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ΜΙΛΗΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ}
Αί δηλώσεις, είς τας δποίας προέβη δ ένταϋΒα πρεσβευ

τής τήί Ρωσσίας πρίγκηψ Ντεμίντωφ, έρχονται έπικαίρως 

νά Βέσωσι τέρμα είς τάς φωνασκίας τών ΦιλελευΒέρων 

καϊ νά φιμώσουν τά στόματα, τά όποια κάτωΒεν μισομα- 

σημένων φράσεων άφίνουν νά υπονοείται ή κακόβουλος 

καϊ σατανική απειλή τής Άνταντικής δήΒεν Δαμοκλείου 

σπάΒης. Κάτω λοιπόν τά προσωπεία, κύριοι, και λάβετε 

τά Βάρρος νά μάς είπήτε παρρησία τήν γνώμην σας και 

τήν πολιτικήν, ήν υποστηρίζετε. Είπήτε μας καΒαρά, ότι 
Βέλετε νά έπανέλΒη ό κ. Βενιζέλος είς τήν "Αρχήν, διά νά 
έφαρμόση τό πρόγραμμα τής φιλοπόλεμου καί άνευ έκμε- 

ταλεύαεως και αναμονής τών καταλλήλων περιστάσεων, 

πολιτικής του. ’.άλλά πρός θεοΰ, παυσατε πλέον νά Ανα

μιγνύετε είς ύποΒέσεις ξένος πρός αύτάς τάς Δυνάμεις τής 

Άντάντ και νά έπισείετε τήν δήΒεν Αργήν των ώς φόβη

τρου πρός τόν Ελληνικόν λαόν, είς περίπτωσιν κα#’ ήν 

δεν έπικροτήση τά σχέδιά σας. Ό Ελληνικός λαός, κύριοι, 

δεν είναι παιδί πλέον, καί δέν φοβείται Ανυπάρκτους μπαμ

πούλες, γνωρίζει δέ κάλλιοτα τό συμφέρον του, και είναι 

εις Βέσιν νά έπικροτήση κάΒε πολιτικήν, ήτις Βά τα~ 

έκτεΒή καϊ νά έκφέρη τήν συμφέρουσαν δί αύτόν έτυμη- 

γορίαν.Ή κακόβουλος έκμετάλλευσι; τής Άνταντικής πυγ

μής δέν ήτο δυνατόν νά έξακολουΒήση, ούτε ήτο δυνατόν 

νά γίνη έπϊ πολύ άκόμη άνεκτή έκ μέρους τών ενδιαφε

ρομένων Δυνάμεων. Καϊ ή Άντάντ διά τοϋ στόματος τοΰ 

πριγκηπος Ντεμίντωφ διεμαρτυρήΒη διά τήν έκμετάλλευ- 

σιν αύτήν καϊ έχώρισε καΒαρά τά ζητήματα, Βέσασα τό 

καΒένα άπό αυτά είς τήν άρμόζουσαν εις αύτό Βέσιν. 

Τα σύκα σύκα καί ή σκάφη σκάφη. Αί περιστροφαί καί 

τά ρητορικά σχήματα καί τά κροκοδείλια δάκρυα καϊ αί 

υπονοούμενοι φράσεις δέν έχουν κανένα τόπον πλέον. 

"Αλλο Άνταντισμός καϊ άλλο Βενιζελισμός. Άφήστο κατά 
μέρος τάς περιστροφάς καϊ παύσατε νά όχυροΰσΒε άπι- 

σΒεν Ανυπάρκτου κινδύνου. “Εχ-τε τό Βάρρος τής γνώμης 

νά Αμολογήσετε, ώς τίμιον πολιτικόν κόμμα, τι Βέλετε καί 

πέστε μας καΒαρά καϊ ξάστερα, άτι Βέλετε νά έπανέλΒετε 

είς τήν αρχήν, καταληφΒέντες άπό τόν Αξύν παροξυσμόν 

τής άρχομανίας σας, ΑΑιαφοροΰντες δί ό'τι Βά γίνουν έν 

τφ μεταξύ καϊ δί έκεΐνα ποΰ ι?ά συμβοΰν κατόπιν, χωρίς 

νά σας νοιάζη αν διά νά φΒάσετε τήν αρχήν, χρειασΒή 

νά πατήσετε έπί πτωμάτων καϊ νά σωριάσετε έρείπια 

Άλλά μή μάς λέτε ό'τι Βά μάς κάψη ή Άντάντ, έάν δέν 

σάς βοηΒήσωμεν νά φτάσετε εις τήν Αρχήν. Μιλήστε κα

Βαρά πρός τόν Ελληνικόν Λαόν καϊ άφήστέ τον νά κρίνη 

σύμφωνα μέ τήν συνείδησίν του. Άλλοιώτικα, τόσο τό 

χειρότερο γιά σάς.

ο

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ό άγων μεταξύ τών διαφόρων εμπολέμων στρα
τευμάτων εΐς τά διάφορα μέτωπα συνεχίζεται σφοδρός 
κατά τό μάλλον και ήττον, χωρίς νά παρουσιάζη άπο
τελέσματα, τά όποια είναι δυνατόν νά έπιφέρουν 
άλλοίιοσίν τινα εΐς τήν κατάστασιν, ήν παρουσιάζουν 
σήμερον τά πράγματα. Ή Άγγλογαλλική έπίθεσις εϊς 
τό δυτικόν μέτωπον, δπως έγράφομεν και εΐς τό προη- 
γούμενον φύλλον, δύναται νά ΑεωρηΑή πλέον λή- 
ξασα, χωρίς ή λήξις αύτής νά άποδόση εΐς τούς συμ
μάχους τά ύπ’ αύτών Αναμενόμενα. ’Επίσης, και ή 
Ρωσική έπίθεσις έπαυσεν άπό πολλοΰ νά έχη τήν 
σημασίαν, ήν άπέδωσαν εΐς αύτήν άπ’ άρχής οί Άν- 
τανπκοΐ κύκλοι, περιωρισθεϊσα μόνον εΐς ασήμαντους 
τοπικάς έπιθέσεις, άνευ γενικωτέρας σημασίας.Τοιου- 
τοτρόπως ή Γερμανική άντοχή άπεδείχθη άκόμη μία 
φοράν Ισχυρά, άποκρούσασα έπιτυχώς πάσας τάς έπι- 
θετικάς προσπάθειας τών Συμμάχων, δσον και δν 
αΰται έγένοντο άπό κοινού καί ταυτοχρόνως.

Άλλ’ ό παρατεινόμενος άγών, δσον καϊ δν έχη πε 
ριορισμένον χαρακτήρα, έχει στοιχίσει εΐς άμφοτέρους 
τούς άντιπάλους ανυπολογίστους θυσίας. Τό γεγονός 
δέ καταφαίνεται κάλλιστα έκ τής φειδοΰς, ήτις έπιδει- 
κνύεται ύπό τών Συμμάχων εΐς δλα των τά μέτωπα 
πρός περιορισμόν δσον τό δυνατόν μεγαλείτερον τών 
Απωλειών εΐς άνδρας. "Οπως δέ βαδίζουν τά πράγ
ματα, ήμπορεϊ κανείς νά έκφέρη άνεπιφυλάκτως τήν 
γνώμην, δτι ή μοιραία έξάντλησις άμφοτέρων τών 
έμπολέμων θά καταστήση πλέον έντονους τάς εκατέ
ρωθεν εύχάς διά τήν εΐρήνευσιν. Και δ,τι δέν θά 
κατορθώσουν αί λυσσώδεις έπιθέσεις, θά κατορθώση 
ή έξάντλησις »υτη, ήτις ήρχισε πλέον νά καταφαίνε
ται καθαρώτατα.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Οί αρμόδιοι θαυματουργοΰν αυτός τάς ήμέρας, καί πώς 

ήμποροϋν νά μή θαυματουργήσουν άφοΰ λέγονται αρμόδιοι; 
Άπεφάσισαν έν μέσφ μην’ι Ίουνίφ νά έπιδιορθόισουν τήν 
πλατείαν τοΰ Ζαππείου καί άφοΰ έξήγαγον τά όμμάτια της 
όπισθεν τοΰ Ζαππείου μεγάρου όδοΰ, τώρα έβγαλαν καϊ έκεΐνα 
τής πλατείας, τά όποϊα θά τούς πείραζαν άσφαλώς, διότι 
άλλοιώτικα πώς θά ήμποροΰσε νά έπαληθεύση τό ρητόν τής 
γραφής, «έάν ό οφθαλμός σουσέένοχλή έκβαλε αύτόν;» Άλλ’ 
άφοΰ έγινεν αύτό τό πράγμα καί έλήφθη ή άπόφασις τέλος 
πάντων νά διορθωθούν τώρα, διατί δέν έλήφθη τούλάχιοτον 
καί ή φροντίς νά περατωθή δσον τό δυνατόν ταχύτερον καί ή 
έπιδιόρθωσις; Άλλ’ είνε τόση ανάγκη νά τελειώσουν γρή
γορα ; Καϊ μήπως είνε ανάγκη νά ύπάρχη κάποιος τόπος διά 

νά άναπνεύσουν οί ’Αθηναίοι καί νά περιπατούν όλίγον; "Ωχ ! 
άδερφέ δέν άρκεΐ, δτι ύπάρχει Δημαρχία καί αρμόδιοι; Αύτό 
δέν άρκεΐ; Καί μήπως ήμπορεϊ, έπειτα, νά συμβή τίποτε καλ- 
λίτερον; Έλησμονήσατε, άνδρες, δτιζώμενείς τήν Ελλάδα;

f
Αύτή πάλιν ή έπίκλησις, ή οποία γίνεται πρός τά φιλό 

μούσα αΐσθήματά μας, τί σάς λέγει; Πηγαίνετε είς έξοχικόν 
κέντρον έπειτα άπό χίλιους δυο οικονομολογικούς συνδυα
σμούς, καί ένφ ροφάτε όλίγον άέρα καί χαϊδεύεσθε άπό όλί
γην δροσιάν, έρχεται ένας άπλυτος μικρός, συμπολίτης καί 
αύτός, έκμαθών θαυμάσια τήν τέχνην τοΰ έπαίτου καί έπαιτεΐ 
ή καλλίτερα απαιτεί όλίγας δεκάρας διά τούς μουσικούς. 
Καί αύτή ή έπίκλησις γίνεται διά τούς άνθρώπους έκείνους. 
οί όποιοι έδολοφόνησαν πρό ολίγου τόν δυστυχή Βάγνερ ή 
τόν κακότυχον Γκουνώ. ώσάν νά ήσαν οί δυστυχισμένοι καί 
αύτοί Διάδοχοι τής Αυστρίας. Άλλά νά πάρη ή οργή επιτέ
λους δέν υπάρχει καμμία δύναμις, ή όποια νά μάς οώση άπό 
τήν νέαν αύτήν πληγήν, τοσοϋτον μάλλον καθόσον άρκετά 
τραβάμε έπί τόσον καιρόν τώρα άπό τούς παντοπώλας, τάς 
,,.ατονοικοκυράς, καί τήν λειψυδρίαν; Μία δύναμις, ή όποια 
νά συλλάβη τούς διαφόρους Έλληνας επιχειρηματίας άπό 
τά ώτία καί νά τούς άναγκάοη, ή νά πληρώνουν αύτοί καί νά 
συντηροΰν τούς μουσικούς, ή νά μάς άφίσουν ήσυχους. "Ωχ ’ 
βρέ άδελφέ, δέν έχουμε άνάγκη άπό μουσική, τό κάτω κάτω 
τής γραφής. Άλλά θαυμάσια κάμνουν έν πάση περιπτώσει 
δλοι αύτοί οί καλοί συμπολϊται έπιχειρηματίαι έφ’ δσον υπάρ
χει νοήμον κοινόν, τό όποιον τούς ανέχεται

«
— "Αχ αύτοί οί Αθηναίοι έρωτευμένοι! Καί αύτή ή σελήνη · 

Όλα τά ζώα, τά όποια έστειλεν είς τήνγήν ό "Υψιστος, έχουν 
τήν περίοδον τών έρώτων των καί κατόπιν παύουν καί κάθον
ται ήσυχα. Άλλ’ αύτοί οί Αθηναίοι έρωτευμένοι; Δέν ήσυχά- 
ζουν ποτέ! Τούς συναντά κανείς εΐς δλα τά στενά δρομάκια 
τής πρωτευούσης καί τούς παρασυναντφ είς τό πάρκον τοΰ 
Ζαππείου. Τό δυστυχισμένου αύτό πάρκον I Τί άκούει καί τί 
βλέπει!...

Έτσι διαμαρτύρονται μερικοί συμπολϊται. Άλλ’, άγαθοί 
αδελφοί, διατί διαμαρτύρεσθε και διατί ξεσχίζετε τά ίμάτιά 
σας; Ή νεότης είναι νεότης, χρηστοί συμπολϊται, καί δέν 
άκούει τίποτε. Έπειτα τί βέλετε νά κάμουν; Ερωτεύονται. 
Καί πώς άλλοιώτικα ήμποροΰσε νά γίνη, μήπως ό έρως είναι 
άπηγορευμένος καρπός, ή τούλάχιστον άνεγνωρίσθη ώς λα
θρεμπόρων πολέμου άπό τήν Άντάντ ; Καί έφ’ δσον οΰτε τό 
ένα οΰτε τό άλλο συμβαίνει, γιατί νά μή έρωτεύωνται οί άν
θρωποι; Καί ποιος είναι ό προορισμός τους έπειτα; Αΰριον 
θά συνέλθουν είς νόμιμον γάμον καί μεθαύριον θά άποκτή- 
σουν τεκνάρια, τά οποία θά γίνουν καλοί συμπολϊται καί 
αύτοί, γενναίοι οτρατιώται καί θαυμάσιοι ερωτευμένοι- "Ετσι 
δέν λέγει ή κοινωνία; Αφήστε λοιπόν τούς νεαρούς συμπολί- 
τας νά έρωτεύωνται. "Ωχ, άδελφοί, τί θέλετε νά κάμουν έπί 
τέλους, άγαπφ δ ένας τόν άλλον, συμπαθοΰνται, άρέσκονται 
άμοιβαίως. Έτσι έδοξε τώ Ύψίστφ. "Αν θέλετε πηγαίνετε νά 
τοΰ κάμετε παράπονα.

Θεός καί άγιοι τοΰ μαρτυρολογίου, άνεγνωρισμένοι καί μή 
άπό τήν Ίεράν Σύνοδον, άγιε Ιάκωβε καί άγιε Ελευθέριε 
έλευθερωτά, έπιβλέψατε έξ ούρανοΰ καί ϊδετε τό κακόν καί 
προλάβετέ το. Τήν πολυτεκνίαν τών γυναικών εΐς τήν δραμα
τικήν ποίησιν. Πρό ολίγου εύειδής (έτσι πρέπει νά είναι τού
λάχιστον) συμπολϊτις, έτεκεν αισίως τρίδυμα μονόπρακτα. 
Πρός Θεοΰ καταλαβαίνετε τόν κίνδυνον, τόν αίοθάνεσθε; 
Οΰτε ό συνάδελφος καί δραματικός συγγραφεύς κ. Ήλιάδης 
έγραψε τόσα, δσα γράφουν άπό τίνος μέ τήν νέαν μανίαν ποΰ 
τάς κατέλαβε, αί συμπολίτιδες.Χθές ή ήμετέρα νόμιμος συμβία 
μέ ήνάγκασε νά ύποστώ τήν άνάγνωσιν καί τοΰ έκατοστοΰ 
είκοστοΰ πέμπτου δράματός της.

Καί ό γείτων μέ έπληροφόρησεν δτι καί ή συμβία του 
γράφει, καί άλλος συνάδελφος διαμαρτύρεται διά την αύτήν 
αιτίαν έπίσης, καί ή κυρία Μαριγώ τοΰ γαλακτοπώλου τής 
συνοικίας μας κατασκευάζουσα μπακλαβάδες γράφει δρά
ματα καί αύτή ύπό τήν θέρμην τής έμπνεύσεως άλλά καί τής 
φωτιάς καί τών ηλιακών άκτίνων.

Τέτοιον κίνδυνον ούδέποτε είδον αί Άθήναι, οΰτε ό κίνδυ
νος τής λειψυδρίας είναι μεγαλείτερος. Καί αΰριον θά άνα- 
γνώσωμεν είς τάς έφημερίδας, δτι «ή κυρία Ψ. έτεκεν αισίως 
τρίδυμα δραμάτια μονόπρακτα», ή δτι «ή έλλόγιμος κυρία Ρ. 
έν στενφ οικογενειακή) κύκλφ έτέλεσε τήν βάπτισιν τοΰ έκα
τοστοΰ δράματός της, τό όποϊον ώνομάσθη «Αύγά Μάτια». 
Άνάδοχος παρέστη ή κ. Υ. δραματική συγγραφεύς άνεγνω- 
ριομένη». Σύζυγοι, δι’ δνομα τοΰ Θεοΰ νά έπαναστατήσωμεν. 
Διότι άλλως άπωλεσθημεν.

Έν όνόματι τοΰ Νόμου, Χριστιανοί, είναι ορθόν, ένφ οί 
ντομάτες τιμώνται πρός ι ,6ο κατ’όκάν καί οί Αθηναϊκοί 
δρόμοι φωτίζονται άπό τόξα καί ήλιους ήλεκτρικούς αί μα- 
θήτριαι τοΰ Αρσάκειου νά ψάλλουν άκόμη κατά τάς τελετάς:

"Ας ύμνήται μυριάκις
Ό άείμνηστος Άρσάκης! ...

Καί ή κυρία Βαρουξάκη ή τόσον προοδευτική καί μέ τό
σον νεωτεριστικός καί υγιείς άντιλήψεις διευθύντρια, γιατί 
δέν φροντίζει νά έξοστρακισθή άπό τό ίδρυμα καί αύτός ό 
άναχρονισμός; Συμπολίτης έπηρεασθείς έγραψεν έπάνω εις 
τό αύτό μοτίβον.

Όρκιοθήτ’ έκατοντάκις 
πώς θά λείψη ό Μπενάκης 
δστις τώρα χιλιάκις 
ύπεσχέθη μυριάκις 
δτι θΐϊλθη τό νεράκι(ς). 
Καί ώρκίσθηκε δεκάκις 
καί τούς σύμβουλους έπίσης 
θάπρεπε νά τούς ξωρκίσης 
έάν έληγον είς ... άκις !.........

«
Γεγονός: Νεόπλουτος οικογένεια έφοπλιστοΰ, μετέβη εϊς 

τήν Κηφισσιάν διά νά ένοικιάση σπίτι διά τό καλοκαίρι.
Ό ιδιοκτήτης μετά τήν έξέτασιν τοΰ σπιτιού έρωτηθεϊς διά 

τήν τιμήν άπήντησε:
— Τρεις χιλιάδες δραχμές meubtee.
Ή κυρία ήρώτησε!
— Καϊ χωρίς μπλέ; . . . .

Καί ή εύρυμαθής καϊ διά πολλών έπικτήτων καί φυσικών 
προτερημάτων, κόρη έπεμβαίνουσα:

— Καλέ μαμά, είναι άνάγκη νά έχει. .. μπλέ !.... 

ο ΡΕΤ.

ENTrnnsEig και ςκετεις

ΕΝΩ ΕΤΡΕΧΕ Τ© ΤΡΑΜ
Εύθυμη ή παρέα έξη έργατικών, έγύριζε στήν Αθήνα μέ 

τό τράμ τό Σάββατο τό βράδυ, ύστερα άπό γερό γλέντι στή 
Φαληρική άκτη. Ό Κατσαντώνης, μέ τόν αμανέ καί τήν Κορ- 
δελιότισσα άντηχοΰσε μέσα στό τράμ, έκφράζοντας τόν πόθο 
τοΰ Έλληνος, ποΰ μέ ένα ποτήρι ρετσίνας παραπάνω, γίνεται 
δλος αίσθημα. Γιά μιά στιγμή τό τραγοΰδι έσβυσε σιγά - σιγά 
καί τά μάτια τών περισσοτέρων έκλεισαν. Ό θόρυβος ποΰ 
έκανε τό τράμ τούς νανούριζε καί τό κούνημα τοΰ βαγονιού 
τούς άποκοίμισε σάν τά μικρά παιδιά οτήν κούνια. Τό άεράκι 
ποΰ φυοοΰοε τούς έδρόσιζε καί σέ λίγο είχαν γύρει καί τά έξη 
κεφάλια, σάν παραγινομένα φροΰτα, έτοιμα νά πέσουν χάμω 
στό πρώτο τράνταγμα. Όταν φθάσαμε στις Τζιτζι^ιιές τό 
τράμ έοταμάτησεν. Ό νέος θόρυβος, τοΰ κόσμου ποΰ εμπαινε 
στό βαγόνι γιά νά άνέβη στήν πόλι καϊ ή μεγάλη στάσι, τούς 
έξύπνησε.

— Φτάσαμε ; Ρώτησε, ό ένας ξαφνιασμένος. ΟΙ άλλοι έτρι
βαν τά μάτια τους χασμουρήθηκαν κι’ δλοι μαζΰ άρχισαν 
τήν συζήτηση ή όποια δέν άργησε νά γίνη πολιτική.

— Άκοΰς έκεϊ, έλεγεν δ ένας, λένε δτι φοβόμαστε τόν πό
λεμο καί γι’ αύτό δέν είμαστε Βενιζελικοί! Έμεϊς φοβόμαστε 
ποΰ πολεμήσαμε σέ δύο πολέμους ; Έμεϊς δέν παγώσαμε στό 
Μπιζάνη έμεϊς δέν λαβωθήκαμε στό Κιλκίς; Ποιοι πήγαν 
στήν Κρέσνα, αύτοί οί καλαμαράδες ποΰ φωνάζουν πόλεμος;

— Αύτά νά τάκοΰς έσύ ποΰχεις τέσσερες πληγές.
—Όχι, δέν φοβόμαστε τόν πόλεμο, μά δέν πάμε νά πετσο

κοφτούμε δμως καί γιά τούς ξένους.
— Σενεγαλέζοι δέν είμαστε μεϊς. Γιά τήν πατρίδα μας ναί, 

νά πολεμήσουμε, μά δχι γιατί τό θέλει ό Βενιζέλος καί ό Σα
ράϊγ. Άς τό πή ό καπετάν Κωνσταντής καί σοΰ λέω έγό> άν 
πάμε ή όχι.

— Νά μάς ζήση ό Κουμπάρος.
— Βρέ τί φωνάζετε; Άν βγή δ Βενιζέλος θά πάτε καί θά 

παραπατε.
4 >— Καί πώς θά βγή ;

—Άμα τόν ψηφίσουν οί περισσότεροι δέ θά βγή;
— Βρέ ποιοι περισσότεροι; Άμα δέν τόν ψηφίσουμε μεϊς, 

ποιός θά τόν ψηφίση, οί κουραμπιέδες;
— Αύτοί ποΰ θέλουν νά πολεμήσουμε γιά τήν Άντάντ.
— Αύτοί άς πάρουν τά τουφέκια τους κι’ άς πάνε νά κατα- 

ταχθοΰν έθελονταί. Νά ό Σαράϊγ, δέν είναι μακρυά. Στή 
Θεσσαλονίκη είναι πρόθυμοι οί Άγγλόγαλλοι νά τούς δεχτούν, 
έμεϊς δμως δέν πά;ιε. Μάς θέλει δ Κουμπάρος νά πολεμή
σουμε γιά τήν Ελλάδα. θεμ.
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'Χννέχβνα άχό τύ χροηγούμβνον
* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ 

Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΚΜΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *

— Μ ή γελφς, αγαπητέ μου. Θαδινα δτι εχω καί δέν 
έχω, τά παράσημα, τά μετιίλλια, τό ’Ινστιτούτο, δλα, 
δλα, γιά νά είχα αυτά τά μαλλιά, αύτό τό σφρίγος τής 
νεότητος και τής έμορφιας. “Επειτα ξαναγυρίζοντας 
άποτόμως πρός τόν Γκωσέν, τόν ρώτησε μέ τό από
τομο συνηθισμένο ΰφος του:

— Καί ή Σαπφώ; τί γίνεται ή Σαπφώ; Δέν τή 
βλέπουμε πιά.

Ό Ζάν γούρλωσε τά μάτια του, χωρίς νά καταλα- 
βαίνη τίποτε άπό δσα τοΰ έ/.εγεν ό γλύπτης.

— Μά δέν είσαι πιά μαζί της ;
Καί βλέπων τήν έκπληξί του ό Καουντάλ προσέδεσεν.
— 'II Σαπφώ, τέλος πάντων, ή Φανή Λεγκράν, ή 

Βίλ ντ’Αβραί....
— Ώ τώρα πιά! Είνε τόσος καιρός ποΰ δέν είμα

στε μαζί.
Πώς τοΰ ήλθε στό στόμα ένα τέτοιο ψέμμα; “Ισως 

άπό κάποια οργή, κάποια ντροπή, γιατί έδίδετο στήν 
έρωμένη του τό δνομα Σαπφώ, ήμπορεΐ άπό τήν 
στενοχώρια νά μιλήση γΓαύτή μαζί μέ άλλους άνδρας, 
ιστός άπό τήν επιθυμία νά μάθη γι’ αύτήν πράγματα, 
ποΰ άλλοιώτικα δέν θά ήτο δυνατόν νά τά μάθη.

— Μπά! ή Σαπφώ; είνε ή ϊδια, δπως πάντοτε, 
γυρνφ άπ’ έδώ κι’ άπ’ έκεϊ; ρώτησεν δ Ντεσελέτ.

— Δέν τήν θυμάσαι λοιπόν πέρσυ στό χορό σου 
ντυμένη σάν φελάχα; Γην άρχή τοΰ φετεινοΰ φθινο
πώρου τήν ηύρα νά γευματίζη μ’ αύτόν τόν νέον 
άπ’έδώ στοΰ Λαγκλουά. "Οποιος τούς έβλεπε, θά ώρκι- 
ζόίανε, πώς ήτανε νεόπαντροι, μόλις δεκαπέντε ημερών.

— Μά τί ηλικία έχει; άπό τότε ποΰ τήν γνωρίσαμε...
Ό Καουντάλ σήκωσε τό κεφάλι του πρός τά έπάνω 

σάν νάθελε νά ζηιήση μέσα στήν μνήμη του. «Τί ήλι- 
κία; Τί ηλικία... Γιά σιάσου. Είς τά 53· τθτε πο® 
μοΰ ποζάριζε, ήτανε ιχ χρόνων. Τώρα έχουμε 73-Ώστε 
λογάριασε νά Ιδης*.  Καί σέ λιγάκι προσέθεσεμέ θάρ
ρος. «Άν τήν έβλεπες πρό είκοσι χρόνων, λεπτή, ψηλή, 
μ’ενα στοματάκι σάν τό τόξον τοΰ έρωτος.... Μέ τά 
μπράτσα καί τούς ώμους άκόμη λεπτούς, σχεδόν άδύ- 
νατους, ποΰ πήγαιναν τόσο ώραΐα, είχε δλη τή φωτιά 
τής Σαπφοΰς... Άλλά καί τί γυναίκα, τί μαιτρέσσα!... 
Ήταν μιά σάρκα, ποΰ γεννούσε τόν πόθο, ένα μάρ
μαρο γεμάτο φωτιά, μιά συμφωνία ποΰ δέν τής έλειπε 
ούτε μιά νότα. Ήταν ή Σαπφώ, ποΰ τή δύναμι τής 
λύρας της τήν είχε γιά δύναμι τής ματιάς της, ποΰ 
έδειχνε δλη της τήν ψυχή, τήν ψυχή ποΰ ένέπνευσε 
τόν Γκουρνερί.

Ό Ζάν, κατακίτρινος έσκέπτετο: Μήπως ήταν έρα- 
στης της καί αύτός; - . .·

— Ό Γκουρνερί... Ά! μ'έκανε νάυποφέρω πολύ... 
Τέσσερα χρόνια έζούσαμε μαζύ σάν σύζυγοι, τέσ

σερα χρόνια τής Ικανοποιούσα δλα τά καπρίτσια.... 
Τής είχα δάσκαλο γιά τό τραγούδι, δάσκαλο γιά τό 
πιάνο, γιά τήν Ιππασία, ξέρω καί γιατί άλλο άκόμη;...

Τήν είχα σάν κυρία τοΰ κόσμου, μέ τής τουαλέττες 
της μέ τά μπιζού της, γεμάτη περιποίησι και πλούτη, 
αύτή ποΰ τήν τράβηξα άπό τό δρόμο μιά νύχτα. Αύτή 
ποΰ ήταν δημιούργημα δικό μου, ποΰ γιά νά τήν 
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φέρω σ' αύτό τό σημείο, ξόδεψα δλη τή δύναμι τής 
ψυχή; μου, περιβάλλοντας την μέ τήν λατρεία μου καί 
γεμίζοντας την διαμάντια. Αύτήν ποΰ τή; είχα μετα- 
δωση ένα κομμάτι, τό μεγαλήτερο τής ψυχή; μου, ήλθε 
αυιός δ φίλος νά μοΰ τήν πάρη, άπό τό τραπέζι μου, 
ποΰ σάν φίλος σάν αδελφός καθότανε κάθε Κυριακή.

’Ανέπνευσε βαθειά, σάν νά τοΰ πίεζε τά στήθη έν’- 
βάρος.’Ανέπνευσε, άλλά ή Αναπνοή του ήταν σάν στε
ναγμός. Μέ τήν δύναμι τής Αναπνοής του προσπα
θούσε νά διώξη αύτήν τήν παληά ερωτική πίκρα, 
ποΰ έκανε τή φωνή του νά τρέμη. "Υστερα μέ τή 
φωνή πιό σταθερή έξηκολούθησε ήσυχο;:

— Αύτή του δμως ή παληανθρωπιά, δέν τόν ωφέ
λησε. Τρία χρόνια ποΰ έζησαν μαζύ, έτυρραι ίστηκε. 
Αύτός δ ποιητής, ποΰ άλλοτε ήταν τόσο ήσυχος μέ τό 
άγαθό μειδίαμα πάντοτε στά χείλη, είχε γίνει νευρι
κός, σχεδόν μανιακό:. Φαντάσου, έπαιζαν καί ξύλο!... 
"Επρεπε νά τούς δή;!... "Οταν πήγαινε κάνει; σπίτι 
τους εΰρισκε, αύτή νάχη δέσει τό μάτι της μέ επιδέ
σμους, αύτουνοΰ δέ τά μούτρα του κατακομματιασμένα 
άπό νυχιές.... Τό ώραΐον δμως ήταν, δταν ήθελε νά 
τήν παρατήση. Τοΰ είχε κολλήση σάν τσιμπούρι. Τόν 
έπερνε άπό πίσω καί πολλές φορές κοιμώτανε άπ’έξω 
άπό τήν πόρτα τής κάμαρης ποΰ κοιμώταν αύτός, 
ξαπλωμένη πάνω στήν ψάθα. Μιά νύχτα, μέσα στήν 
καρδιά τοΰ χειμώνα, τόν περίμενε στό πεζοδρόμιο, 
πέντε ώρες ολόκληρες, άπ’ έξω άπό τό σπίτι τής Φαρσύ, 
δπου δ Γκουρνερί μέ δλη τήν παρέα περνούσε τή 
βραδυά του... Μά ή καρδιά του δέν είχε έλεος γι’αύ
τήν καί δ ελεγειακός ποιητής έμενεν Αναίσθητος, μέχρι, 
τοΰ σημείου νά ζητήση άπό τήν Αστυνομία νά τοΰ 
τήν ξεφορτώση! Ά! τί εύγενής κύριος!... Καί στό 
τέλος γιά «ευχαριστώ» σ’ αύτήν τήν κόρη ποΰ τοΰ 
είχε δώσει τά ωραιότερα χρόνια τή; ζωής τη:, τά νειάτα 
της, τήν εξυπνάδα της καϊ δλη τή δροσιά τη:, τής 
πέταξε κατακέφαλα ένα τόμο ποιημάτων ποΰ ήταν 
γεμάτος μϊσος, δνειδισμούς, κατάρες, κλάματα «Τό 
βιβλίον τοΰ έ'ρωτος» και τό όποιον είναι τό καλλί
τερο έργο του....

’Ακίνητος, στηριγμένος στήν καρέκλα του δ Ζάν, 
ρουφούσε Αργά άργά μέ τό καλαμάκι, τό παγωτό 
του ποΰ τοΰ είχαν προσφέρει. Τό παγωτό αύτό τοΰ 
πάγωνε τήν καρδιά καί δλα του τά σωθικά.’Έτρεμε. 
Έκοίταζε Αφηρημένα τόν κόσμο ποΰ πηγαινοήρχετο, 
τά Αμάξια ποΰ κυλούσαν γρήγορα επάνω στήν άσφαλτο 
και τάβλεπε σάν σκιές. Ό θόρυβος τού Παρισιού, δέν 
έφτανε είς τ’αύτία του. Δέν άκουγε τίποτ’άλλο, άπό δτι 
έλέγετο στό τραπέζι του. Ι’ι’αύτόν δέν υπήρχε τίποτ’άλλο 
άπό τή φωνή τοΰ Καουντάλ ποΰ τοΰ έχυνε τό πιό πι
κρό δηλητήριου στήν καρδιά. (Ή συνέχεια είςτό προσεχές)

I. ΣΦΑΚ1ΑΝΑΚ1Σ
&ΙΔΛΚΤΟΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΈχΙ 13 δνη έν Βερολίνφ έχππιΛηιΛβίς. Υφηγητής έπί τρ^τίαν έν τφ 
ΠανΒΧΐβτημΙφ Βκ^ολινου. Χυνρργά'ης τοί*  Γυναι.χολογιχοΗ Γϊεοιο&ιχηΰ 
Ββρολινου. ΔιβνϋΌντης τής Γυνπνχολθγιχής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έχί πενταετίαν
8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ,. Ζήνωνος 6*.

Κομψο τυπωμένη, είς τό γκλασέ χαρτί, είς τό όποιον έξε- 
δίδε το πρώτα. μέ πλούτον εικόνων πρωτοφανή κα' μέ ποικι
λίαν ΰζ.η; έξεδοϋη ή μηνιαία έκδοσις τής ·Εικονογραφημέ
νη;» εις διπλοΰν δεκιιεξασέλιδον τεύχος τών μηνών Απρι
λίου καί Μαϊου^καί κυκλοφορεί κατ' αΰτάς. Μέ τό τεύχος 
αύτό ή μηνιαία έκδοσις τής <Εικονογραφημένης· επανέρχε
ται είς την κανονικήν τ*|ς  πορείαν, άπό τήν όποιαν ε:'χε 
παρεκκλίνει κατά τούς παρελθόντος μήνας. Τό τεύχος το'; 
’Ιουνίου Θά έκδοθή μέ τήν αύιήν πολυτέλειαν καί ποικιλίαν 
έντός τής προσεχούς έβδομάδος.

*
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

ΙΙοιός Οά έ.τίστευε δτι μπορεί νά μάθη τόν χαρακτήρα 
μιας γυναικός άπλούοτατα, άπό τό χρώμα ποΰ τής άρέοει;

Καί δμως ά.τεδείχθη ακριβέστατη ή μέθοδος αύτή, τήν 
όποιαν άιεκάλυψεν ένας Άγγλος ψυχολόγος.

Κατ’ αϋτον, όσες προτιμούν τό κυανοϋν χρώμα, έχουν 
βλέμμα Θωπευτικόν καί εύαίσθητην καρδιά. Είναι αφελείς καί 
εύθυμες,γίνονται δέ τρυφερές σύζυγοι καί Θαυμάσιες μητέρες.

ΊI γυναίκες, πού αγαπούν τά ζωηρά κόκκινα χρώματα, είναι 
υπερήφανες, ύψηλόφρονες, Αριστοκρατικές καί εύγενεϊς φύ
λακες τής οικογενειακής τιμής. 'Επειδή είναι όλιγότιρον εύ.τα- 
Οεϊς ά.τό_τάς προηγουμένιτς, είναι καί ψυχρότερες άπ’αυτές 
είς τόν έρωτα και περιφρονοΰν τήν ζηλοτυπίαν καί κάθε 
άλλην μικροπρέπειαν τής καρδίας καί τών αισθήσεων.

"Οσες προτιμούν τά πράσινα, είναι άστατες, ιδιότροπες καί 
δέν έχουν καιιμια τάξι οδτε στή ζωή, ουιε στές Ιδέες τους. 
Είναι περίεργες, ελαφρόμυαλες καί τοϋ; Αρέσει πολύ ή κα
κογλωσσιά. Στήν άγάπη δέν είναι καί πολύ πιστές, πράγμα 
πού δέν τίς εμποδίζει νά είναι ζηλότυπες καί γκρινιάρες.

Αυτές πού προτιμούν τά γκρενά - κόκκινα είναι φίλεργες, 
άλλά βίαιες καί παράφορες στό θυμό τους, χωρίς νά έχουν 
κακία μέσα τους, γιατί τούς περνάει γρήγορα. Είναι μητέρες 
βσρβορες καί σιό σπίτι τους άκούγονται κλαματα καί φωνές.

"Οσες αγαπούν τά βιολέ χρώματα είναι φαντασιόπληκιες 
καί επιθυμούν τά πιό παράδοξα καί τά πιό αδύνατα πράγ
ματα. Τεμπέλες καί αργοκίνητες, αγαπούν τήν πολυφαγία καί 
τή λιχουδιά. Φαίνονται απλές, έν τούτοις πεθαίνουν γιά κολα- 
κίες καί περιποιήσεις. Είναι έξυπνες καί Αγαπούν τά γράμ
ματα καί τήν καλλιτεχνίαν.

Αύιές πού προτιμούν τά μώβ είναι ίδιες μέ τίς προηγού
μενες, μέ ιήν διυφοράδτι είναι πιό εύγενικές καί έχουν μεγα- 
λήτερη φινέτσα.

*
Τ£ΙΜΠΙΕ£

Στής 'Ελλάδος τήν έρημη ράχη 
ό Σαράϊγ πηδάει, δόξα νάχη. 
Μελετάει γιά νίκες λαμπρές 
καί στό χέρι ματσούκι κρατάει. 
Δόν Κιχώτης έχει γίνει μαθές.

*
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΡΥΟ ΕΙΣ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ
Πιστεύετε ίσως, δτι ευρισκόμενοι πιό κοντά είς τόν ήλιο 

θά ζεσταίνεστε περισσότερο, άναχωροΰντες άπό τήν αρχήν 
δτι δσο πλησιέστερα εύρισκεσθε σ' ένα πράγμα θερμό τόσο 
καί περισσοτέρα θερμότητα θά αίσθάνεοθε. Αύτό είναι αλή
θεια. Όσο κοντή τέρα εύρισκόμεθα είς τόν ήλιον τόσο περισ
σότερη θερμότητα αίσθανόμεθα, έκτός άν μεσολαβούν γεγο
νότα, τά όποία έξασκοΰν άλλην έπίδρασιν. Όσου ψηλά άν 
είναι τά όρη δέν είναι δυνατόν νά πούμε δτι κάνομε κάτι 
πλησιασαντες τόν ήλιο, δοθέντσς δτι τά ύψηλότερα δρη τής 
γής δέν υπερβαίνουν τάς ίο χιλιάδα; μέτρα είς ΰψος, ή δέ 
άπόοτασις πού μάς χωρίζει άπό τόν ήλιο είναι 15» εκατομ
μύρια χιλιόμετρα! Έπειτα υπάρχει καί κάτι άλλο. Τό καλο
καίρι ή γή εύρίσκεται πιό μακρύτερα άπό τόν ήλιον παρά 
τόν χειμώνα. Άλλ’ έκεϊνο ποϋ μας ενδιαφέρει είναι γιατί είς 
τας κορυφάς τών βουνών ποΰ εΰρίσκονται πλησιεστερα δπωσ- 
δήποτε είς τόν ήλιον, κάνει περισσότερο κρύο; Τό φαινόμε-

νον αύτό έξηγεϊται έκ τοΰ γεγονότος, δτι ή θερμοκρασία εΰρι- 
σκεται έπί τής ομαλής έπιφανείας τής γής, μολονοτι προέρ
χεται άπό τόν ήλιον. Έξ άλλου ό ατμοσφαιρικός άήρ σχη
ματίζει γύρω άπό ιάς ομαλός έπιφανείας τής γής ένα κάλλυμα 
Απέραντου, τό όποιον συγκρατεϊ έτσι τήν θερμότητα. Όταν 
άνέλθομεν είς τήν κορυφήν ένός βουνοΟ ουναντώμεν τά 
πυκνότερα στρώματα τού άέρος, τά όποια είναι άπηλλαγμένα 
άπό τήν θερμότητα, ήτις μένει είς τάς όμαλάς έπιφανείας. 
"Ετσι έξηγεϊται τό φαινόμενον, διατί είς τάς κορυφάς τών 
βουνών κάνει πάντοτε κρύο-

ΕΛΑ
"Ελα βεργολυγιστή μου 

στ’ άκρογυάλι μοναχή 
μήν τρομάζης τό σκοτάδι 

μή φοβάσαι τή βροχή.
Κι’ έχω σπίτι τήν καρδιά μου 

δπου καίει σάν φωτιά, 
Βασιληά τόν έρωτά μου 

νά σοΰ κάνη συντροφιά.
(Άπδ τή .Χρυσή Φλογέρα» τοϋ Δόγη).

* .
ΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΓΚΩ

Ό Βίκτωρ Ούγκώ, αναφέρουν τά θεατρικά χρονικά τής 
Γαλλίας ήτο πολύ απαιτητικός απέναντι τών διευθυντών τών 
θεάτρων, τών όποιων ή καταστροφή ποΰ μπορούσε νά έπέλθη 
εις τήν έργασία τους, όλίγον τόν ένδιέφερε. Όταν πήγε εις 
τόν Χάρελ μέ τό χειρόγραφον τής «Μαρίας Τουντόρ», δ τε
λευταίος αύτός τόν ρώτησε:

— θά έχουμεν αρκετούς ηθοποιούς γιά νά παίξουνε τό 
έργον

—"Ενα καλό άνσάμπλ ηθοποιών μέ άρκεϊ.
— Καί γιά τϊς σκηνογραφίες ;
—"Λ I εύκολο πράγιια. θά διαλέξουμε στήν αποθήκη.
Ένφ διάβαζαν τό έργο ό Ούγκώ ανέκραξε σέ μιά κατάλ

ληλη στιγμή :
— ΆI ξέρεις τί ώραΐα ποΰ θά έπαιζε τόν ρόλον αύτόν δ 

Φρεντερίκ;
Τήν έπομένην ό Χάρελ αγκαζάριζε τόν Φρεντερίκ γιά νά 

παίξη τό νέον έργον τοΰ Ούγκώ.
— Ευχαριστώ πολύ, τού είπεν ό Ούγκώ, άμα τό έμαθε, 

άλλά ξέρεις ό Φρεντερίκ δέν θά έχη άνάλογον περιβάλον!
Ό Χάρελ, χωρίς νά άπαντήοη πάλιν, προσέλαβε άκόμη δύο 

άπό τούς καλλίτερους ηθοποιούς.
— Τώρα παρετήρησεν ό Ούγκώ, άφοΰ ύπεβλήθητε είς τό

σος μεγάλος θυσίας πρέπει νά κάμετε καί σκηνογραφίες και
νούργιες, γιατί άλλοιώτικα θά άποσύρω τό έργον μου.

— Πώς ; Καί τά άγκαζμάν τών ηθοποιών ποΰ έκαμα ;
— Ξέρω έγώ ; Κάνε δτι θέλεις I
Πρό τής επιμονής αύτής ό Χάρελ, άναγκάσθηκε νά κάμη 

καινούργιες σκηνογραφίες.
Τέλος μέ τάς απαιτήσεις του ό Βίκτωρ Ούγκώ έφθασε 

μέχρι τοΰ σημείου ώστε νά άλλάξη καί τό ταπετσάρισμα άπό 
τίς λόζες, μέ τήν πρόφασιν δτι τό χρώμα ποΰ είχαν δέν έπή- 
γαινε μέ τήν έποχήν είς τήν όποιαν άνεφέρετο τό έργον.

Ν Ε ΑΙ ΘΕ ΡΑ Π El A I

ΕΝ ΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή επιληψία (σελη
νιασμός) εΐδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής 'Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Ακτινών Ραϊντγκεν.—'Οδός Πει
ραιώς to. Τής ανίκανόν η το; :;·ί έκσπερματώσεως Ιδία δλως 

θεραπεία μέ έκπζ..,.- αποτελέσματα.
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

L·.

(Συνέχβαι άηό

Συνεζήτησαν άκόμη όλίγον και κατόπιν άπεφάσισαν νά 
φύγουν διά τάς Αθήνας, μετά δύω ήμέρας. Έστειλαν μάλι
στα είς τόν κ. Μαρκέτον τό εξής τηλεγράφημα:

Χρ. Μαρκέτον, Βουλευτήν Θήρας

Ξενοδοχεΐον τδίινέρβα», ’Α'&ήνας

Τηλεγράφημα έλήφθη. ΙΙροτιμώμεν «Αθηνών». Φροντί
σατε κράτηΟή θέσις. Έρχόμεθα «Πέλοπα» Κυκλαδικής.

Ευλαλία, Μίτσα.

Ό κ. Μαρκέτος, μόλις είχε κατέβει άπό τό δωμάτιον του, 
είς τό ώραΐον σαλονάκι τής «Μινέρβας». Καθισμένος κοντά 
είς τά πελτόρια κρύσταλλα, ποΰ σχηματίζουν τά μεγάλα παρά
θυρα πρός τήν οδόν Σταδίου, σέ μιά κομψή σέζ-λόγγ μέ 
δλες τίς έφημερίδες καί τά Περιοδικά δλου τοϋ κόσμου στι- 
βαγμένα σ’ ένα τραπεζάκι, έδιάβαζε καί ροφοϋσε τόν καφέ 
του, νωχελέστατα ξαπλωμένος, μέ ένα ευωδέστατο πούρο είς 
τό στόμα, τοϋ όποιου τόν τεφροκύανο καπνό έστροβίλιζε ένας 
μεγάλος άνεμιστήρ, ίλιγγιωδώς στρεφόμενος καί νανουρίζων 
γλυκά μέ τόν άδιάκοπον βόμβον του.

Έξαφνα άνοιξεν ή πόρτα τοΰ ’Αναγνωστηρίου καί ένα 
γκαρσόνι έπλησίασε πρός τόν κ. Μαρκέτον, μ’ ένα δίσκον, 
τόν όποϊον τοϋ έπρότεινε. Μέσα είς τόν δίσκον ήτο τό τηλε
γράφημα τής κυρίας Μαρκέτου καί τής Μίτσας.

Έσχισε τόν κίτρινον φάκελλον καί τό έδιάβασε. Έπειτα 
τό έτσάκισε, καί τό έβαλε είς τήν θήκην τών γυαλιών του καί 
έξηκολούθησε τό διάβασμα.

Κατά τάς ένηάμιση άφήκε τίς έφημερίδες, έκτύπησε τό 
κουδούνι, είπε τοΰ γκαρσονιού νά τοΰ φέρουν τό καπέλλο καί 
τό μπαστούνι του καί έξεκίνησε γιά τήν Τράπεζαν.

Ό Γενικός Διευθυντής δέν είχε πάει άκόμη. Ήναγκάσθη 
λοιπόν νά περιμένη. Δίπλα είς τό γραφείον τοΰ Γεν. Διευθυν- 
τού είδε μίαν αίθουσαν μέ ένα μεγάλο τραπέζι έπίμηκες καί 
γύρω έξ-έπτά πολυθρόνες, ένα καναπέ άπό μαροκέν, μέ παο- 
σαμέντα μαόνι κ. λ. δλα βαλμένα καλά.

Ή πόρτα ήτον άνοικτή καί προφανώς τό διαμέρισμα αύτό 
έχρησίμευε ώς αίθουσα αναμονής.

Ό κ. Μαρκέτος λοιπόν, άφοΰ έκαμε δύω-τρεΐς βόλτες είς 
τόν προθάλαμον, έπήγε μέσα καί έκάθησε είς μίαν πολυθρόνα, 
μέ τό καπέλλο είς τό χέρι, περιμένων τόν Γεν. Διευθυντήν.

Τότε ένα κτήνος, ένας κλητήρ, άπό τά κτήνη έκεΐνα πού 
περιστοιχίζουν δλους αυτούς τούς προϊσταμένους τών ίδρυ- 
Κ'.των τού είδους αυτού καί τούς μεγάλους έν γένει, τόν 

λησίασε καί τού λέγει άπότομα:
— Έδώ δέν έπιτρέπεται κύριος. Πώς 'μπήκες, χωρίς νά 

ρωτήσης;
Ό κ. Μαρκέτος δέν ήμποροΰσε νά φαντασθή πώς είναι 

δυνατόν νά λέγεται Τράπεζα, ένα ίδρυμα χωρίς αίθουσαν άνα- 
μονής, άφοΰ αύτός ό Γεν. Διευθυντής επήγαινε είς τάς ίο, 
καί μέ τέτοια ζώα άντί κλητήρων.

— Πήγαιν’ άπό δώ· τού είπε, χωρίς καν νά συζητήση.
—'Ακόυσες τί σοΰ είπα; τοΰ λεγει ό κλητήρ.
Τότε ήσθάνθη δτι τό αίμα έσωρεύθη είς τό κεφάλι του. 

Πρώτην φοράν τού μιλούσαν έτσι. Έσηκώθηκε γεμάτος άπό 
θυμόν, έπροχώρησε πρός τόν κλητήρα καί τόνάρπαξεν άπό 
τό αΰτί.

Τήν στιγμήν έκείνην ανέβαινε ό Γεν. Διευθυντής, άλλά δέν 
άντελήφθη τί συνέβαινε. Άνεγνώρισε δμως τόν κ. Μαρκέτον.

— Κύριε βουλευτάααα! τού είπε μειδιών καί τείνων τό χέρι 
είς αύτόν.

Είς τό άκουσμα αύτό ό κλητήρ έμεινε σάν κεραυνόπληκτος. 
Κατεργάρης δμως, συνήλθε άμέσως, έτρεξε νά πάρη τό φτερό 
καί ήρχισε νά ξεσκονίζη τά παπούτσια τοΰ κ. Μαρκέτου.

— 'Ορίστε λοιπόν· τού είπε ό Γεν. Διευθυντής, άνοίγων τήν 
πόρτα τοϋ γραφείου του.

Ό κ. Μαρκέτος έπέρασεν εύχαριστών καί έκάθησεν είς 
μιά πολυθρόνα, έμπρός άπό τό μεγάλο γραφείον τοΰ Γεν. 
Διευθυντοΰ, ένφ ό κλητήρ έπαιρνε τά καπέλλα των καί άνοιγε 
τόν άνεμιστήρα.
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— Τί νέα, λοιπόν; ήρώτησεν ό Γενικός, καί έκαμε νεΰμα 
. είς τόν κλητήρα νά τούς άφήση μόνους.

— Νέα δέν ύπάρχουν, πολιτικά έννοώ· άπήντησεν ό κ. Μαρ
κέτος. Ή Κυβέρνησις στέκει πολύ καλά είς τά πόδια της. 
Τήν περασμένη έβδομάδα μάλιστα είχαμε κάποιαν προσχώ- 
ρησιν ... τεσσάρων άντιπολιτευομένων.

—"Ωοτε πάμε πλησίστιοι γιά τόν προϋπολογισμό.
—Ά, βέβαια. Είναι τόσο καλμαρισμένος δ όρίζων .. .
Έπέρασαν μερικές στιγμές. Έπειτα ό Γεν. Διευθυντής 

εσηκώθηκε άπό τό γραφείον καί έστάθηκε έμπρός άπό τόν 
κ· Μαρκέτον.

- - Λοιπόν; τοΰ είπε, συνοδεύων τήν λέξιν του μ’ ένα 
βλέμμα γεμάτο άπό περιέργειαν.

— Είχατε τήν καλωσύνην νά άναλάβετε ύπό τήν προστα
σίαν σας τήν άνεψιάν μου...

--•Ναί, ναί, ναί. Γιά τό τηλέφωνον. Άκριβώς είς τό τέλος 
τού μηνάς θά φύγη αύτός ό κακομοίρης δ τηλεγραφητής πού 
έχουμε. Γέρος πιά. Ώστε δέν έχει ή δεσποινίς άνεψιά σας 
παρά νά έλθη είς τήν πρώτην νά άναλάβη τά καθήκοντά της.

—Έχουμε σήμερα; ρώτησεν ό κ. Μαρκέτος.
— Σήμερα έχουμε . . . άπήντησεν ό Γεν. Διευθυντής, κυττά- 

ζων τόν ημεροδείκτην . .. είκοσιέξ. Είκοσιέξ Παρασκευή ... 
Ώστε τήν Τετάρτην θά έγκατασταθή ή Δεσποινίς.

— Σάς είμαι άπείρως εύγνώμων, κύριε Διευθυντά· εΐπεν ό 
κ. Μαρκέτος.

— Παρακαλώ, κύριε βουλευτά. Καθώς βλέπετε ή ύποχρέω- 
σις είναι αμοιβαία. Έγώ σάς παρέχω μίαν θέσιν ύπέρ τής 
συγγενούς σας, ή όποια μάλιστα έπεσε καί θύμα μιάς τοιαύτης 
δυσμενείας τής τύχης, καί σείς δμως μού διαθέτετε ύπάλλη- 
λον μέ τόσα σπάνια προσόντα. Βεβαιωθήτε δτι καί έγώ σάς 
είμαι έξ ίσου εύγνώμων.

Ό κ. Μαρκέτος τότε τοΰ έδειξε τό τηλεγράφημα μέ τάς 
ύπογραφάς τής συζύγου του καί τής Μίτσας.

— Μπόν, μπόν είπε δ Γεν. Διευθυντής. Στήν πρώτη λοιπόν.
— Σάς εύχαριστώ καί πάλιν. Χαίρετε, είπε δ κ. Μαρκέτος 

έγειρόμενος καί δίδων τήν χεΐρα του πρός αύτόν.
— Όρβουάρ, έ , Τήν πρώτην τού μηνός.
— Μάλιστα, μερσί.
Ό Γενικός Διευθυντής τόν προέπεμψε έως τήν πόρτα, 

όπισθεν τής δποίας άνέμενε δ κλητήρ, σούζα, μέ τό καπέλλο 
καί τό μπαστούνι τού κ. Μαρκέτου καί μέ χίλιες δύω ύποκλί- 
σεις καί τεμενάδες.

Ό κ. Μαρκέτος τά έπήρεν άπό τά χέρια του, χωρίς κάν 
νά τόν άξιώση προσοχής, κατέβηκε τήν μαρμαρένια σκάλα 
καί κατηυθύνθη εΐς τό τηλεγραφεΐον, δπου έπέδωκε τό εξής 
τηλεγράφημα:

Ευλαλίαν Μαρκέτου, Βουλεντοΰ

Νάξον.

Αναχωρήσατε πάραυτα. Θέσις έπετεύχθη. Τηλεγραφήσατε 
άναχώρησιν. Χρηστός.

Μόλις έλαβε τό τηλεγράφημα ή κυρία Μαρκέτου τό άνεκοί- 
νωσεν είς τήν Μίτσαν. Έστειλαν τότε είς τό πρακτορεΐον τής 
Κυκλαδικής νά έρωτήσουν διά τόν «Πέλοπα». Άτυχώς δ 
«Πέλωψ», τό ώραΐο καράβι τής Κυκλαδικής, τό ταχύ, τό κομ
ψόν, τό καθαρόν έκρατήθη εις τήν Σύρον πρός έπισκευήν. 
Άντ’ αύτοΰ θάέταξείδευε τό «Αίγαΐον» τής «Έρμουπολιτικής 
Άτμοπλοΐας», ένα μικρό καραβάκι, παληό, άκάθαρτο.

(Ή συνέχεια εΐς τά προσεχές)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟ Ν Τ Ο ί AT Ρ ΕI ΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ TOY Ε8Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΜ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ KAI TQN ΟΔΟΝΤΟΝ
9-12 και 2-5 καθ' έκάστην πλήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, Ολος Kpiezqtoy 6*

Πώς νά κατασκευάζετε τά καπέλλα σας.
Είς τό περασμένο φύλλο σάς ύποσχέθηκα νά σάς δώσω 

αερικάς δδηγίας διά τήν κατασκευήν ένος καπελλου, δπως 
εϊΛι τά μοντέλλα ποΰ σάς δίδει σήμερα η ·Είκονογραφη- 
ιιένη». Παίρνετε δποιανδήποτε φόρμαν σάς αρεση και επάνω 
£ΐς αύτήν κάμετε μιά' άλλην άπό μέτριον σύρμα, ώστε να 
άντέχη κάπως. Είς τήν κατασκευήν τής φόρμας προσεχετε

νά δώσετε μίαν έλαφράν κλίσιν, πρός τά δεξιά ή πρός; τά 
άριστερά, πράγμα, τό όποιον δίδει μια χαρι Ιδιαίτερη είς το 
πρόσωπον. Ό τρόπος τοΰ πλεξίματος τού τελιού είναι εύκο
λος δπωοδήποτε. Έπειτα δέ από μικράν εξασκησιν αποκτά
τε τήν άπαιτουμένην εύχέρ.αν. Δια την κατασκε^ν μια$ 
φόρμας, δπωςαύιές πού παραθετομεν, χρειαζετε 2 Ρειρα και 
75 έκατ. τού μέτρου σύρμα. Πρώτα πρωία χατ<ω*® υ.“Φ® 
τούς κύκλους τής καθ’ αύτό φόρμας, «ρχιζουσαι απο δυο 
κύκλους δμοίους μέ τόν κύκλον τής κεφαλής εις τό 
Τό ωοειδές σχήμα έφαρμοζει καλλιτερον είς το κεφάλι παρα 
τό στρογγυλόν διά τόν έπάνω κύκλον τής φόρμας λογαριά
ζετε περιφέρειαν 64 έκατοστομετρων. Ο κάτω ό
όποιος θά έρχεται εις άμεσον επαφήν με την κεφαλήν φρον
τίζετε νά είνεΧλιγάκι μεγαλείτερος. Ενώνετε κατόπιν τους δυο 
κύκλους μέ τό άλλο σύρμα καί φροντίζετε να απέχουν-ο-ένας 

άπό τόν άλλον 7 έκατοστομετρα περίπου. Δια περισσότερόν 
στερεότητα συνδέετε εις τό αύτό ύψος τους δυο κύκλος; άπό 

δύο τρία μέρη. Κατόπιν κατασκευάζετε τό μπορ, είς το όποιον 
δίδετε τό μέγεθος ποΰ θέλετε. Τό στερεώνετε έπειτα και αυτό 
εις δύο τρία μέρη δπως έκάμετε και δια τους δυο ?0<”Τί™· 

μένους κύκλους. Έτσι έχετε έτοιμη την πρώτη φόρμα του 

κύκλου. Τήν φόρμα αύτή κατόπιν σκεπάζετε μέ τούλι διαφα 
νές κεντημένο καί γαρνίρετε μέ δλίγα λουλούδια μαζί 
φιόγκο ή μέ μιά κορδέλα δπως παριστφ το σχέδιον, που πα- 
ραθέτομεν. u M0NDAINE _

Πώς νά περιποιήσθε τά μαλλιά σας.
Τό άσπρισμα τών μαλλιών είναι μιά άναπόφευκτος; συνώ 

πεια είς τήν έξέλιξιν τής ζωής του ανθρώπου. Κάνεις δέν 
ήμπορεϊ νά τήν άποφύγη. Υπάρχουν όμως 
τό άσπρισμα έρχεται πολύ ενωρίς, οσον δεν πρεπει. Τότε είνε 
άνάγκ^ νάμτό προλάβπ κανείς. Διά νά προλάβετε ένα τέτοιο 
άσπρισμα τών μαλλιών σας μεταχειρίζεοθε την κατωτέρω 
συνταγήν, ποΰ είναι λίαν άποτελεσματικη :

’Ερυθρός οίνος..............................................................r,U Τθαθ·

θειϊκ.ός σίδηρος........................................................ ' ’

Τά βράζωμεν έπί στιγμήν, τ’ άφίνομεν έπειτα νά ΨυΧθ“'’' 
θοϋν καί μέ τό μίγμα αύτό πλύνομεν την κόμην δις της έβδο- 

μάδος, άφίνομεν δέ νά στεγνών.) χωρίς να την σπογγιζωιιεν. 
Μία άλλη συνταγή έπίσης για τα μαλλια. είναι και η ακο 

λουθος. Τά αύξάνει, τά πυκνώνει, τα στερεώνει και τα κα
θιστφ στίλβοντα.

Μυελός βοός.................................................................................Η*
‘Οξικός μόλυβδος................................................ {

Περουβιανόν βάλσαμον................................. Υ
Οινόπνευμα...............................................................
Βάμμα κανθαρίδων........................................ ’

■ καρυοφύλλων................................ ' ■

■ κιναμώμου........................................ 1 *

Χρίομεν καθ’ έκάστην έσπέραν διά του παχυμυρου τουτου 
τό τριχώδες δέρμα, άφοΰ πρότερον σαπωνισθη δια καΛΛυντι- 
κοΰ οάπωνος, έμβεβαμένου έντός οίνοπνευματος.

Πώς καθαρίζονται τά τζάμια.
Διά νά καθαρίσετε τά γυαλιά τών παραθύρων τά πλένετε 

μέ ζεστό νερό, είς τό όποιον έχετε διαλύσει όλίγον βορακα. 
Άμα στεγνώσουν δέ τά τρίβετε μέ μιά μαλάκη φανελλα και 
δχι μέ βαμβακερόν. Τά τζάμια καθαρίζουν καλα και άν τα 
τρίψετε μέ χαρτί εφημερίδάς.

Δροσιστικόν.
Τώρα μέ τίς άνυπόφορες ζέστες, έκεΐνο ποΰ διαρκώς ζήτα 

κανείς νά έχη, είνε ένα δροσιστικό ποτο, που θα του Οροσιση 
τόν φλεγόμενον φάρυγγα καί θά τού κατευναοη την έξαψιν 
τών νεύρων, ποΰ προέρχεται άπό την υπερβολική

Μία ώραία συνταγή δροσιστικού ποτού είναι και η έξης·
Πλένετε έξ μεγάλα λεμόνια, τά σφογγιζετε τρίβετε τη 

φλούδα τους μέ πολλά κομμάτια ζάχαρι (περίπου δώδεκα) εως 
δτου βγή όλη. Ύστερα τά στίβετε και στό ζουμί τους, δια
λύετε τά κομμάτια τής ζαχάρεως. Τά ανακατεύετε και ριχνετ 

άκόμη 8ο έως ιοο δράμια’.ζάχαριΓσκόνη, έως δτου νά γίνη 

5λΤό 'μγ^ α'ύτόΧδιατηρεΐται πολύ καιρό άρκεΐ νά τό προ- 

’^^^ΧΚΪ^γλυκοΰ άπ’ αύ*  τό 

παρασκεύασμα οάς δίνει τό δροσιστικωτερο και τό ευγε<5τω- 
τερο ποτό. Άντί λεμονιών μπορείτε να μεταχειριοθητε και 
πορτοκάλια.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ^ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

01 ΓΕΡΜΑΝΟΙ. —* Τίποτε" δέν άφίνουν? άνεκμετάλλευτον οί Γερμανοί. 
Κατορθώνουν άπό ένα αΙχμάλωτον, ποΰ θά συλλάβουν, τά μάθουν δλας 
τάς θέσης τών έχθρών των, τάς δυνάμεις ποΰ διαθέτουν, τό πυροβολικόν 
των, τάς προθέσεις των, τά σχέδιά των. Καί ίνεργοΰν άνολόγως. *Ενος  
αίχμάλωιος πολλές φορές, μέ τήν κατάλληλον έξέταοιν κοί άνάκριοιν ποΰ 
θά τοΰ κάμουν, ήμπορβϊ’νά κορόοχη τός μεγολειτέρας ύπηρεοιας διά τήν 

έπίτευζιν, μιάς; νίκης,|£

ΕΚΑΤΟΜΒΗ.— Δέν είναι πιά άγων αύτ^ς ποΰ γίνεται είς τό 
καί ά.τό το 6ν καί άπΟ το άλλο μέρος. Πτώματα έπι πτωμάτων 

τό
γιγαντομαχία, ή όποία έχει ώς άποτέλεσμα έκάτόμβας 

κομμάτια τών κανονιών, πού σπάζουν, ένφ έξερευγνύουν

ΝΕΑΙ ENiJXYJEH.— Ρωσπικά σώματα σ’ρατοΰ, τά όποια Αναμένουν ε!ς έπίκαιρα σημεία 
νπ μβταφερθοΰν είτ τ<» Βαλκανικήν μέτωπον, διά νά 'νισ/··αουν τού- Άγγλογάλλονς είς 
τήν μρλετηιιιένην ΰπ’ αύτών έτίθεσιν κατά τών Γεριΐον··β<»υλνάρων. Καί οί Άνταντικοί 
βεβαιοΰν, δτι τά ΡωσΉκά στρατεύματα, Απευχόμενα ε(ς Αρκετός χιλιάδας, θά πολεμήσουν 
μέ λύσσαν κατά τών Βουλνάρων, τών άπί<Γ»ων αύτών πρηστατευουτνων των. Άλλά θά 

γίνη ή μεταφορά; Θά κατορθωθή; Έδώ είναι ό κομπος.

Η ΓΑΛΙΚΙΑ.— Η πολύπαθης Γαλικία! Τρεις έπιδρομαί έως τώρα έχουν γίνει είς τάς διαφόρους 
πόλεις της καί τρεις κυρίους έχει άλλάξβι είς διάστημα ένος έτους. Πελώρια μέγαρα έχουν 

βρειπωθή καί αί πόλεις παρουσιάζουν θέαμα οίκτρόν μέ τά μισοκατεστραμμένα σπίτια.
01 ΡΩΣΣΟί. — *Η είσοδος τών Ρώσσων είς τάς 
γίνεται άνευ ούδεμιάς πομπής. Οί δρόμοι, έρ 

τών κανονιών καί τόν
πόλεις καί χωρία τής Γαλικίας 
μόνον τόν κρότον τών τροχώ / 
ίππων.

ΥΓΕΡΤαΤΗ ΘΥΣΙΑ.— Πολλάκις συμβαίνει μία πυροβολαρχία νά κροτήοη τήν μάχην έπί 
δννιμ'ιρον καί νά οώοη όλόκληρον στρατιάν, ύποχωροΰοαν. ΟΙ πυροβολητοΐ χάνονται όλοι, 
άλλά τι σημαίνει αύιό", δίαν σώζεται μία ύποχώρηονς, ή κερδίζεται μια κατάλληλος στιγμή ;



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΧΥΜΑ

ίΜ ΜΑΡΓΚΏ
(Σννέχβια άχο τθ χροηγαυμ·νον)

— Τί ώρα, Μεγαλειότατε;
— Είς τάς δέκα. Και δν έκείνην την ώραν τύχη νά 

είμαι άκόμη άπησχολημένος μέ τούς στίχους, δν είμαι 
κλεισμένος εις τό σπουδαστήριον μου, δέν πειράζει 
τίποτε, έμπα καί πάρε δσα έγγραφα ευρης έπάνω είς 
τό τραπέζι αύτό, μέσα εις ένα κόκκινο χαρτοφυλάκιο^. 
Τό χρώμα κτυπφ πολύ είς τό μάτι καί δέν υπάρχει 
κίνδυνος νά άπατη 9ης. Έγώ πηγαίνω τώρα νά γράψω 
είς τόν Ρονσάρ.

— Χαίρετε Μεγαλειότατε.
— Χαϊρε πατέρα.
— Τό χέρι σας.
— Τί λέγεις; Τό χέρι μου μόνον; ΕΙς τήν αγκαλιάν 

μου, εις τήν καρδιάν μου. Έκεϊ ήθέσις σου.Έλα γέρο 
μου πολεμιστή.

Και δ Κάρολος έσυρε πρός εαυτόν τόν Κολινιύ καϊ 
τοΰ φίλησε τήν άοπρην κόμην του.

Ό Ναύαρχος έξήλΑε δακρυσμένος. 'Ο Κάρολος τόν 
ήκολούθησε μέ τό βλέμμα έως δτου έξηφανίσθη. Κα
τόπιν κατηυΑύνθη βραδέως εϊς τήν αίθουσαν τών 
δπλων. 'Η αίθουσα αύτή ήτο ή εύνοουμένη διαμονή 
του. Έκεϊ δ Πομπηίας τόν έδίδασκε ξιφομαχίαν καϊ 
δ Ρονσάρ ποίησιν. Οί τοίχοι ήσαν γεμάτοι άπό δπλα 
κάδε είδους επιθετικά καϊ αμυντικά. Ό Κάρολος άφοΰ 
έκλεισε τήν ’θύραν ήγειρε μέρος τοΰ έπιτοίχου δ όποιος 
άπεκάλυπτεν άπόκρυφον δωμάτιον. Εϊς τό μέσον τοΰ 
δωματίου αύτοΰ εύρίσκετο κατ’ έκείνην τήν ώραν μία 
γυναίκα προσευχομένη. Ή γυναίκα άφοσιωμένη εϊς 
τήν προσευχήν της δέν άντελήφθη τόν Βασιλέα, δ 
όποιος, άλλωστε, έβάδιζεν άκροποδητϊ έπάνω είς τόν 
παχύχνουδον τάπητα. Μόλις εϊσήλθεν δ Κάρολος έμει- 
νεν δρθιος έπ’ όλίγα λεπτά καϊ παρετήρει σκεπτικός 
τήν προσευχομένην. 'Ητο μία γυναίκα έως τριάντα 
χρόνων καϊ είχεν έμορφιάν άνδρικήν έντελώς. Εις τήν 
κεφαλήν της έφερε μιά σκουφίτσα, ή δποία ήτο τοΰ 
συρμοΰ εϊς τήν Γαλλικήν Αύλήν κατά τήν βασιλείαν 
Ίσαβέλας τής Βαυαρικής. Τό δωμάτιον αύτό, τό όποιον 
άπό εικοσαετίας έχρησίμευεν ώς δωμάτιον τής γυναι- 
κός αύτής, εύρίσκετο πλάϊ εϊς τό δωμάτιον ταΰ Βασι- 
λέως και παρεΐχεν ένα άλλόχοτον θέαμα κομψότητας 
καϊ άπλότητος μαζί. Μετείχε καϊ τής καλύβης καϊ τών 
Ανακτόρων.

— Έ! Μαδελόνη! είπεν δ Βασιλεύς.
Ή προσευχομένη έγύρισε τό κεφάλι μειδιώσα καϊ 

μέ φωνήν οίκείαν ρώτησε, ένώ έγείρετο.
— Ώ! σύ είσαι, παιδί μου;
— Ναϊ έγώ, έλα έδώ.
— Τί μέ θέλεις Καρλότο;
— Έλα έδώ και μίλα σιγά.
‘Η τροφός πλησίασε μέ μεγάλην οικειότητα, ή δποία 

ήμπορεϊ νά προήρχετο άπό τήν μητρικήν έκείνην άγά
πην, ποΰ μιά γυναίκα αισθάνεται για ένα παιδί, τό 
όποιον έγαλούχησεν αύτή ή Ιδία. Τά σκανδαλώδη δμως 
χρονικά τής έποχής εκείνης εις τήν οικειότητα αύτήν 
απέδιδαν άφορμήν άλλην.

— Λέγε, λοιπόν, Κάρολε, τι θέλεις;
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— Ό άνθρωπος ποΰ ζήτησα είναι έδώ;
— Ήλθε μισή ώρα τώρα.
Ό Κάρολος τότε μετέβη έως τό παράθυρον καϊ 

έρριξεν ένα έξεταστικόν βλέμμα πρός τά έξω, μήπως 
παραμονεύει κανείς. Κατόπιν έλαβε τάς ίδιας προφυ
λάξεις καϊ διά τήν θύραν καϊ έπειτα στρεφόμενος πρός 
τήν τροφόν του τής είπε:

— ’Άς έλθη τότε.
'Η τροφός έξήλθε καϊ μετ’ όλίγον έπέστρεψε συνο- 

δευομένη άπό ένα άνδρα έως σαράντα έτών, μέ μάτια 
φαιά καί βλέμμα πονηρόν. 'Η μύτη του ήτο κυρτή 
καί τά μήλα τών παρειών του έξεΐχον. Εισερχόμενος 
προσεπάθησε νά δώση εϊς τό πρόσωπό του μίανέκφρα- 
σιν σεβασμού, άλλά δέν τό κατώρθωσε. Ό βασιλεύς, 
δ όποιος έκείνην τήν στιγμήν εξέταζε ένα πιστόλι νεο- 
τάτης έφευρέσεως, ρώτησε:

— Λοιπόν, σεις εϊσθε δ όνομαζόμενος Φραγκίσκος 
Δελουβριέ — Μωρεβέλ;

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε-
— ’Αρχηγός τών πυροβολητών;
— Μάλιστα.
— Ή θέλησα νά σάς ϊδώ.
— 'Ο Μωρεβέλ ύπεκλίθη.
— Δέν άγνοεΐτε βέβαια, έξηκολοΰθησεν δ Κάρολος, 

τονίζων ιδιαιτέρως κάθε λέξιν, δέν άγνοεΐτε βέβαια, 
δτι άγαπώ έξ ίσου δλους τούς ύπηκόους μου.

— Γνωρίζω δτι. ή Μεγαλειότης είναι πατήρ δλων 
τών υπηκόων του.

— Καϊ δτι καϊ οΐΟύγενόττοικαΐ οί Καθολικοί είναι 
έπίσης τέκνα μου.

Ό Μωρεβέλ έμεινε σιωπηλός, άλλά έτρεμε σύσσω
μος καϊ αύτό δέν διέφυγε τήν προσοχήν τοΰ βασιλέως.

— Μήπως αύτό σέ δυσαρεστεΐ εσένα, ποΰ έπολέμη- 
σες τούς Ούγενόττους;

Ό Μωρεβέλ έγονυπέτησε:
— Μεγαλειότατε, έψυθύρισε, πιστεύσατε.......
— Πιστεύω διέκοψεν δ Κάρολος, δτι θέλησες νά 

δολοφονήσης είς τό Μονκοτούρ τόν Ναύαρχον, ποΰ 
μόλις πρό ολίγον έφυγεν άπ’ έδώ. Επειδή δμως δέν 
επέτυχες, έζήτησες καί κατετάχθης είς τόν στρατόν τοΰ 
άδελφοΰ μου, τοΰ δουκός τοΰ Άντζιοΰ. Πριν περάσει 
δμως πολύς καιρός έφυγες, διά νά καταταχθής εϊς τό 
σώμα τοΰ κ. Δεμουΐ Δεσεμφάλ.

—Ώ, Μεγαλειότατε!....
—Άρίστου Πικαρδοΰ, εύπατρίδου, δέν είναι έτσι ;
— Βασιλεύ, έλεος!.......

(Ή συνέχβια βΐς τύ προοκχές)

εις τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
ΣΤΑΔΙΟΥ 31 

Κοστούμια μπάνιου, μπουρνούζια, 
έσώρρουχα Λευκά και πλεκτά κ.λ.

* ΘΕΑΤΡΑ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ’ΙΚΙΝΗΣΙΣ
«Τά Νέα Πανα&ήναια τον 1916>. Τό μεγαλείτερον θεα

τρικόν γεγονός τής έβδομάδος ύπήρξεν ή μετά τάς έπανει- 
λημμένας άναβολάς, άναβίβασις τών «Νέων Παναθηναίων». 
Έκεϊνο τό όποιον πρέπει νά όμολογηθή άπό τήν άρχήν είναι 
δτι τά έφετεινά «Παναθήναια» υπερβαίνουν δλα τών προη
γουμένων έτών είς πλούτον σκηνικόν καϊ είς θεαματικότητα. 
Τό θέατρον τής Δ6»? Κοτοπούλη, ουδέποτε μέχρι τούδε πα
ρουσιάσει· τοιούτον σκηνικόν πλούτον και τοιαύτην δράσιν 
δλων τών τεχνικών μέσων, ποΰ άπέκτησεν ή σκηνή του κατά 
τά τελευταία έτη. Τήν έπανάστασιν, τήν οποίαν προεκάλεσεν 
ό κ. Κονταράτος μέ τό «Ξιφίρ Φαλέρ», ένεκολπώθη ή Δ>ς Κο
τοπούλη. 'Η έπιθεώρησις παρουσιάζεται έφέτος μέ νέαν έντε
λώς μορφήν καί μέ σκηνικόν πλούτον πρωτοφανή, άνταξία 
τών Εύρωπάίκών revues, οχετικώς μέ τά μέσα πού διαθέτει 
έννοεϊται ή 'Ελληνική σκηνή καϊ τό Ελληνικόν θέατρον. 
Έκεϊνο δμως πού παρατηρεί κανείς είναι, δτι άνεγνωρίσθη ή 
θέσις τοΰ καλλιτέχνου καϊ τής μοδίστρας είς τήν έπιθεώρησιν. 
Τά «Παναθήναια» δέ παρουσιάζουν καϊ τό προσόν πού δέν 
μάς παρουσίασαν αί άλλαι έπιθεωρήσεις. Παραλλήλως μέ τόν 
ρόλον τοΰ καλλιτέχνου καϊ τής μοδίστρας υπάρχει καϊ τό 
πνεΰμα τού συγγραφέως τό όποιον σπινθηροβολεί είς άρκετάς 
σκηνάς, δπως ή σκηνή τοΰ «γαϊ.... δουρείου ίππου» είς τόν 
όποιον εισέρχεται ό Τζανεττος διά νά κυριεύση τό Βερντέν, 
ή σκηνή τών Κοκκακιών καϊ άλλαι.

«Ό Παπαγάλλος τοΰ 1916». «Είς τό Κεντρικόν» έξακο 
λουθοΰν έσπευσμένως αί δοκιμαϊ τοΰ «Παπαγάλλου τοϋ igi6> 
ό όποιος είναι κατά πολύ θεαματικότερος άπό τόν περισυνόν. 
Έφέτος μάλιστα έξωστρακίοθη καϊ ή έπϊ σκηνής έμφάνισις 
τοΰ περιέργου πουλιού. Λέγεται δτι μέ τήν συνεργασίαν τοΰ 
κ. Στεφ. Ξενοπούλου ό «Παπαγάλλος» έφέτος θά παρουσια- 
σθή ύπό πάσαν έποψιν τέλειος. Αναβιβάζεται έντός τής έρχο 
μένης έβδομάδος.

Τύ Νέον ΙΙανόραμα·. Παραλλήλως έξακολουθοΰν καί αί 
δοκιμαϊ τού «Νέου Πανοράματος» είς τό θέατρον Κυβέλης. 
Ήδη μετά τήν άναβιβασιν τών «Παναθηναίων. έπισπεύδεται 
καϊ ή άναβίβασις αύτοΰ. Ή πριότη υπολογίζεται δτι θά κατα- 
στή δυνατόν νά δοθή περί τά μέσα τοΰ Ιουλίου.

— Τό «Ξιφίρ Φαλέρ» άνακαινιζόμενον διαρκώς καϊ άπο- 
κτών νέας σκηνάς καϊ νέα σκηνικά έξακολουθεϊ νά παίζεται 
εις τό θέατρον τοΰ Φαλήρου καϊ νά συγκεντρώνη καθ' έκά
στην έσπέραν πλήθος κόσμου.

— Οί συγγραφείς του λέγεται, ότι ηδη ασχολούνται είς τήν 
συγγραφήν τής συνεχείας τοΰ «Ξιφϊρ Φαλέρ», ή δποία θά 
δνομασθή «Ξιφίρ Φαλέρ Ν° Β'» καί θά παιχθή τόν προσεχή 
χειμώνα. Άγνωστον δμως ποΰ πότε καϊ άπό ποιον θίασον.

— Καϊ άλλη θεαματική έπιθεώρησις εύρίσκεται ήδη είς τά 
σκαριά συγγραφόμενη άπό τόν κ. Μ. Κουρτζήν. Φέρει τόν 
τίτλον «Θεσμισοφόρια» καϊ θά παιχθή περί τά μέσα τοϋ Αύ
γουστου είς τό θέατρον τής Πλατείας τοΰ Συντάγματος.

— Μέ τάσεις νά κρατήση άνανεουμένη καθ’ δλον τόν χει
μώνα.

— Νέα έργα δέν εϊχομεν κατά τήν λήξασαν έβδομάδα. Οί 
θίασοι επαναλαμβάνουν παλαιά δράματα καϊ κωμωδίας διά 
νά έξοικονομηθή δ καιρός, μέχρις ότου άναβιβαοθοΰν οί έπι- 
θεωρήσεις,ναί όποϊαι θ’ άποτελέσουν τό μεγαλείτερον θεατρι
κόν γεγονός.

— Πρωτότυπα ‘Ελληνικά νέα, μολονότι άνηγγέλθησαν δέν 
άνεφάνησαν άκόμη. Πλήν δύο μονόπρακτων τής Κα- 
λοστύπη καϊ τής άδελφής της κ. Δέτσικα Καλοστύπη. Άμφό- 
τερα πρωτόλια, άτινα, κατά συνέπειαν δέν πρέπει νά κριθοΰν 
αυστηρός.

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 %
Άπόκτησις γραμμών.—Αΰξησις δυνάμεων άνευ διαίτης.
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·=. ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ρ®Ήίζκοσμική·. κίνησις ί ζωηρεύει! _όλονέν εϊς ^τά γραφικά 
Προάστεια καϊ είς άμφοτέρας τάς Φαληρικάς άκτάς, δπου 
παραθερίζουν οϊ κάτοικοι τής πρωτευούσης, έκεϊνοι δηλαδή, 
οί όποιοι διαθέτουν τά άπαιτούμενα μέσα.

— Τό άνεγερθέν εφέτος θεατράκι τής Κηφισιάς ήρχισε πα
ραστάσεις άπό τής παρελθ. έβδομάδος. Τά έγκαίνια έτέλεσεν 
ό γνωστός εϊς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν Γάλλος κωμικός Σταβίλ. 
Ακολούθως είς τό αύτό θεατράκι έπαιξε μετά τόν Σταβϊλ 
ό θίασος τοΰ θεάτρου τής Πύλης τοΰ Άδριανοΰ τήν «Σκούπα 
τοΰ ιριό», πρό ακροατηρίου πυκνού άριοτοκρατικοΰ, μεταξύ 
τοΰ όποιου διεκρίνοντο καί άρκεταϊ πρεσβευτικά! οιλουέτται. 
Την «Σκούπα» διεδέχθη ή κ. Φωφώ Ι’εωργιάδου μέ τήν 
«Γυναικομαχίαν». Έντός τής έβδομάδος θά άνέλθη είς τήν 
Κηφισσιάν ό θίασος τοΰ «Κεντρικού». Καί έτσιτό αριστοκρα
τικόν προάστειον άπέκτησε εφέτος καϊ θέατρον, άπό τό 
όποιον θά περάσουν δλοι οί θίασοι, ποΰ παίζουν είς τάς 
Αθήνας.

*

Ό κΰρ Θανάσης δημοτικός πάρεδρος έρχεται πρώτη φορά 
στήν ζωή του στήν Αθήνα· καϊ στέλνη τάς έντυπώσεις του 
στόν Δήμαρχο:

«Έχουμε έδώ, κϋρδήμαρχε ένα καιρό, ποΰάλλάσσει πολύ 
εύκολα. Φαντάσου πώς άπό τήν στιγμή ποΰ ήλθα , βρέχει 
αδιάκοπα....

*
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΫΠΝΙΑΣ

Ή χήρα ένός δικαστικού κλητήρος, μένουσα είς τό σπίτι 
της μόνη μέ τήν ΰπηρέτριάν της, έπασχεν άπό διαρκή 
αϋπνίαν, άσθένειαν ή όποία τής παρουσιάοθηκε μετά τόν 
θάνατον τοϋ μακαρίτου συζύγου της, δ όποιος ροχάλιζε μακα
ρίως. Ή ΰπηρέτρια έλυπεϊτο κατάκαρδα βλέπουοα τήν κυρίαν 
της νά ύποφέρη, έσκέπτετο δέ ήμέραν καϊ νύκτα καϊ έβασά- 
νιζε τό μυαλό της νά εύρη ένα τρόπον, ό όποιος θά άπήλασ- 
σε τήν δυστυχισμένην κυρίαν της άπό τό βάσανον τής άϋ- 
πνίας. Επιτέλους μετά τάς πολλάς σκέψεις καϊ τό διαρκές 
βασάνισμα τοΰ μυαλού της, κατόρθωσε νά εύρη ένα φάρμα- 
κον, τό όποιον άπεδείχθη έκ τής έφαρμογής του δραστικότα
του. Μόλις έπεφτεν ή κυρία νά κοιμηθή, ή υπηρέτρια έπαιρνε 
τόν μΰλον τοΰ καφέ καί καθισμένη σ’ ένα μαξιλαράκι κάτω 
είς τά πόδια τοΰ κρεββατιοϋ άλεθε. Ή ήχος ποϋ προξενοΰσε 
δ μήλος άπεκοίμιζεν άμέσως τήν κυρίαν, διότι φαίνεται ότι 
ό ήχος αύτός έμοιαζε πολύ μέ τό ροχάλισμα τοΰ μακαρίτου 
δικαστικού κλητήρος. μ. ϊπτηΡακοι

*

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΑΓΚΥΡΑΣ,,
Άπό τά τρυφερότερα μυθιστορήματα, «Ό Παύλος καϊ 

ή Βιργινία», τό Οεωρούμενον ώς αριστούργημα τής ρομαντι
κής σχολής, έργον τοΰ Μπερναρντέν ντέ Σαϊν - Πιέρ, γαλου- 
χήσαν δέ γενεάς γενεών, έξεδόθη κατά νέαν έπιμελή μετά- 
φρασιν εϊς είκονογραφημένον τόμον τής λογοτεχνικής βιβλιο
θήκης τής «Άγκυρας».

*
» Ή μεταμέλεια; άλλ’ είνε σχεδόν άθφότης!
* Ή γυναίκα εϊνε λιγάκι, δπως τά ντεκόρ τών θεάτρων, 

κερδίζει δταν τήν βλέπουμε άπό μακρυά.
» Υπάρχει γέλοιο, ποϋ σκοτώνει σάν μαχαίρι.
» ‘Ο τοκιστής είναι δ,τι καϊ ή μορφίνη γιά κείνους, ποΰ 

πάσχουν· δηλητηριάζει δίδοντας τήν ησυχία.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχεια Αχό τό χροηγούμβνον)

ΜΑΘΗΜΑ Γ'. Η ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

[Εϊς τήν Νίκαιαν. Ό Ζαοσέν καί δ μαθητή; του κατέρχονται 
τήν κλίμακα μιά; ϊιτχύλεω;, εις τήν δποίαν διαμένουν άπό τινων 
ήμερών, καί βϊοίρχνντα·. εΐ; ενα αϋτοκίνητον. Τό αύτσκίνητον 
άρμα πρό; τά έμπρό; καί πρό τών οφθαλμών καβηγητοΰ καί 
μαθητου ίετυλίυαιται τό π.ό ωραίο πανόραμα. Οί δύο φίλοι κου
βεντιάζουν, άποθαυμάζοντι; τί; ώραΐε; βιλλε;, τούς κάμπους 
μέ τι; πορτοκαλλιέ; καί τοΰ; Ανθισμένους φράκτες, ποΰ τό 
γλυκύ άρωμα του; τούς πλήττει τήν όαφρηειν.]

Στανύ.—"Ωατε μέ πηγαίνετε στής κυρία; Σαβϊνη; 
Στέβαρ, είς τήν όποιαν προχθές μέ παρουσιάσατε, 
λέγοντας μου: «ΙΙάρε μιά πόζα αινιγματώδη, πρόφερε 
δυό-τρεϊς λέξεις μέ ύφος βαθύ καί φεύγα κατόπιν!»

Ζασσέν. —Ναί' οέ πηγαίνω στή βίλλα τη;, μιά βίλλα 
πού έχει κάτι τό μυστηριώδες, κτισμένη κοντά εϊς τήν 
θάλασσα, μέσα σ’ ένα περιβάλλον λιγάκι αγριωπόν.

Στανύ.—Ιίρωτότυπη λοιπόν ή κυρία αύτή; (Σέ 
λιγάκι). Άλλ’ εξαιρετικά έμορφη.

Ζασσέν.—Ά! ώστε πάει ή μικρούλα συμβολαιογρα
φία τού Έπερνάν;

Στανύ. — Ή πτωχή καί χαριτωμένη Άντουανέττα! 
(Έπειτα άπό ενα έλαφρόν στεναγμόν ). Μόνον ποΰ δέν 
ξέρω τί καπνό φουμάρει αύτή έδώ μέ τά κατάξανθα, 
πού κλίνουν πρός τό κόκκινο, μαλλιά της, τά μάτια της 
πού πετάνε άστραπές, τά χείλη της, — ώ αύτά τά 
χείλη της—καί τήν σάρκα της, αύτήν τήν ύπέροχη 
σάρκα, πού όργιάζει έπάνω τη; ή υγεία, μολονότι έχει 
ένα χρώμα σάν κεχριμπάρι καινούργιο. Μοΰ φαίνεται 
πώ; θά πιαστή δυσκολώτερα άπό τήν άλλη.

Ζασσέν. — ΙΙιστεύεις; Κι’άν αύτό φαινότανε σάν 
ένας τρόπος νά καταστή πιό έπιθυμητή, σάν μιά ντεκόρ 
γιά τήν ίκανοποίησι τής περιέργειας της;

Στανύ.— 11ώς; "Ωστε, αλήθεια, θά είναι αύτή ή 
τρίτη τής διδασκαλίας σας; 'Η άναζητούσα τά αισθή
ματα καϊ ή λαίμαργη τών συγκινήσεων;

Ζασσέν.—Άν πιστέψη κανείς μερικούς, δλοι μας, 
γυναίκες καί άνδρες, έχουμε μέσα μας μιά κοινή ύλική 
άρχή, πού τή; άφησεν ό άταβισμός τών ζφων. Αύτή 
πού τήν όνομάζεις ή παράξενη κυρία Στέβαρ γεννή- 
θηκεν άπλώς μέ ιδιοσυγκρασίαν ϊκτίοος, δηλαδή ιδιο
συγκρασίαν πανούργον, δολίαν, άδιάκριτον, αναζητού
σαν παντού μέ μανίαν. Έτσι ήτο είς τήν νεανικήν της 
ήλικίαν. Μιά μικρούλα, πανούργα καί περίεργη, πού 
τήν ώνόμαζαν τότε Μαργαρίτα. ’Αργότερα, δταν έγινε 
γυναίκα πλέον, κατέστη ή άναζητούσα τά αισθήματα 
καί τάς συγκινήσεις.

Στανύ.— Ιίράγμα πού σημαίνει δηλαδή, δτι τό γέ
νος μιά φορά, καλλιεργηθέν, σμικρύνει ή μεγαλοποιεί 
τά πρωτογενή ένστικτα.

Ζασσέν. — Μεγαλοποιεί συχνότερα, προπάντων άν 
α! περιστάσεις βοηθήσουν καί τά συμπτώματα συμπέ
σουν ευνοϊκά. Γεννηθεΐσα μέσα σ’ ένα περιβάλον πολύ 
μονταίν ή Μαργαρίτα, έρωτεύθηκεν ένα νεαρόν έξερευ- 
νητήν, τόν όποιον ήκολούθησεν είς τάς ’Ινδίας κα! τό 
Θιβέτ καί δπου πέθανεν άπό μίαν πληγήν πού έλαβε . 
μέσα εις ένα ναόν. Μετά ένα έτος ήλθεν έδώ είς τήν 
Νίκαιαν καί νυμφεύθηκεν ένα έκατομμυριούχον Άγγλον, 
τόν Μάρκ Στέβαρ, ό όποιος όλίγου; μήνας έπειτα άπό, 
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τόν γάμον πέθχνεν καί αύτός άπό μίαν συμφόρησιν. 
■Σιανιλ —Μήπως κυκλοφορεί καμμιχ φήμη περί προ-

παρασκευής τού θανάτου αύτοΰ άπό τήν κυρίαν Στέβαρ: 
Ζασσέν.—Ναί μιά φήμη, ένας μύθος καλλίτερα, 

κάποιου άοριστου έγκλήματος, πού τό διέδωσεν αύτή 
ή ίδια γιά νά δημιουργήση γύρω τη; μίαν «άτμοσταί- 
ραν». Άπό τότε λοιπόν ή Μαργαρίτα γένηκε Σαβϊνη, 
έκτισε τήν βίλλα αύτή έδώ, έπάνω στό πιό περίεργο καί 
τό πιό έξωτικό σχέδιο κα! ζή μιά ζωή, ποΰ έχει κάτι 
τό μυστηριώδες καί τό προκαλοΰν τήν Ανησυχίαν.

Ζιανύ. —"Ωστε άπό τότε έπίσης άναζητή τό παρά
ξενο. τό πρωτοφανές, τό αδοκίμαστο;

Ζασσέν.—Τό αδοκίμαστο εύρίσκεται πρό πάντων 
μέσα εί; τόν έρωτα. Διαρκώ; Ονειρεύεται νιρβανικές 
ήδονές καί απολαύσεις, πού είναι Ανύπαρκτες, φυσικά 
καί δέν είναι δυνατόν νά συμβούν έν τούτοις πιστεύει 
δτι θά τις δοκιμάση σέ κάθε της νέα γνωριμία καί 
σέ κάθε της νέο ένθουσίασμό.

Στανύ.—Έχει συχνά τέτοιους ένθουσιασμούς;
Ζασσέν. — ΙΙάρα πολλούς σχεδιασμένους καί άόρι- 

στους καί πολύ δλίγους πραγματοποιηθέντας. Άν τό 
πράγμα σέ τραβά;....

Στανύ.— Μέ τραβά σάν τό άρωμα ένός Αγνώστου 
λουλουδιού πού μπορεί νά προξενήση εύχαρίστησι καί 
άπόλαυσι άλλά καί δηλητηρίασι.

Ζασσέν.— Ώ δσο γι’ αύτό μένε ήσυχος. Δέν θά πε- 
θάνης. Φθάσαμε- άφισέ με μονάχον μέ τήν Σαβίνην, γιά 
νά σέ παρουσιάσω καί νά τή: πώ γιά σένα κατά τρό
πον πού νά τή; γεννήσω τήν έπιθυμίαν νά άνοιξη μαζί 
σου σχέσεις. Έν τώ μεταξύ έσύ σκέψου μέ τί παρά
ξενο καί πρωτότυπο θά τήν σαγηνεύσης.

*0 Χτανϋ καί ά Ζασσέν έγένοντο δτκτοί άπό τήν κυρίαν Χτέ- 
βαρ μέ τόν πιό πομπώδη τρόπον, περιτριγυριζομένην άπό ί,α 
σωρό φίλους. Ένα σαλονάκι Εξωτικά Επιπλωμένο. Χτή γωνιά 
έπάνω σ' Ινα κινέζικο τραπεζάκι βράζει τό σαμοβάρι και μιά 
μπλέ φλόγα πού β,-άζει. άποτελεί μιά έμορφη Αρμονία μέσα εί; 
τό άλλο περιβάλλον. Έπάνω είς ένα άλλο τραπεζάκι είναι το
ποθετημένα δλα τά εϊϊη τών δρεκτικών.

Δυό τρεις φορές τό βλέμμα τής Σαβϊνη; πέφτει Εξεταστικό 
έπί τοϋ Χτανύ μέ μιά λάμψι ιδιαίτερη, τήν δποίαν ό Ζασσέν 
μαντεύει άμέσως.

Ζασσέν. — (Πρός την κυρίαν Στέβαρ). Σά; έφερα 
ένα πολύ παράξενο κύριο.

Σαβϊνη.— Τόν νεαρό σας φίλο;
Ζασσέν. — Νεαρό, άλλά Αρκετά πεπειραμένου είς 

τό ζήτημα τών αισθημάτων. ΙΙερνά τόν καιρό του ζυ- 
γίζοντα, κα! κύπτοντας είς τέσσαρα δτι μπορεί κανείς 
νά αίσθανθή.

Σαβϊνη. — (Μ*  Ενδιαφέρον) Ά! έτσι έ; "Ωστε 
γι’αύτό μιλά τόσο λίγο; |·Η ον,έχτω .1; τό πρασιές]

Καπέλλα, Ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα

καί δλα τά ανδρικά είδη
ΕΙΣ ΤΟΝ “ΚΟΣΜΟΝ,,
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Πρόεδρος.—Κατηγορούμενε, μέ κάνεις νά τά χάνω.
Κόλλας. — Θά ταΰρης πάλι, μή φοβάσαι. Μόνο 

μή κουνηθής άπό τή θέσι σου. Πές πώς είσαι σύ 
ό παπουτσής τής Πλάκας.

Πρόεδρος.— Κατηγορούμενε, διά δευτέραν φο
ράν σέ ανακαλώ είς τήν τάξιν. Μ ή έμπαίζης τήν 
Δικαιοσύνην.

Κόλλας.—Καλά... Πές πώς είσαι, σοΰ είπα, έσύ ό 
παπουτσής τής Πλάκας. Καί πώς ένα πρωί οί συνά- 
δερφοί σου τή; Αθήνας σοΰ στέλνουν ένα μήνυμα, 
πώς έκαμαν απεργία. Τότε σύ θά πής· είμαι έργάτης 
παπουτσή: κι’ έγώ καί πρέπει νά πάγω μαζί μέ τούς 
έργάτες. Κατάλαβες τώρα τουλάχιστον;

Πρόεδρος. — Ναί, κατάλαβα’ άλλά νά μιλφ; μέ 
περισσόιερο σεβασμό πρός τούς Δικαστάς σου.

Κόλλας.—Άφοΰ τό θέλεις έτσι. Κι’άφοΰ Απεφά- 
σισα, πήγα μέ τό μέρος τών συναδέρφων μου τής 
’Αθήνας. Καί δταν έκεΐνοι έκαμαν συνεδρίασι έκαμα 
κι’ έγιί», καί δίαν έκαναν συλλαλητήριο έκανα κι' έγώ 
συλλαλητήριο, κι’ δταν πήγαν μπροστά στι’ι μαγαζιά 
τών Αφεντικών τους καί φώναζαν καί χαλούσαν τόν 
κόσμο πήγα καί έγώ σιό μαγαζί μου κΤ έκανα τό 
ίδιο. "Οταν δλοι μαζί φώναζαν «Ζήτοι ή απεργία», 
φώναζα κι’ έγώ μ' δλους μαζί «Ζι'μω ή απεργία». 
Όταν μαζεύτηκαν γιά ν’ Αντισταθοΰν στήν Άσιυνο- 
μία, ποΰ πήγε νά τούς διάλυση, μαζεύτηκα καί έγώ 
καί Αντιστάθηκα. Γιά ένα πράγμα δμως θάμαι περί
τρανος σ’ δλη μου τή ζωή. Όταν οί Αστυνόμοι τής 
Πλάκας θέλησαν νά κάμουν δ,τι έκαναν οί Αστυνό
μοι τής ’Αθήνας γιά νά τοΰ; κάμουν νι'ι ξαναπιιίσουν 
δουλειά, έγώ τούς Αντιστιίθηκα καί πφ! έκαμαν μιά 
τρύπα στό νερό μονάχα!!!

Πρόεδρος. — Καλά, καλά, τώρα δέν μοΰ λές, Αρνεΐ- 
σαι νι'ι ξαναπιάσης δουλειά;

Κόλλας. — Άονοΰμαι (τραγουδεϊ τόν Διεθνή Σο
σιαλιστικόν “Υμνον).

Πρόεδρος. — Καί πότε θά υποχώρησης;
Κόλλας. — "Οταν τ’ αφεντικό κάνει παραχωρήσεις. 
Πρόεδρος. — Μά κάμε λοιπόν παραχωρήσεις στόν 

έαυτό σου, Αφοΰ σύ είσαι τ’ Αφεντικό.
Κόλλας.—Ά ! όχι, κύρ Πρόεδρε, δέν μέ στηιφέρεL 
Πρόεδρος. — Καί θά βαστάξη αύιό πολύ;
Κόλλας.—Θιί βαστάξη, δσο βαστάξη.
Πρόεδρος. — Έλα ατά καλά σου βρέ παιδί μου. 

Άφοΰ συ είσαι τ’ Αφεντικό καί ό έργάιη;, σιάξε τά 
πρα'γιιατα καί συμφιόνησε μέ τόν έαυτό σου.

Κόλλας.— Μά δέν μπορώ, κύρ πρόεδρε, δέ μπορώ, 
δέν καταλαβαίνεις; Σάν έργάτης ποΰ είμαι θέλω παρα- 
χωρήσειςκαΐ προνόμια Από τ’ άηεντικό μου, σάν Αφεν
τικό δμως τοΰ μαγαζιοΰ μου, δέν μπορώ, δέν μέ συμ
φέρει νά κάνω καμμιά παραχώρησι. Καταλαβαίνεις, 
κύρ πρόεδρε, γίνεται ποτέ ένα τέτοιο πράγμα, πώς νάν 
τά φτιάξω;

Πρόεδρος.— Καί τώρα λοιπόν, τί θάκάμης;
Κόλλας. — Ώ αύτό είναι πολύ εύκολο. Σάν κατα

στηματάρχης ποΰ είμαι θά προστατεύσω τά συμψέ- 
ροντά μου καί θιί πάρω έναν ά/Λον έργάτη. Καί σάν 
έργάτης ποΰ είμαι, γιά νά υπερασπίσω τά συμφέροντα 
μου θ<ϊ πάω αύριο τό πρωί έξω Από τό μαγαζί καί 
δταν έρθη νά πιάση δουλειά', θά τοΰ σπάσω τά πλ.ευρά 
στό ξύλο, γιατί αύιό είναι τό συμφέρον μου!...

Πρόεδρος.— (Πρός τόν γραμματέα). Διαγράφεται 
ή υπόδεσις ώς ακαταλόγιστος καί προχωροΰμεν.
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, [Ευρισκόμενα. ΰν θέλετε καί έχετε τήν εύχαρίστησιν, εί; 
τήν αίθυ.σαν τοϋ Πρωτοδικείου. Σκηνογραφία συνηθισμένη 
Ελληνικού Δικαστηρίου, μέ τούς τοίχους γεμάτους Επιγραφές 
καί αποφθέγματα καί καρέκλες ξεφτισμένες. Κοινόν τό συνη
θισμένοι· ποΰ παρακολουθεί τάς δίκας.]

Πρόεδρος (πρός τόν γραμματέα).—Προχωρείτε εις 
τήν έπομένην ύπόθεσιν.

Γραμματεύς (άναγινώσκει).—‘II υπόδεσις τσϋ ΰπο- 
δηματεργάτου Κόλλα, έιαντίον τών εργατών του. 
(Πρός τόν κλητήρα). — Νά έλθουν οί Απεργοί.

[Εισέρχεται ό Κόλλας, ύποδηματεργάτης, μέ παληομένα 
ρούχα καί μέ τή φυσιογνωμία κουρασμένη άπό τήν μεγάλην 
κατάχοησιν ρετσίνας ]

Κόλλας (ένφ εισέρχεται).—Οί απεργοί; Έγώ είμαι. 
Παρών.

Πρόεδρος. — Γραμματεΰ, νά έλθουν καί οί άλλοι. 
Γραμματεύς. —Κύριε Πρόεδρε, δέν υπάρχουν άλλοι. 
Πρόεδρος..— Πώς, δέν υπάρχουν άλλοι; (Πρός τόν

Κόλλαν). Ποΰ είναι οί σύντροφοί σου;
Κόλλας.—Οί σύντροφοί μου είναι έδώ.
Πρόεδρος. — Γιατί δέν έρχονται;
Κόλλας.—Δέν έρχονται γιατί δέν είναι άλλοι. Έγώ 

είμαι δλοι οί σύντροφοι.
Πρόεδρος. — ΙΙώς είσαι σύ; Τί είναι αύτά ποΰ λές;

Σέ ρω<ώ, ποΰ είναι οί άλλοι σύντροφοί σου;
Κόλλας.—Οί άλλοι σύντροφοί μου είμαι έγώ. ' 
Πρόεδρος.—Τί κτήνος!...Δέν καταλαβαίνει. Τέλος 

πάντων, νι'ι έλθη ό προΐστάμειος τοΰ απεργού αύτοΰ.
Κόλλας.—Ό προϊστάμενός μου ... είμαι έγώ ! 
Πρόεδρος. — Πάλι τά ίδια;
Κόλλας.— Γιατί τάΐδια; Άφοΰ είμαι έγώ ό προϊ

στάμενος;
Πρόεδρος.—Δέν καταλαβαίνω τίποτε!
Κόλλας.— Αύτό θά πη, κυρ Πρόεδρε, πώς δέν 

είσαι έξυπνος!
Πρόεδρος. — Κατηγορούμενε, οέ ανακαλώ είς τήν 

τάξιν.
Κόλλας.—Γιατί; Θέλω νά σ’ Ανοίξω τά μάτια. 

Άκου, κυρ - Πρόεδρε, νι’ι καταλάβης τί έγινε. Οί έργά- 
ται τή; ΙΙλάκας, ποΰ φτιάνουν τά παπούτσια, άπεφά- 
σισαν νά άπεργήσουν δλοι.

Πρόεδρος. —"Ολοι;
Κόλλας. — "Ολοι.
Πρόεδρος.—Μά αύτό θέλουμε κι’ έμεΐς. Ποΰ είναι 

αύτοί οί δλοι;
Κόλλας.— Αύτοί οί δλοι; Μά πόσες φορές θά τά 

λέμε; Λυτοί οί δλοι είμαι έγώ καί είμαι έγώ, γιατί 
δέν είναι άλλοι, γιατί είμαι έγώ μόνο ό παπουτσή; 
τής Πλάκας.

Πρόεδρος. — Διάβολε! Καί δέν μοΰ λές τώρα τοΰ 
λόγου σου, ποΰ είναι τ’"αφεντικό σου, ποΰ σοΰ έκανε 
τή καταγγελία;

Κόλλας.—Έδώ ’ναι.
Πρόεδρος.—Ποΰ;
Κόλλας.—Έδώ μπροστά σου.
Πρόεδρος. — ;;;
Κόλλας. — Μπά' γιατί σοΰ φαίνεται παράξενο, κυρ 

Πρόεδρε; Είναι έδώ μπροστά σου, γιατί είμαι έγώ 
καί τ’αφεντικό!

Πρόεδρος. —Συ είσαι καί τ’Αφεντικό;
Κόλλας.—Ναί, έγώ ’μαι. Καί είμαι έγώ, γιατί στήν 

Πλάκα μόνο ένα παπουτσίδικο είναι. Κ’ έγώ είμαι ό 
έργάτης τοΰ παπουτσίδικου, ποΰ είναι πάλι κι’ αύιό 
δικό μου.



Η ΒΡΥΣΗ
— Τραγούδαγα τή χαραυγή στήν άκρηα τής Βρύσης 
κ’ ήρθες, άρχοντοπούλα μου, τη στάμνα νά γέμισης. 
Λίγο νερό σοΰ ζήτησα νά σβύσω τόν καϋμό μου
καί μούπες, νά ή βρύση, πιέ, γιά τό νερό ποΰ κουβαλώ 

τώχω γιά τόν καλό μου. 
Σταλιά δέν μούδιασες νερό τή φλόγα μου νά σβύσω, 
όσο θά ζώ τήν προσβολή δέ βά τήν λησμονήσω. 
Στους ουρανούς Θέ νά τό πώ είς τόν Θεό τοϋ κόσμου, 
δτι δέν μούδωκες νερό νά οέ παίδεψη. φώς μου,
— Κι’ έγώ βά πώ είς τό Θεό, Θεέ μου δέν διψούσε, 
γλυκά τραγούδια μούλεγε κρυφά φιλιά ζητούσε.
— Τόσο καλλίτερα γιά μέ μαζί νά δικαστούμε, 
μέσα στήν κόλαση κ' οί δυό γιά νά μή χωριστούμε.

(Άπό τή «Χρυσή Φλογέρα- τοϋ \όγη)

*

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, 

©I ©Ρ©1 ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
Από τής πρώτης ήμέρας τής έκδόσεως τής «Εικονογραφη

μένης» πλεϊστοι άναγνώσται της έκ τών έπαρχιών έγραψαν 
ζητοΰντες νά γίνουν άνταποκριταί της, κατά τό σύστημα, τό 
όποιον έπικρατεϊ είς τά άλλα Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας έξακολουβούν νά καταφβάνουν καβ’ έκάστην 
σωρεϊαι έπιστολών άπό δλα τά |ΐέρη, διά τών όποιων άναγνώ- 
σται τοΰ περιοδικού ζητούν να γίνουν άνταποκριταί αΰιοΰ. 
Κατ’ άρχάς εϊχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
ούδένα ανταποκριτήν, έπειδή δ διατιθέμενος χώρος ύπό τού 
περιοδικού, δέν επιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
άνταποκρίσεις. Άλλ’ ή επιμονή τών άναγνωστών μας, μάς 
ήνάγκασε ,νά προ βώ μεν είς τήν βυσίαν τοΰ άπαιτουμένου 
χώρου, δ όποιος δμως βά χρησιμοποιηθώ κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καί θά προκαλέση καί τό ενδιαφέρον όλων 
τών άναγνωστών, έκτός τού στενού κύκλου, τόν όποιον ενδια
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Αί ανταποκρίσεις δηλαδή, αί 
όποϊαι βά στέλλωται πρός τήν «Εικονογραφημένην» πρέπει 
νά είνε σύντομοι, νά μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους έπιστολικοΰ καί νά άναφέρωνται εις γεγονότα, τά 
δποϊα ή μπορούν νά ενδιαφέρουν δλον τό αναγνωστικόν κοι
νόν τοΰ περιοδικού. Κάθε πόλις καί κάθε περιφέρεια παρου
σιάζει πολύ συχνά μικρά έπεισοδιάκια, περίεργα, πρωτότυπα, 
άστεΐα, τά δποϊα γραμμένα μέ χιούμορ ή μπορούν νά σταθούν 
είς μίαν ειδικήν σελίδα τοϋ περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονότα μέ πολύ ενδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριταί μόνοι τους καί μέ τήν βοήθειαν τού ύποανταποκριτοΰ 
καί νά τάς στέλλουν καί μέ φωτογραφίας σχετικός, έάν είνε 
δυνατόν. Αποκλείεται κάθε άνταπόκρισις περιέχουσα θεατρι
κήν καί κοινωνικήν κίνηοιν έν γένει, συγκεντρώσεις, έκδρομάς, 
έορτάς, ποΰ δέν έχουν κανένα ένδιαφέρον διά τούς έξω τής 
πόλεως άναγνώστας τοΰ περιοδικού. Μέ τάς άνταποκρίσεις 
αύτάς έπιδιώκεται κυρίως νά γίνη γνωστόν είς τόν λοιπόν 
κόσμον κάτι εξαιρετικόν καϊ πρωτότυπον.

Προσέξετε λοιπόν τώρα νά ίδήτε τί θά κάμετε. Έν πρώτοις 
είς έκάστην πόλιν δέν θά άφεθή έλεύθερον τό στάδιον τοϋ 
άνταποκριτοΰ, άλλά θά έκλεγοΰν δύο μέν άνταποκριταί διά 
τάς μεγάλος πόλεις καί ένας διά τάς μικρός, εξαιρέσει τών 
Αθηνών καί τού Πειραιώς δπου θά εκλέγουν ίο, διά ψή

φων, δπως έκλέγονται οί βουλευταί. ΟΙ άνταποκριταί αυτοί 
θ“ έχουν είς τήν δικαιοδοσίαν των ολόκληρον περιφέρειαν, ή 
όποια θά καθορισθή βραδύτερον καί είς τά διάφορα χωρία 
καί κωμωπόλεις τής όποιας θά έκλέξουν αύτοί ίδικούς 
τους ανταποκριτάς έξαρτομένους άπό αύτούς. Αί λεπτομέρειαι 
τής έκλογής τών ύποανταποκριτών, δς τούς είποΰμεν έτσι, θά 
κανονισθοΰν άργότερον.

Διά νά γίνη ή έκλογή πρέπει προηγουμένως νά γίνη ή άνα- 
κήρυξις τών υποψηφίων. Τήν άνακήρυξίν των θά τήν κάμη ή 
•Εικονογραφημένη» ύπέχουσα τόπον τού Πρωτοδικείου τρό
πον τινά. Άλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών υποψηφίων 
πρέπει καί αύτοί νά κανονίσουν μερικός λεπτομέρειας, δπως 
καί οί ύποψήφιοι βουλευταί. "Εκαστος άναγνώστης τής «Εικο
νογραφημένης» έχει τό δικαίωμα νά λάβη μέρος. Πρέπει όμως 
προηγουμένως νά ύποβάλλη τά χαρτιά του καί τούς τίτλους 
του. Δη λαδή, πρέπει νά μάς στείλη μέχρι τής 15 Ιουλίου 
δείγμα τοΰ τί είμπορεϊ νά γράψη, έκλέγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέματα, πού υποδεικνύονται άνωτέρω διά τήν άνταπόκρισιν

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΑ Μ ΕΞΗ 

καί νά συνοδεύση αύτό μέ μίαν δραχμήν είς γραμματόσημα. 
Αύτά τά δείγματα θά έξελέγξωμεν ημείς καί δσα εΰρωμεν έν 
τάξει δηλαδή δσα πληρούν τούς άνωτέρω όρους θά άνακηρύ- 
ξωμεν καλά καί οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθούν υποψήφιοι.

"Επειτα θ’ άρχίση ή έκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους , 
αύτούς θά ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών εΐς 
τάς όποιας έξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ'άρχίση άμέσως μετά 
τήν άνακήρυξίν τών υποψηφίων δηλαδή τήν πρώτην έβδο
μάδα μετά τήν 15 ’Ιουλίου. Δέον νά σημειωθή έδώ, ότι τό 
σύστημα τής ψηφοφορίας τών άνταποκριτών είσήγαγεν έν 
Έλλάδι πριότη ή «Εικονογραφημένη» διά τοΰ έκδιδομένου 
κατά τό ιρο8 παραρτήματος της «Πανόραμα τών Κυριών». 
Αί λεπτομέρειαι τής ψηφοφορίας θά κανονισθοΰν έν καιρφ.

Μετά τό πέρας τών εκλογών θά άνακηρυχθούν οί έπιτυ- 
χόντες άνταποκριταί. Κάθε άνταποκριτής άνακηρυσσόμενος 
θά λάβη, ίδικόν δελτίον άναγνωρίσεως. Διάρκεια τών καθη
κόντων έκάστου άνταποκριτοΰ θά είναι έτησία, μετά τό πέρας 
τής δποίας θά γίνωνται νέαι έκλογαί.

"Εκαστος άνταποκριτής θά μάς γράφη τακτικά άνταποκρί- 
σεις, σύμφωνα μέ τούς έκτιθεμένους ορούς, θά έχη δωρεάν 
είσοδον είς τά θέατρα καί εΐς τάς δημοσίας έορτάς δυνάμει 
τοΰ δελτίου καί Οά άντιπροσωπεύη έν γένει τήν «Είκονογρα- 
φημένην» είς κάθε ζήτημα καί είς κάθε περίστασιν, κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τής Διευθύνσεως.

*

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Πολλοί έκ τών συνδρομητών καί άναγνωστών μας. έσπευσαν 

άπό τοΰ πριότου φυλλαδίου νά μάς άποστείλουν ίλην πρός 
δημοσίευσιν καί άλλοι καθημερινώς μάς έρωτοΰν δι’ έπιστο
λών των έάν έχουν τό δικαίωμα νά άποστέλλουν ύλην καί 
έάν θά δημοσιεύωμεν αύτήν. Είς πάντας τούτους καί είς 
όσους Οά μάς έρωτήσουν είς τό μέλλον, άπαντώμεν τά έξής: 
Κάθε συνδρομητής ή άναγνιόστης τής «Εικονογραφημένης» 
έχει δικαίωμα καί δύναται. νά άποστείλη πρός δημοσίευσιν 
ύλην, ήτις θά δημοσιεύεται, έφ’ δσον έγκρίνεται ύπό τής ειδι
κής πρός τοΰτο έπιτροπής.

Οί άποστελλομένη ύλην πρέπει νά προσέχουν πολύ είς τά 
κατωτέρω:

Ή άποστέλλοντες ύλην πρέπει νά καπαβάλλεται φροντίς 
νά είναι γραμμένη έπάνω είς τό ύφος, είς τήν γλώσσαν καί 
μέ τόν τρόπον μέ τόν όποϊον γράφεται ή έν γένει ύλη τής 
«Εικονογραφημένης».

Νά είναι σύντομος καί νά μή καταλαμβάνη περισσότερο" 
τών ίο 15 χειρογράφων κοινού χάρτου, όχι ψιλογραμμένων, 
διότι ό χώρος τόν όποιον διαθέτωμεν δέν μάς έπιτρέπει νά 
κρατώμεν καί άλλας συνεχείας έκτός τών ύπαρχουσών ήδη. 
Δέον νά καταβάλλεται πάσα φροντίς δπως ή άποστελλομένη 
ύλη νά είναι κομψογραμμένη, νά έχη κάποιο ένδιαφέρον καί 
διά τούς άλλους άναγνώστας τοΰ περιοδικοΰ, έκτός άπό τόν 
στέλλοντα, νά είνε πρωτότυπος ή μετάφρασις γνωστού έργου.

Έν περιπτώσει μή έκπληρώσεως τών άνωτέρων όρων, ή 
οτελλομένη δλη θά απορρίπτεται.

Έάν δ άποστέλλων ύλην έπιθυμή νά έχη τήν κρίσιν τής 
έπιτροπής έπ’ αύτής, δέον νά άποστέλλη εικοσάλεπτο*  
άαφράγιστον γραμματόσημον, τό όποιον θά διατίθεται διά 
τήν κριτικήν επιτροπήν. Καί έν τοιαύτη περιπτόίσει θά λαμ- 
βάνη άπάντησιν είς τήν ιδιαιτέραν στήλην καί άν άκόμη δέν 
έγκριθή ή ύλη του, ποια λάθη έχει, πού πρέπει νά προσέχη, 
ποια προσόντα παρουσιάζει κλπ.

Οί άποστέλλοντες θά βλέπωσι μετά μίαν έβδομάδα άπό 
τής παρελεύσεως τής ήιιέρας τής άποστολής, είς τήν άλληλο- 
γραφίαν, ότι ή ύλη των έλήφθη. Είς τό άμέσως δέ επόμενον 
φύλλον θά ειδοποιούνται έν τή οίκείφ στήλη τής έγκρίσεως 
αν τά ύπ’ αύτών οταλέντα ένεκρίθησαν ή δχι. Είς τούς άπο- 
στολεϊς των μή έγκρινομένων, έάν δέν έπιθυμώσι νά έχωσιν 
ιδιαιτέραν άπάντησιν καί κρίσιν δέν θά γίνεται Ιδιαιτέρα 
άπάντησις θά έννοώσι δέ τήν μή έγκρισιν τής ύλης των έκ 
τής μή αναγραφής τούτου έν τή σχετική στήλη.

Δύο τυφλοί είς τήν πόρτα μιάς εκκλησίας συνομιλούν.
— "Ωστε παντρεύεις τή κόρη σου; ρωτά δ ένας.
— Ναί καί μ’ ένα πολύ καλό παιδί.
— "Εχεις καλές πληροφορίες γι’ αύτό;
— “Οχ·, άλλά τί νά σοΰ πώ μ’ άρεσε καί μοΰ μπήκε οτήν 

καρδιά άπό τήν πρώτη φορά ποΰ τό άντϊκρυσα!....

Πωλείται οίκό.τεδον μεγάλης έκτάσεως είτε ολόκληρον είτε κατά 
τμήματα, κείμενον έν Π. Φαλήρφ. Πληροφορία, παοιϊ τφ δικη
γόροι κ. Θ. Φαρμακοπούλω, Πανεπιστημίου 55, &ρρ 8-10 π.μ.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ AQPA ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ.,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημείωση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην Όυσίαν 

νά δωρήση εις τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποϊον 
Οά πάρη έκεϊνος ποΰ θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αΰτο- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι-. Τό αύτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αΰτοκινήτων τού κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδού 
Σωκράτους 26.

Κά&ε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
Ουνσιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο- - 
χής Μέχρις δτου συμπληρωθή δ αριθμός τών 52 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο
στέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ένα ΙΟλεπτον άαφράγιστον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
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ΟΙ συνδρομηταί τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» δέν 
δύνανται νά συμμετάσχουν τοΰ διαγωνισμού.

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
έχουν το δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρα μας, χωοΐς 
νά άποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Β ΣΕΙΡΑ

Άπό τού παρόντος φύλλου έγκαινιάζομεν νέαν σειράν δια
γωνισμών. Πρόκειται νά άνεύρετε πρόσωπα άνδρών, οΐτινες 
αποτελούν έξεχούσας φυσιογνωμίας καί τών όποιων ό φωτο
γραφικός φακός παρήλλαξε τά χαρακτηριστικά. ’Εννοείται 
δτι άφήκεν άρκετά, ώστε νά μαντεύεται τό πρόσωπον κατό
πιν όλίγης προσοχής. Σήμερον παραθέτομεν δύο έκ τών προ

σώπων τούτοιν. "Αμα τά άνεύρετε, μάς γράφετε έπί απλού 
τεμαχίου χάρτου ποιοι υπονοούνται διά τών παρατιθέμενων 
εικόνων καί μάς τό αποστέλλετε, συνοδεύοντες αύτό μέ ένα 
δεκάλεπτου γραμματόσημον καί μέ τό ειδικόν δελτίον μέχρι 

τής έσπέρας τής Τρίτης 12 Ιουλίου.
Ά' Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξα- 

χθησόμενος λαχνός Οά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν, τής μη
νιαίας · Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως 
καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου. Ό δεύτερος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί έν 'Ημερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί δ τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδ. ■ Εικονογραφημένης» 
καί έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Β' Βραβεία. Είς τό τέλος τής σειράς θά γίνη δευτέρα κλή- 
ρωοις μεταξύ εκείνων, οΐτινες έλυσαν όλους τούς διαγωνι

σμούς τής σειράς, ή έν έλλείψει τοιούτων, έκείνων, οΐτινες 
έλυσαν τούς περισσοτέρους. Τά βραβεία τής δευτέρας αύτής 
κληρόιοεως Οά δημοσιευθώοιν εις τό προσεχές.

: ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ :
Β ΣΕΙΡΑ.—ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916

Η ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΥΛΗ
Ή Κριτική Επιτροπή τής άποστελλομένης πρός τήν ·Εί- 

κονογραφημένην» ύλης έκ μέρους τών άναγνωστών αύτής,θεω
ρεί άπαραιτητον νά δηλώση τά έξής: Έν τή κρίσει της στη
ρίζεται έπί τής φιλοτιμίας 
καί τής εύσυνειδησίας τών 
άποστελλόντων, προκειμέ- 
νου περί έξελέγξεως τής 
πρωτοτύπου ύλης ή τής 
άντιγεγραμμένης τοιαύτης. 
Καθόσον είναι έντελώς άδύ
νατον νά έχη συγκεντρώσει 
κανείς είς τόν έγκέφαλόν 
του πάντα τά δημοσιευθέν- 
τα μέχρι τοΰδε 'Ελληνιστί 
άπό καταβολής κόσμου. 
Έπειδή δμως μερικοί κύριοι 
κολον νά έ|

νομίζουν, ότι θά τούς είναι εΰ- 
ίμπαίξουν τήν Επιτροπήν, δηλοϊ άπαξ διά παντός, 

ότι πάς δ άποκαλυπτόμενος, ώς άποστείλας ύλην άντιγεγραμ- 
μένην, Οά στερήται πλέον τοΰ δικαιώματος τού νά δημοσιεύη 
είς τήν «Ε’ικονογραφημένην» τήν συνεργασίαν του. Άφ’έτέ
ρου παρακαλούνται πάντες οί άναγνώσται μας, δπως συν- 
δράμωσιν εις τό έργον τής Έπιτροπής καί μάς καταγγεί
λω™ πάραυτα άποστολέα τινά ύλης, ούτινος ή άντιγραφή 
ήθελε διαφύγει τήν προσοχήν της.

ΛΥΣΕΙΣ TUN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ Η' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΓΡΙΦΟΣ.—δίωκε μεγάλα μή δίωκε μικρά. (Δύο καί μεγά

λα μΐ δύο και μικρά).

ΕΑΑΕΙΠΟΣνΜΦΩΝΟΝ. — Μηδέν άγαν.

Τάς λύσεις, άμφοτέρας δρθάς, άπέστειλαν οί έξής:
Σ. Άγαθοπολίτης, I. Γεωργιάδης Π. Σωτηρόπουλος, Δ. 

Κεφαλογιάννηε, Β. Μανιαδάκης, Ν. Αλεξάνδρου. Δ. Κεφαλο- 
γιάννης, Γεν. Οικονόμου, Ζωή Κεφάλα, Κ. Γκούμας, Έλενί- 
τσα Βασσαρά, Γεώρ. Διακίδης, Άντ. Κωνσταντινόπουλος, Δ. 
Δημητράκος, Γεώργ. Άθανασόπουλοσ, Κ. Δημητρακόπουλος, 
Ρωμ. Άρσενάκης, Γεώρ. Κουφίδης, Μαρίκα Παπαβασιλείου, 
’Ιουλία Θεοφίλου, Γεώρ. Κωστίδης. Κ. Άγγελίδης, Μ. Μαρί- 
δης, Μ. Μαυριλόπουλος, Κ. Καλφάκης, Σ. Στε,.ιανίδης, Θ· 
Σαλλόπουλος, Μιχ. Γιαμπανάς, Γεώρ. Σιφναϊος, Κ. Χανίδης, 
Κ. Νικολόπουλος, ’Ιωάννης Μουνδρέας, Βασίλ. Κουβέλης, 
Μαρ. II. Βλασσοπούλου.

Είς τούς άνωτέρω λύτας περιελήφθησαν καί οί τών έπαρ
χιών άποστείλαντες λύσεις προηγουμένων φυλλαδίων, αΐτινες 
έλήφθησαν μέν έκπροθέσμως, άπεστάλησαν δμως έγκαίρως 
ύπό τών λυτών, καθυστερήσασαι λόγφ τοΰ αποκλεισμού. 
Διά τούς τοιούτους, μή εύθυνομένους διά τήν καθυστέρηση·, 
έλήφθη άπόφασις, δπως περιληφθώσιν είς τήν κληρωτίδα 
τοΰ 8ου φυλλαδίου.

Γενομένης κληρώσεως, μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν:
1. — Κ .Δημητρακόπουλος έκ Πειραιώς, μίαν έτησίαν συν

δρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί τής εβδομα
διαίας δμοΰ καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου.

2. — Σ. Στελιανίδης έκ Καλαμών, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαιδικόν 
ήμερολόγιον Βρετοΰ.

3. —‘Ιουλία Θεοφίλου έκ Ναυπλίου, μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν έγκυκλο- 
παιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Τά ’Οφθαλμικά νοσήματα
Θεραπεύονται έν ιή τελείρ κλινική τού εΙΔικοΟ όφύαλμολόγου

Σπήλιου I. X-αραμή
Τ. ύφηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κλπ.

έν τη Όφ’Οαλμολογικ'Π Σχολ-β τών ΙΙαρισίων οπυυδάσαντος κλπ. 
*Α&ήναι. 20 όδός Πειραιώς. Τηλίφω,ον 654.
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΒΛΙΧ

Τί φαντάζεται δτι κάνει.


