωματίζοντας τή σκοτει
νή ατμόσφαιρα τοΰ δωματίου μέ τό ώραΐο χρώμα τών 
τελευταίων άνταυγειών τής Φαληρικής δύσεως.

Μέσα στό μισοσκόταδο ποΰ βασίλευε στό πολυτελές σαλο- 
νάκι, διεκρίνετο σάν ζωντανή σκιά, ή σιλουέτα ένός νέου 
καθισμένου βαρειά σ' ένα φωτέϊγ. Τά χέρια του στηριγμένα 
στά γόνατα έκρυβαν τό πρόσωπο, ποΰ άκουμποΰσε σκυμένο 
στής ανοιχτές παλάμες.'Απ’ αύτή του τή στάσι, ένοιωθε κανείς, δτι κάθε άλλο 
παρά ήσυχος καί γεμάτος ευτυχισμένες σκέψεις ήταν ό νους 
του. ’Ηταν ό Τώνης δ μοναχογυιός τοϋ μεγάλου έργοστα- 
σιάρχου τοϋ Πειραιώς Παύλου Βαλλιάδη.

Ό είκοσιπενταετής Τώνης καίτοι έσπούδασε μηχανουργός, 
είχε γεννηθή καλλιτέχνης. 'Οταν άκόμη δώδεκα χρονών είχε 
κάνει κάτι σκίτσα παρμένα άπό τήν Καστέλλα δπου έμεναν 
πάντοτε, έφανέρωσε μιά μεγάλη φωτιά καλλιτεχνική, ένα 
ταλέντο, ποΰ έπέπρωτο νά ύποστή τήν τύχην τοΰ προμηθέως, 
γιατί δ πατέρας εννοούσε νά άφήση τό δνομα του εις τά 
μεγάλα του εργοστάσια' ό Τώνης ώφειλε νά γίνη μηχανουρ
γός. Έν τούτοις όλίγα μαθήματα, όταν ήταν μαθητής είς τό 
λύκειον καί τά δποία είς τό Πολυτεχνεϊον εύρήκε εύκαιρία 
νά τελειοποιήση δπως δήποτε, τοΰ άρκοΰσαν γιά νά περνάη 
τίς ώρες ποΰ δέν είχε δουλειά στό έργοστάσιο, σένα φωτό
λουστο σαλονάκι μέ μεγάλα παράθυρα, είς τό όποιον είχεν 
έγκαταστήσει ένα μικρό άτελιέ. Μιά ψυχική άνακούφισις 
ποΰ τοΰ άφαιροΰσε τή δύναμι γιά νά δούλεψη υστέρα στό 
έργοστάσιο τοΰ πατέρα του.

Χωρίς νά προσέξη τή μαγευτική δύσι δ Τώνης, έξακολου- 
θοΰσε νά είναι βυθισμένος στις σκέψεις του, ένφ ή νύχτα 
άρχισε πιά νά ξετυλίγη τό σκοτεινό της πέπλο. Αίφνης ένας 
έλαφρός κτύπος στήν πόρτα συνοδευμένος άπό μία γλυκεία 
γυναικεία φωνή τόν έκανε νά σκιρτήση.

— 'Επιτρέπεται;
*

Ήταν ή Μάρθα ή μακρυνή συγγενής του, άλλά πολύ στενή 
τοΰ σπιτιού, ή δποία άπό τήν ήμέρα τής χηρείας της. πού 
ήταν μόλις 2 έτών σύζυνος, έμενε μαζύ τους, προσκληθεϊσα 
άπό τήν κυρίαν Βαλλιάδη, ή όποία τήν έπροστάτευε άπό 
μικρή, άπό τότε ποδχε μείνει ορφανή καί τήν μεγάλωσε μαζύ 
μέ τόν Τώνη της, δείχνοντας άληθινή φιλοστοργία μητέρας 
γιά τήν άτυχη ορφανοΰλα.Πρό δύο έτών ή κ. Βαλλιάδου τήν έπάντρεψε μέ τόν έφο- 
πλιστή Μ. Ό θάνατος δμως γρήγορα τούς χώρισε.

Κανείς δέν μπορούσε νά πή δτι ό γάμος τους ήταν γάμος 
άπό έρωτα, ζούσαν δμως αρμονικά &ν καί λόγω τής ήλικίας 
δέν ήταν ταιριαστό ανδρόγυνο. "Ολοι έπίστευαν πώς μόνο ή 
διαφορά αύτή υπήρχε, όποιος δμως μπορούσε νά ξέρη τά 
οϊκογενειακά τους θά ήξερε ότι ή Μάρθα τόν άντρα της τόν 
έβλεπε σάν πατέρα. Ό σεβασμός καί ή έκτίμησις στό νέο 
δνομα πού είχε, τήν έκαναν νά φέρεται τυπική καί εύγενής 
στόν σύζυγο της, μά ή άλήθεια είναι δτι δέν τόν αγαπούσε 
σάν άντρα της, δπως θ' αγαπούσε έναν άλλο, ώστε ό σεβασμός 
νά προέρχεται άπό άγάπη κι’ όχι άπό καθήκον. Τό παρά
δοξο είναι δτι παντρεύτηκε έναν άνθρωπο πού δέν άγαπούσε 
καί δ όποιος έπί τέλους δέν τής έταίριαζε, ένφ καί άνάπτυξι 
μεγάλη είχε καί περιουσία άκόμη μεγαλήτερη. Ή προίκα 
της, δυόμυσι έκατομ μύρια, προίκα δηλαδή μέ τήν όποιαν μπο
ρούσε νά παντρευτή ΰποτε ήθελε καί νά πάρη όποιον Οάθελε· 
22 χρόνων κοπέλα δέν ήταν μεγάλη ώστε νά βιαστή καί 
νά πάρη όποιον κι’ όποιον. "Αλλως τε δέν τήν έβίασε καί 
κανείς, ούτε τήν παραμικρή άντίρησιν δέν έφερε δταν ή θεία 
της, δπως έλεγε τήν κ. Βαλλιάδου, τής έπρότεινε τό μακα
ρίτη. Τό μυστήριο αύτό κανείς άπ’ τους δικούς της δέν μπό
ρεσε νά βρή, άλλά αύτός δ γάμος της έκανε κάποια καρδιά 
νά ΰποφέρη πολύ, σέ βαθμό πού νά παραστρατίση κιόλα.

Ό Τώνης τήν άγαπούσε, άλλά ποτέ δέν τής είπε τίποτα. 
"Οταν τήν είδε ντυμένη νύφη νά στηρίζεται στό χέρι ένός άλλου,Μίαν την tiut Vfewpcvi| · VAf«| ----- -

I ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΑ ΜΕΣΗ
I QEM. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, δικηγόρος ;
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Π Μάρθα, μόλις είδε αύτά τά δάκρυα, άκούμπηοε τό χέρι 
της μαλακα στόν ωμό του καί μέ φωνή γλυκεία τοϋ ψιθύρισε

— Υποφέρεις ; ...
— 'Αν ήξερες! τής άπήντησε μέ τόνο βαρύ. Δέν είναι 

κα» ολοκληρίαν σφάλμα δικό μου .. . Έπάλαισα πολύ . .
— Γωνη μου . .. Αύτό είναι γιατί λείπει άπό τή ζωή σου ό 

σκοπος. Αφινεις τήν ευτυχία ποΰ κρατφς στό χέρι σου, 
για την όποια καθ’ ένας σέ μακαρίζει καί τρέχεις μακρυά 
ζητώντας να δ η μι ουργήσρς. Ζητάς νά παλαίψης γιά κάτι 
που δεν ξερεις αν θα πετύχη κι’ αφίνεις δ,τι ό πατέρας σου 
εκανε, παλαιοντας σ δλη του τήν ζωή, γιά σένα. Δέν είναι 
τ“ Χρήματα μόνο ποϋ σοΰ δίνη ό πατέρας σου. Όχι. Είναι 
ΤΟ ονομα. η τιμή, ή έμπορική πίστις, τό μέλλον σου. Καί 
ολα αυτα στα δίνη με τά εργοστάσια, πού σύ πειαφρονεϊς. 
Πρέπει να αίσθανθής τό καθήκον σου γιά νά ζήσης ευτυχι
σμένος. Θαχης τη συνείδησί σου ήσυχη, πράμμα ποΰ σοΰ 
Λείπει τώρα. Εκανες ενα σφάλμα, ποΰ δέν θά τώκανες αν 
«τραβούσες το δρομο ποΰ σοΰ άνοιξε ό πατέρας σου.
- Λ . οχι. Μην τό λές αύτό Μάρθα, γιατί μέ πληγώνεις. 

Δυο χρονιά τώρα δεν ξέρω πως ζώ. Δέν έχω συνείδηση· τοΰ 
έαυτου μου· και σ αυτό δέν φταίει ή καλλιτεχνία. Όχι.

— I ιατι λοιπον, άφοΰ ήξερες δτι ή δυστυχισμένη μικρούλα 
δεν μπορούσε να γινη γυναίκα σου, γιατί.. . Ή μήπως τήν 
άγαπουσες τουλάχιστον !...

Αύτή ή τελευταία φράσις της. έβγήκε μέ δυσκολία.
. ίτ· Λ1' αγαπούσα! ... Άλοίμονο. θύμα τής άγάπης 

είμαι Μαρθα.... . Θύμα μάλλον είμαι, ή ένοχος!........ Δέν
την αγαπούσα, αλλά τυφλός δπως ήμουνα, χωρίς συνή- 
όεισι, εύρηκα μια κόρη, ποΰ δέ μ’άρνήθηκε τίποτα... Ζη
τούσα βαλσαμο στα φιλιά της κι’ έβρισκα πόθο, ή άγάπη 
της από. τη μια κι’ ή νέκρωσις τής καρδιάς μου άπό τήν 
άλλη μ ερριξαν στην αγκαλιά της. Δέν θέλω νά τήνξαναίδώ. 
αλλα «α φροντίσω γι’αύτήν, γιατί τής τό χρωστάω.

Μην ανησυχής, Τώνη. Έφρόνπσα έγώ γι' αυτήν.
— Χυ! ...
— Ναι... ήθελα νά άποσοβηθή τό σκάνδαλο, χάριν τής 

μητέρας σου. '
— Μάρθα μου, είσαι άγγελος ! ...

ΛχΓάΕ<ΡΤ··" χ"ίρΐς ·'“ δεχβ.« Ζθ’Ι'ι,««· Τό μόνο είναι, δτι 
εοεχθηκε Οεσιν οίκονομου σ ενα πολύ γνωστό μου σπίτι στάς... 
Ηατρας... βέχασβ για πάντα αύτή τή θλιβερή ιστορία καί γιά νά 
ησυχασης τη συνειδησίσου έργάσου, έργάσου στά έργοστάοιά 
σου. Σκειμου δτι έτσι θά σώσης τή ζωή τής μητέρας σου, 
την τιμή της οικογένειας σου καί Οά εϋρης καί σύ τήν 
ευτυχία σου. ” 1

Ό Τώνης, μέ κατεβασμένο τό κεφάλι και τά μάτια κλειστά, 
ητον ερμαιον εσωτερικής πάλης. ’Οφείλε νά θάψη τά Ιδανικά 
του χαριν της οικογένειας του, χάριν τής εύτυχίας του. ’Αλλά 
μήπως η ευτυχία δεν είναι ό σκοπός τής ζώής; Όλα του τά 
όνειρα για την καλλιτεχνία επεφταν διά μιάς, κι’ απ’ τά ερεί
πια τους ανέβαινε η ευτυχία του μειδιώσα τό μειδίαμα τής 
. αρθας. Για την αγαπη του, ναί. Άφοΰ γι' αύτήν ύπέφερεν. 
Λς ζησί) και τη ζωη ποΰ ήθελεν αύτή, εξασφαλίζοντας κΓ αυ
τήν. Ας είναι αυτή τό μέλλον του, αύτή ή χαρά του, αύτή ό 
σκοπος του βίου του. Έβλεπε καθαρά δτι δεν εγίνετο πλέον 

υμα. Είναι η πρώτη φορά ποΰ παρασύρεται άπό τήν άγάπη 
και νομίζει οτι βλεπει τήν άνατολή μιάς ήμέρας ποΰ άπέ- 
φευγε, Υ·ατι ποτέ δέν την επροσεξε. Τώρα τήν έβλεπε φωτό
λουστη. Ναι. Αφού το θελει ή Μάρθα του. Καί μέ μιά αγω
νία στην εκφρασι του έσήκωσε τό κεφάλι καί, άτενίζων τήν 
. Ιαρθαν, οχι πια σαν εξαδέλφη του, δπως πρώτα, άλλά σάν 
τη γυναίκα στης οποίας τήν άγάπη εμπιστεύεται τό μέλλον 
του, την ζωήν του, την εύτυχία του, τήν έρώτησε τρέμοντας:

— Μαρθα. με συγχωρεϊς; *
— Ναί, Τώνη μου.
Τής έπιασε τό χέρι ζωηρά καί μέ τή θέρμη τής πιό μεγά

λης άγάπης, τό έφερε στά χείλη του.
II τελευταία αναλαμπή φωτός είχε πρό πολλοΰ έξαφανισθή 

και το σκοτος της νύχτας εκρυψε τό πρώτο φιλί τών δύο 
αυτών ψυχών, που τοσο αργησαν νά νοιώσουν ή μιά τήν άλλη.

ΘΕΜΟΣ

Καστέλλα, Ύποκάμισσα 
Λαιμοδέτες, Κολλάρα

καί δλα τά ανδρικά είδη 

ε.χ τον "ΚΟΣΜΟΝ,, 
ολοχ εΤΑΔίον 3-,

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ THE “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, 

ΟΙ ΟΡΟΙ THS ΕΚΛΟΓΗΣ
Από της πρώτης ήμέρας τής έκδόσεως τής «ΕΙκονογραφη- 

ιιενης· πλεϊστοι αναγνώσται της έκ τών έπαρχιών έγραψαν 
ζητουντες να γίνουν άνταποκριταί της. κατά τό σύστημα, τό 
οποίον επικρατεί είς τά άλλα Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας εξακολουθούν νά καταφθάνουν καθ' έκάστην 
σωρεΐαι Επιστολών άπό δλα τά μέρη, διά τών όποιων άναγνώ- 
σται του περιοδικού ζητούν νά γίνουν άνταποκριταί αύτοΰ. 
Κ,ατ αρχας ειχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
ουοενα ανταποκριτήν, επειδή ό διατιθέμενος χώρος ύπό τοΰ 
περιοδικού, δέν,επιτρέπει τήν άπαοχόλησιν σελίδος μέ τάς 
ανταποκρίσεις. Αλλ' ή επιμονή τών άναγνωστών μας, μάς 
ηναγκαοε να προβώμεν είς τήν θυσίαν τοΰ άπαιτουμένου 
χώρου, ο οποίος όμως θά χρησιμοποιηθώ κατά τρόπον πρω
τότυπόν εντελώς καί θά προκαλέση καί τό ενδιαφέρον όλων 
των αναγνωστών, έκτος τοΰ στενού κύκλου, τόν όποιον ενδια
φέρει μια τέτοια άνταπόκρισις. Αί άνταποκρίσεις δηλαδή, αί 
οποιαι θα στελλωται πρός τήν Εικονογραφημένην» πρέπει 
να είνε σύντομοι, νά μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους επιστολικού καί νά άναφέρωνται είς γεγονότα, τά 
οποία ημποροΰν νά ενδιαφέρουν δλον τό αναγνωστικόν κοι
νόν τοΰ περιοδικού. Κάθε πόλις καί κάθε περιφέρεια παρου
σιάζει πολύ συχνά μικρά έπεισοδιάκια, περίεργα, πρωτότυπα, 
αστεία, τα οποία γραμμένα μέ χιούμορ ήιιπορούν νά σταθούν 
ει, μιαν ειδικήν σελίδα τοΰ περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονοτα με πολύ ενδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριται μονοί τους καί μέ τήν βοήθειαν τοΰ υποανταποκριτοΰ 
και να τας στελλουν καί μέ φωτογραφίας σχετικός, έάν είνε 
δυνατόν. Αποκλείεται κάθε άνταπόκρισις περιέχουσα θεατρι
κήν και κοινωνικήν κίνησιν έν γένει, συγκεντρώσεις, έκδρομάς. 
έορτας, ποΰ δέν έχουν κανένα ενδιαφέρον διά τούς έξω τής 
πολεως, “'’«Ύνωστας τοΰ περιοδικού. Μέ τάς άνταποκρίσεις 
αυτας επιδιώκεται κυρίως νά γ£νή γνωστόν είς τόν λοιπόν 
κοσμον κάτι εξαιρετικόν καί πρωτότυπον.

Προσέξετε λοιπόν τώρα νά ίδήτε τί θά κάμετε. Έν πρώτοι; 
είς εκαστην πολιν δέν θά άφεθή έλεύθερον τό στάδιο ν του 
ανταποκριτου, αλλα θά εκλεγούν δύο μέν άνταποκριταί διά 

ΚεΥ«λας πόλεις καί ένας διά τάς μικρός, έξαιρέσει τών 
■Αθηνών και τού Πειραιώς δπου θά εκλέγουν ίο, διά ψή
φων, όπως Εκλέγονται οί βουλευταί. Οί άνταποκριταί αύτοί 
θα έχουν εις τήν δικαιοδοσίαν των όλόκληρον περιφέρειαν, ή 
οποία θα καθορισθή βραδύτερον καί είς τά διάφορα χωρία 
και κωμωπολεις τής οποίας θά εκλέξουν αύτοί (δικούς 
τους ανταποκριτής έξαρτομένους άπό αύτούς. Αί λεπτομέρειαι 
της εκλογής τών υπο ανταποκριτών, άς τούς είποΰμεν έτσι, θά 
κανονισθουν άργότερον.

Διά νά γίιη ή εκλογή πρέπει προηγουμένως νά γίνη ή άνα- 
κηρυ,ις των υποψηφίων. Τήν άνακήρυξίν των θά τήν κάμη ή 

Εικονογραφημένη, ύπέχουσα τόπον τού Πρωτοδικείου τρό
πον τινα. Αλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών υποψηφίων 
πρεπεικαι αυτοί νά κανονίσουν μερικός λεπτοιιερείας, δπως 
και οι υποψήφιοι βουλευταί. Έκαστος άναγνώστης τής «Εικο
νογραφημένης. έχει τό δικαίωμα νά λάβη μέρος. Πρέπει δμως 
προηγουμένως νά ύποβάλλη τά χαρτιά του καί τούς τίτλους 
του. Δηλαδη πρεπει να μας στείλη μέχρι τής 15 Ιουλίου 
οειγμα του τι ειμπορεϊ να γράψη, έκλέγων ώς θέμα, ένα άπό 
τα θειιατα,ποΒ υποδεικνύονται άνωτέρω διά τήν άνταπόκρισιν 
και να συνοδευση αύτό μέ μίαν δραχμήν είς γραμματόσημα. 
,ϊ®. ,Υ**? ϊα «ξελέγξωμεν ημείς καί δσα εΰρωμεν έν 

τάξει δηλαδη οσα πληρούν τούς άνωτέρω δρους θά άνακηρύ- 
ι,ωμεν καλα και οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθοΰνυποψήφιοι.

, 9 «ρχίοή ή έκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους
αυτους θα ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών είς 
τας οποίας-εξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ’ άρχίση άμέσως μετά 
την άνακηρυξιν τών υποψηφίων δηλαδή τήν πρώτην έβδο- 
μαδα μετά τήν 15 ’Ιουλίου. Δέον νά σημειωθή έδώ, δτι τό 
σύστημα τής ψηφοφορίας τών άνταποκριτών είσήγαγεν έν 
Ελλαδι πρώτη η «Εικονογραφημένη, διά τού έκδιδομένου 

κατα το ιροδ παραρτήματος της «Πανόραμα τών Κυριών. 
Αι λεπτομέρεια1 τής ψηφοφορίας θά κανονισθοΰν έν καιρώ. 

Μετά τό πέρας τών εκλογών θά άνακηρυχθοΰν οί έπιτυ- 
Χοντες άνταποκριταί. Κάθε άνταποκριτής άνακηρυσσόμενος 
θα λαβή ιδικον δελτίον αναγνωρίσεως. Διάρκεια τών καθη
κόντων έκαστου άνταποκριτοΰ θά είναι έτησία. μετά τό πέρας 
της όποιας θά γίνωνται νέαι έκλογαί.

Εκαστος άνταποκριτής θά μάς γράφη τακτικά ανταποκρί
σεις, σύμφωνα με τους έκτιθεμένους δρους, θά έχη δωρεάν 
είσοδον είς τα θέατρα και είς τάς δημοσίας έορτάς δυνάμει 
του δελτίου και Θα αντιπροσωπεύη έν γένει τήν «ΕΙκονογρα- 
φημενην. εις κάθε ζήτημα καί εις κάθε περίσταση·. κατόπιν 
συνεννοησεως μετά τής Διευθύνσεως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δημ. Σαράβαν, Πρίβιζαν— ’Βγίνιιο >.ά9ος sii ιόν καιά- 

Ιογον. Είς ιήν χλήρωοιν αιριεί,ήγδηιι. Γ. Τουφιξήν, ,ίαμιαν. 

Μάλιοια ίλήφδηααν άπαντα. Μ. Φραγχίδην, Ινιανδα. - Οίδί- 
μιας,.ίλην ιής δωριάν δημοοιινοιως ,-ιάοης Ιγκρινομίνης νλης. 

Κ. Πουλάχον, Γν&ειον. Δυστυχώς δχι. Προα/ςαιε διαγωνι- 

αμάν άνταποκριτών. Π. Παπαδημηιρ., 'Αμφιλοχία.— .Μάλι
στα άύνασθε εις τό τέλος τοϋ έτους. Διά τό φύλλον άποοτειλατε 
ιό άνιΐιιμον ϊνα σάς άμοοιαλβ. Πρακιορέϊον δεν Αναλαμβάνει. 

Μίμην Ολυμπίου, Χαλκίδα.— Προοέξαιε σχετικόν διαγωνι- 

αμάν. I. Γεωργιάδην, Σάμον — Εύχαριοιοΰμεν δερμώς συγ
χαρητήρια. Τάχην, Ενταύθα,— Είς τάς ’Αθήνας είναι δέκα, 
διότι μία πόλις δ.ιως αί Άθήναι παρουσιάζει σωρείαν άπό τά 
ζητούμενα γεγονότα. Ό τρόπος &α κα&οριαδή εν καιρώ. Διατί 
τόση ά.ιαιαιοδοξία; Ήμείς Απεναντίας δεν τά θεωροΰμεν δύσκολα 
Κ. Σταυρίδην, ένταϋθα—Ζητηθέντα φυλλάδια, οταλέντα, μάς 
έπεστράφησαν, ένεκα έλλειποϋς διευθύνσεως. Γράφατε ακριβή. 

Α-ποοτείλωμεν έκ νέου. Άρ. Μποχτούρην, Καρδίτσαν — 'Αγ

γελία εστάλη. Π. Μιχαήλ, Μυτιλήνην.— Ζητηθέντα έστάλησαν. 
Β. Λαμποβιτιάδην, Αργυρόκαστρου.— ’Απαντώμεν ταχυδρο- 
μικώς.’Εμμ. Καρακαλάν, ενταύθα.—'Εγίνετο λάθος οπερ δέν 
θά ίααναληφθή. Εις τήν κληρωτίδα περιελήφθητε. Ε. Καρα 
χαλαν, Βασιλ. Κουβίλην, Άλ Τσιφλάκον, Νίκον Καρα 

χίτσον, Αμαλίαν Καλαΐς, Βασ. Μ. Κουβέλην, Σ. Δεασα- 

λίρμον, Τάχην, Ντϊνον Τσουλαχον, ' Ιωάννην Πουλημένον, 

Τάχην, Μ. Κλάμμερ, Μαρίαν Φλαμπουριάρη, Π Α. 

Μιχαήλ. —Παρ' ύμών οιαλέντα ελήφθηοαν. Προσέξατε ιήν 

στήλην ίγχρίσεως τού προσεχούς φύλλου.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Είς τήν στήλην ταύτην θά άπαντώμεν ιδιαιτέρως είς τους έχ 

τών άναγνωστών μας άποστέλλοντας ύλην, ουνοδευομένην υπό 
δύο δεκάλεπτων γραμματοσήμων διά νά καταστήσω,ιιεν είς ai- 

τονς γνωστήν τήν έπί τής ΰλης των κρίσιν τής επιτροπής.

Σ. Ν. Δεσσαλέρμον, Πειραιά.— Διήγημά σας έκρίθη δυστυ
χώς Ακατάλληλον. " Υφος δπωσδήποτε καλόν. ’Απλοποιήσατε τήν 

γλώσσαν σας όσον μπορείτε (προσέξετε τά δημοσιευόμενα είς 
τήν αΕίκονογραφημένην· διηγήματα) και προσέχετε τήν εκλο

γήν θεμάτων.'Έργασθήτε με ζήλον καί θά γράφετε καλά μία 

ήμέραν. Γ. Παπακώσταν. - Ποίημά σας δυστυχώς άκατάλ.- 
ληλον δια τήν «Εϊκονογραφη/ιένην». Γράφετε, χωρίς νά θέλετε 
άμέσως νά δημοοιεϋωνται. Πρέπει νά ίξαοκηθήτε πρώτον καί 

έπειτα μένει καιρός. Δημ. Σιδέρην. Ό Έρως, είναι γνωστός, 

δημοσιευθε'ις καί Αλλού. Στείλατε κάτι πρωτότυπον ίδικόν σας 
ή μετάφρασιν. Πρό παντός προσέξατε είς τήν γλώσσαν. Διαβά

ζετε πολύ διά νά μορφώσετε λεκτικόν καί μή βιάζεσθε νά δημο

σιεύσετε. Στίχοι σας μαρτυρούν κάτι. Άλλά πρέπει νά έργασθήτε 
προηγουμένως. Άλκιν ’ Αλκαίον. "Ιδατε ότι Ινεκρίθηοαν. ’Εχετε 

μίαν πρωτοτυπίαν, τήν όποιαν πρέπει νά φροντίσετε νά καλλιερ
γήσετε, διά »·ά δημιουργήσετε κάτι ίδικόν σας έντελώς. Στείλατε 

μας. Προσέξατε λιγάκι τόν στίχον καί μελετάτε, μελετάτε. Δέν 
μπορείτε νά φαντασϋήτε τό όφελος πού θά έχετε, θησαυρίζετε 
γνώσεις, τάς όποιας κατόπιν θά έχετε προχείρους, όταν σάς 

χρειαοθοΰν. Γ. Βουγιουκλ. Τό σταλέν πολύ έμορφον άλλά με
γάλου. Βλέπετε δεν δυυάμεθα, πρός τό παρόν τουλάχιστον,^ νά 
διαθέσωμεν άλλον χώρον διά συνεχείας.’)Στείλατε μας κάτι άλλ« 
ουντομώτερον

ΔΗΛΩΣΙΣ
Λόγφ πληθώρας 

ΰλης τά Αποτελέ

σματα τοϋ Διαγωνι

σμού τού Η’ φύλλου 

δημοσιευθ-ώσιν 

είς τό προσεχές.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Έκ τής σταλείοης κατά τήν παρελθοΰοαν έβδομάδα ΰλης 

πρός τήν · Εικονογραφημένην· ένεκρίθηοαν και θά δημοοιευ- 
θοΰν μέ τήν σειράν τους τά έξης ■

~Αλκι ’Αλκαίου «’Αλήθειες, (ποιήματα). Αγγέλου Σα- 

λούτση «Μέ εύτυχία φευγάτη, «Ή έπιθυμία μου» (ποιήματα) 
—Αίμιλιανοϋ «Φανατικό Χανουμάκι», «Βίλλα Άλλατινη», 
«’Ισοβίτης· (ποιήμ.)—Β. Κουβέλη «Παράδοσις περί σεισμού».

ΤΑ ΚΕΓΑΑΑ iilPA ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη· θέλουσα νά σημειώσχ) καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 

νά δωρήση είς τούς άναγνώστης της ένα δώρον, το οποίον 
θά πάρη έκεϊνος ποΰ θά εύνοηθή υπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής .Εικονογραφημένης· είναι εν αυτό 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας .Peugeot, αξίας πραγμα 

τικής: 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελεστατον. Τό αυτό 
κινητόν αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό Ιδή είς τό 
γκαράζ αύτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου επί τής όδοΰ 
Σωχράτους 26.

Κά&ε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης, εχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καινά άποστέλλη είς την «Διευ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό είδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή δ άριθμός τών 52 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’έκαστου_ «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό όνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ απο 
στέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται απα- 
ραιτήτως μέ ένα ΙΟλεπτον Ασφράγιστον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1916 — ΑΡΙΘ. 10

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

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας .Εικονογραφημένης- 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
να άποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

Αί λύσεις δέον νά 
έχουν φθάσει είς τά 
γραφεία μας μέχρι 
τής μεταπροσεχοΰς 
Τρίτης 5 Ιουλίου, 
συνοδευόμεναι μεθ’ 
ένός γραμματοσήμου 
δεκαλέπτου.

Βραβεία ώρίσθη 
σαν τρία διά κλήρου. 
Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά 
λάβη ι έτησίαν συν
δρομήν τής μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης 
καί τής έβδομαδιαίας 
έκδόσεως καί έν τε
τράδραχμου λαχεΐον 
τοΰ Έθν. Στόλου. Ό 
δεύτερος μίαν έτη
σίαν συνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονο
γραφημένης» καί έν 
Ή μερολόγιον ’Εγκυ
κλοπαιδικόν Βρετοΰ- 
Καί ό τρίτος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν 
τής έβδομαδ. «Εικο
νογραφημένης» και 
έν Έγκυκλοπ. Ήμε
ρολόγιον Βρετοΰ. Ποΰ είναι 6 ψαρΚ ■

Τά ΌφΘαλμ.δΧά νοσήματα 
Θεραπεύονται έν τή τελβίφ κλινική τοΰ ειδικού όφβαλμολόγου 

Χπήλιου I. Χαραμή
Τ. ύφηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου κλπ. (

έν τη ΌφΟαλμολογικη Σχολή τών Παρισίων σπουδάσαντος κλπ.. 
■4ι»φα·. 20 όδός Πειραιώς. Τηλίφωνον ϋ54. |
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Τρώγοντας έρχεται ή [ όρεξις.


