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Έξάμηνοι είς τό ήμισυ— Προπληρωτέοι άνευ έξαιρέσεως.
Πάσα έν γένει επιστολή καϊ παν έμβασμα δέον νά άπευΟύνωνται οΰτω:
Κύριον Δ. Βρατσάνον, Διευθυντήν-Ιδιοκτήτην < Εικονογραφημένης*  δδός Δέκα 21Α’Αθήνας.

Η ΝΕΑ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ
Τό είπαν καθαρά τά όργανα τοϋ μεγαλοφυούς πολιτι

κού και οί όπαδοϊ του καί μας έρριψαν είς τό μέσον τήν 

απειλήν, διαισθανόμενοι όλισθαϊνον τό έδαφος ύπό τούς 

πόδας των καί τήν μαυρίλαν τών εκλογών έπερχομένην 

ύπό μορφήν άγριας καταιγίδος καί λαίλαπας. .Κύριοι. δεν 

σας έχομεν άνάγκην εννοήσατε τά κόλπα μας καί θά μας 

μουντζουρώσετε πανηγυρικώς είς τάς έκλογάς Τόσον τό 

χειρότερον γιά σας, έν πάση περιπτώσει. "Ας είναι καλά ή 

Άντάντ. Εμείς τής άνοϊξαμε τά μάτια καί είτε φέρετε, είτε 

δέν φέρετε τόν Γούναρην καί τούς οπαδούς τών άλλων 

άντιβενιξελικών κομμάτων, τό ίδιο κάνει. Έ Άντάντ δέν 

&ά τούς έπιτρέψη νά άνέλθουν είς τήν αρχήν. Ή ετυμη

γορία σου, Ελληνικέ λαέ, δέν αξίζει μιά πεντάρα. "Η θά 

πής δτι πρέπει νά έλθη ό Βενιζέ/.ος, ή θά σοΰ τόν φέρη 

μέ τό ζόρι ή Άντάντ." Ενα κι ενα κάνουν δύο. Αύτό πρέ

πει νά τό καταλάβης. Αλλοιώτικα, τόσο τό χειρότερο γιά 

σένα.. Αύτή είναι ή νέα -ψυχολογία τοΰ Βενιζελισμοΰ, πα- 

λαια δ'σον καί ή ιστορία τοΰ κόμματος, άλλ’ άποκαλυ- 

φθεΐσα είς τό πολύ κοινόν εσχάτως έκ τής δμολογίας 

αύτών τούτων τών Βενιζελικών. Αλλ’ έκ τοΰ γεγονότος 

αύτοΰ προκύπτει νέα φάσις, τής άρμοδιότητος καί τής 

κρίσεως, ό'χι τών πολιτειολόγων, άλλά τών φρενολόγων 

πλέον. Διότι έκεϊνο ποΰ παρουσιάζει σήμερον ό Βενιζελι- 

σμός είναι παθολογικόν φαινόμενου άρχομανίας. Δέν είναι 

τοΰ παρόντος νά έξετάσωμεν ποια θά είναι τά άποτελέ

σματα τοΰ νέου κατωρθώματος τών βενιζελικών καί τί 

βά πρόκυψη άπό τήνμέλλουσαν νάέξασκηθή βίαν κατά τής 

Ελλάδος και τοΰ ’Ελληνικού λαοϋ. ’Εκείνο, ποΰ πρέπει νά 

έξετασθή καί νά τύχη Ιδιαιτέρας καί εξαιρετικής έντελώς 

προσοχής έκ μέρους τοΰ ‘Ελληνικού λαοϋ, είναι ή άποκά- 

λυψις τοΰ Βενιζελισμοΰ καί τών αρχών του. Πρέπει νά 

μάθη ό 'Ελληνικός λαός διατί λύσσα κατά τών άντιθέτων 

καί ποια είναι τά ελατήρια, ύπό τών όποιων ώθεϊται. 

Πρέπει νά μάθη δ Ελληνικός λαός, οτι τίποτε δέν ένδια- 

φέρει τόν Βενιζελισμοΰ παρά ή άρχή, διά τήν δποίαν καϊ 

μόνην φροντίζει καί διά τήν άπόκτησιν τής όποια; δέν 

διστάζει νά πή- ιστό διάβολο ας πάη καί τό παληάμπελο, 

τό 'Ελληνικόν Κράτος*.  Πρέπει νά μάθη, ότι οΰτε φιλο

πατρία, ούτε κανεν άλλο αίσθημα ήμπορεϊ νά σταθη απέ

ναντι τής άρχομανίας τοΰ έκ Κρήτης νεωτεριοτοΰ πολι- 

τειολόγου καί τών δπαδών του καί τίποτε δέν έχει σημα

σίαν, έμπρός είς τήν σημασίαν ποΰ έχει ή άνάληψις τής 

άρχής. Ηά ριμάξη τό 'Ελληνικόν Κράτος, νά βουλιάξη καί 

τό" Εθνος καί ας γίνουμε προτεκτοράτου Άνταντικόν καί 

“S Ε-ή έχουμε καί Βασιλέα καϊ Σύνταγμα καί κρατικήν 
έλευθερίαν καί αύτοβουλίαν ένεργείας καί αύτοδιοίκησιν 

κατά τά συμφέροντα μας. Φθάνει νά έλθουν αύτοί είς 
τήν &βχήν· Πατρίς.' Κράτος ! Συνταγματικά! έλευθερίαι .' 

Κολοκύθια μετά ριγάνεως, λέξεις κενοί σημασίας καί 

κεναί οπισθόβουλων συμφεροντολογικών βλέψεων, τουτέ- 

στι λουφέ, προμηθειών και χρηματικής ώφελείας τών 

•ήμετέρων,·. Τό Κράτος είναι δ όψιφανής δογματολόγος, 

9

ό θαμβωθείς άπό τάς όπισθοβούλους περιποιήσεις τών 

ξένων. Ό δικηγορϊσκος τών Χανιών, τοΰ όποιου ή φαν

τασία διεσαλεύθη άπό τήν αίφνιδίαν μετατροπήν τοΰ τα- 

πεινοΰ περιβάλλοντος, έντός τοΰ όποιου έξη, είς περιβάλλον 

Πρωθυπουργού. Καί έν τή έξαφθείση φαντασία του νομίζει, 

ότι, απαξ έλθών, τή έπινεύσει τοΰ Ελληνικού λαοϋ, προώ- 

ρισται νά παραμείνη Ισόβιος Πρωθυπουργός.

«.
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ή λήξασα έβδομός ούδέν σημαντικόν νεώτερον 
γεγονός παρουσιάζει. Οί, Σύμμαχοι έξακολουθοΰν νά 
καταβάλλουν απεγνωσμένος προσπάθειας διά νά επι
κρατήσουν εϊς τό Δυτικόν μέτωπον, θεωροΰντες τήν 
έπικράτησιν ταύτην ώς ζήτημα ζωής καί θανάτου 
δι’αυτούς. Καί παραλλήλως πρός τόν απεγνωσμένου 
αύτόν αγώνα, εϊς τόν όποιον εύρίσκονται έν ήσσονι 
μοίρςτ τών άντιπάλων των, δέν παύουν νά διαβε
βαιοϋν ταυτοχρόνως, ότι ή τελική νίκη μέλλει νά 
στέψη τά συμμαχικά δπλα καί δτι, όποιαιδήποτε καί 
δν είναι αί φάσεις, τάς οποίας παρουσιάζει ήδη ό 
άγών, πάντοτε απομένει ή βεβαιότης ακράδαντος καί 
άδιαφιλονίκειτος, δτι νικήτα! θά είναι οί Σύμμαχοι. 
Καί προκειμένου μέν περί τών Συμμάχων δέν μάς 
ενδιαφέρει, καθόσον είναι ελεύθεροι νά φρονούν δ,τι 
θέλουν. Εϊς εκείνους δμως, οϊτινες διαβεβαιοϋν άφ' 
εαυτού των κα'ι καλή τή πίστει, δτι ή τελική νίκη 
είναι προαιρεσμένη νά στέψη τά δπλα τών Συμμάχων, 
πρέπει νά προβληθή μία έρώτησις, ήτις προσπίπτει 
άμέσως εϊς τήν άντίληψιν εκείνου, δστις θά ήθελε νά 
έξετάση τά πράγματα κάπως βαθύτερου καί άναλυτικώ- 
τερον. Έπί δύο έτη τώρα ή Γερμανία διεξάγει τρομα
κτικόν αγώνα έναντίον ολοκλήρου τής Ευρώπης καί ό 
Γερμανικός κολοσσός κρατεί ύπό τό πέλμα του όλόκλη
ρον τό Βέλγων τήν Σερβίαν καί μέγα μέρος άπό τάς 
επαρχίας τής Γαλλίας καί τής Ρωσσίας. Καί οί. Γερμα
νοί κατόρθωσαν εις τήν ξένην χώραν, μακράν άπό' τό 
κέντρον των, νά οργανώσουν τό θαύμα έκεϊνο τής δχυ- 
ρώσεως, τό όποιον τούς άπέδωσε τόσα λαμπρά άπο
τελέσματα μέχρι σήμερον καϊ τό όποιον κρατεί έως 
σήμερον τουλάχιστον ύπό τό Γερμανικόν πέλμα τά συμ
μαχικά στρατεύματα. Οί σύμμαχοι μάς διαβεβαιοϋν, 
δτι μέ τήν ένεργουμένην ήδη γενικήν έπίθεσίν των 
θά τερματίσουν ταχέως., τόν πόλεμον ύπέρ αύτών. 
Άλλά δέν μάς λέγουν: Άφοΰ οί Γερμανοί έπί δύο 
έ’τη τώρα πολεμούν νικηφόρας εϊς έδαφος ξένον, δταν 
υποχωρήσουν έντός τών ίδικών των συνόρων — διότι 
αύτή θά είναι ή ά'μεσος συνέπεια τής συμμαχικής επιτυ

χίας—ευρισκόμενοι εϊς τό μέρος των μέ τάς ευκολίας 
των εϊς τό θαύμα τής αμυντικής όχυρώσεως, τύ συντε- 
λούμενον άπό τεσσαρακονταετίας μέ τάς προβλέψεις 
δλων τών πιθανών καί ενδεχομένων, διότι άπό τήν 
Γερμανικήν άντίληψιν περνούν δλαι αίάπόψειςκαί δλα 
τά ενδεχόμενα, δέν μάς λέγουν θά ήμπορέσουν νά τούς 
καταβάλουν, καί νά τούς αναγκάσουν νά ειρηνεύσουν-. 
Καί ύπό τοιαύτας συνθήκας είναι εύκολος καί πιστευ
τός ό ταχύς τερματισμός τού άγώνος, ύπέρ τών συμμά
χων ; Αύτέ) μόνον νά μάς εϊποϋν.

*

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Λυτός πάλιν ό συμπολίτης, πού έπαθεν από νεκροφάνειαν 
πώς σάς «ραίνεται, αγαθοί χριστιανοί, τό πράγμα; Λέγουν, 
δτι τό έκαμε διά νά δοκιμάση τήν καλήν του συμβίαν τί θά 
κάμη μετά τόν θάνατόν τον. "Οπως καί άν έχη, τό πράγμα 
είναι αρκετά περίεργον καϊ εκπληκτικόν, πρέπει δέ νά προ- 
καλέση τήν άμεσον προσοχήν τών συζύγων. Διότι είναι ενδε
χόμενον, νά τό πάρουν γραμμήν τώρα δλοι οί σύζυγοι καί 
εϊς κάθε ψύλλου πήδημα νά παθαίνουν άπό νεκροφάνειαν 
διά νά δοκιμάζουν, τάς χαριτωμένα; καϊ διά πολλών προτε
ρημάτων κεκοσμημένας συμβίας των. Γιά φαντασθήτε δέ τί 
ώραΐα πράγματα ήμποροΰν νά προκόψουν άπό τήν νέαν αύ
τήν φάμπρικαν ποΰ έβγαλεν ό ευλογημένος συμπολίτης. 
'Υπάρχουν όμως καϊ μερικοί ποΰ διαφωνούν μέ τήν ανωτέρω 
γνώμην καί βεβαιοΰν οτι ό άνθρωπος δέν έπαθεν άπύ νεκρο
φάνειαν άλλά τού ήλθε λιποθυμία μόλις τοΰ παρουσίασε τόν 
λογαριασμόν μιάς εβδομάδας ό παντοπώλης του. 'Οπωσδή
ποτε καϊ άν έχη. ή δεύτερα γνώμη είναι περισσότερον πι
στευτή. Τί τά θέλετε, οί ευλογημένοι αύτοί χριστιανοί έχουν 
χάσει πλέον κάθε ιδέαν συνειδήσεως καϊ νομιμοφροσύνης καϊ 
κάμνουν δτι θέλουν.

Μπρρρ .... αί συνοικίαι τής πρωτευούσης έχουν άναστα- 
τωθή τά γραΐδια άναμασσοΰν μέσα είς τά κουφαλιασμένα 
δόντια τους κατάρας καϊ βλασφημίας, γενική άναστάτωσις 
καϊ ταραχή επικρατεί έκεϊ πού έως τώρα έβασίλευεν ή ησυχία 
καϊ μόνον αί καμπάνες τών εκκλησιών έμεναν έξω άπό τόν 
συναγερμόν αυτόν καϊ δέν προκαλούν μέ τούς όξεϊς ήχους 
των τό κοινόν είς τήν γενικήν διαμαρτυρίαν. Τί είναι λοιπόν, 
τί συμβαίνει; καϊ τί παρίσχε τήν άφορμήν τής δημιουργίας 
δλου αύτοΰ τοΰ κακού ; Άπλούσταταοί ιατροί τήςΔημαρχίας 
έπέλασαν κατά τών συνοικιών κραδαίνοντες είς τάς χεΐρας 
τά τροχισμένα νυστεράκια τους καί πάλλοντες τά ύποπτα σω
ληνάρια τής δαμαλίδας. Γενικός άναδαμαλισμό; ! Ξεύρετε τί 
θά πή ; Μόνον τό όνομά του προκαλεϊ ανατριχίλαν καϊ φρί
κην είς τούς κατοίκους τών ειρηνικών Αθηναϊκών συνοικιών. 
Διότι, φιλήσυχοι καϊ νομιμόφρονες "Ελληνες πολϊται, ό Έλλην 
εκλέγει καϊ εκλέγεται, άλλά προπάντων εκλέγεται, πίνει ρητι- 
νήττην, κακολογεί, είναι θαυμάσιος διαδηλωτής καϊ θαυμά
σιος σύζυγος, παντρεύεται νομιμοφρονέστατα και συμφώνως 
πρός δλους τούς κανόνας καί τούς τύπους τής έκκλησίας, ρη
τορεύει παρακολουθεί τόν κινηματογράφον όρθιος στιβάζεται 
μέσα είς τό τράμ δέχεται πειθηνίως 'τϊ; σαγωνιές δλων τών 
έμπορων, άλλά δέν εμβολιάζεται. Τό πράγμα τού φαίνεται 
άγροΐκον καϊ πρόστυχαν καϊ ή Άτθϊς τής συνοικίας δέν 
εννοεί νά βεβηλώση είς τά όμματα τού πριότου ιατρού τά 
χιονόλευκα μπράτσα της.
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Χειροκροτήσατε μέ δλην τήν δύναμιν τών χειρών σας καϊ 
ζητωκραυγάσατε είς δλας τάς γλώσσας καί είς δλους τούς 
τόνους τής ανθρώπινης φωνής καϊ πετάξετε άπό τόν ενθου
σιασμόν σας τά σκουφιά καϊ τά καπέλλα σας εις τόν άέρα καϊ 
πηδήσατε μέχρις έβδομου ουρανού άπό τρελλήν χαράν καϊ 
χορεύσατε τόν χορόν τής κοιλίας καϊ δλους ιούς χορούς δσοι 
εφάνησαν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Αί 
τηλεφωνήτρια! τοϋ .Τηλεφωνικού Κέντρου έγιναν έξυπνοι. 
Καταλαβαίνετε τήν σημασίαν τοϋ πράγματος; Αί τηλεφωνή
τριες. τά γεμάτα χάρι καϊ δροσιά αύτά κορίτσια έπλημμύρι- 
σαν άπό πνεύμα και εϊς έποχήν μάλιστα, πού τό οίνόπνευμα 

σπανίζει, άλλά καί τό πνεύμα άπό τάς επιθεωρήσεις καϊ τάς 
σατυρικά; εφημερίδας. Τό πράγμα άπεκάλυψε τήν εβδομάδά 
αύτήν πού πέρασε νεαρός καί κομψευόμενος συμπολίτης, καί 
τό εκπληκτικόν είναι ότι τό άπεκάλυψεν άσυναισθήτως καϊ 
χωρίς νά τό θέλη. Ολα αύτά τά ώραΐα κοριτσάκια μέ τά 
κάτασπρα καλοκαιρινά ρούχα, είναι πλημμυρισμένα άπό 
σπίρτο Κοροϊδεύουν δεξιά καί αριστερά καί μοιράζουν πει
ράγματα και καλαμπούρια, άντι νά προσφέρουν τάς γραμ- 
μάς πού τές ζητούν. 'Οπωσδήποτε καϊ αύτό είναι μία πρόο
δος. Τί τά θέλετε. ΙΙρέπει νά υπάρχουν είς τό Τηλεφωνικόν 
Κέντρον έξυπνα πλάσματα, διά ν«ϊ κατευνάζουν μ’ ένα πεί
ραγμα τ«ι εξημμένα νεύρα.

Ζητημα άλυτον. όσον καί τό ζήτημα τής όδρεύσεως τών 
'Αθηνών κατήντηοι ν αυτό το ζήτημα τής ι’όρας, τής λήξεως 
τών θεάτρων. ’Αστυνομικά! διατάξεις έπϊ διατάξεων έσωρεύ- 
θησαν. γνώμαι έπϊ γνωμών έλέχθησαν, διά τήν λύσιν του. 
άλλ’ δλα είς μάτην. διότι τύ ζήτημα άκόμη μένει άλυτον καϊ 
τό φοβερώτερον δλων είναι ότι ένέπνευσεν είς συμπολίτην 
τό κατωτέρω ποίημα κατ«ϊ παράφρασιν γνωστή; έπιθεωρη- 
σιακής καντσονέττας.

"Ηλιε σύ τού σύμπαντος ό πάτριον 
λύσε κι’ αύτό τύ ζήτημα τύ άλυτον, 
κανόνισε τήν ώραν τών θεάτρων, 
καϊ Οά σοΰ χρεωστοΰμ' εύγνωμοσύνην άρητον. 
Γιατί φαντάοου μιάν ημέρα 
μόλις προβάλης είς τήν γήν μας 
στρωμένους ξάπλα πέρα ώς πέρα 
μέ κρατημένην τήν αναπνοήν μας 
νά μάς ίδής είς τά παγκάκια 
νά χαιρετούμε έκεϊΛα τά «Κοκκάκια».

Φαντασθήτε τώρα άν έξακολουθήσή νά παραμένη τό ζή
τημα αύτό άλυτον τί έχουμε νά τραβήξουμε, έπειτα μάλιστα 
άπό τήν αύξάνουσαν εύλογίαν.

Ο ΡΕΤ.

*

ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ
"Αφθονον τό μαγνητικόν ρευστόν έξεχύθη άπό τά δάκτυλά 

μας καϊ τό τραπεζάκι δέν ήργησε νά κινηθή.
— Μπορείτε νά μάς πήτε τί πνεύμα είσθε;
— Τίκ, τάκ. ’Αγαθόν. ....
— Εύχαριστοΰμεν. Εύαρεστηθήτε, άγαπητόν πνεύμα, να 

μάς πήτε, ποιος είναι ο μεγαλοφυέστερος τών συγχρόνων 
’Ελλήνων;

— Τίκ, τάκ. "Ολοι οί "Ελληνες είναι μεγαλοφυέστεροι. Μό
νον ό Κλέαρχος είναι.. .μεγαλοφαής.

— Πώς έπρεπε νά λέγωνται οί Σύλλογοι τών . . . αποστρα- 
των Βενιζελικών, οί όποιοι προσεκολλήθη.ταν είς τήν μεγάλην 
ιδέαν τοΰ κοκκάλοιι τής ’Εξουσίας, σάν νά κατάγωνται άπό 
όστρακα;

— Τίκ, τάκ. "Επρεπε νά λέγωνται μάλλον Σύλλογοι απο- 

στράκων. t

- Πώς έπρεπε νά λέγεται ό Πετσόπουλος, με συμπαθειο;
— Τίκ. τάκ. Άφοΰ ε’χε τήν διάθεσιν νά βρίση τό Στέμμα, 

γιά νά τόν σπάσουν στό ξυλοκόπημα, έπρεπε νά λέγεται 
Βριξοσπάστης. _

— Γιατί ό κ. Βενιζέλος πρό τών Βουλγάρων ολο και υπο
κλίνεται γιά τό ζήτημα τής ’Ανατολικής Μακεδονίας καί δέν 
μπορεί νά σταθή εύθυτενής; ,

— Τίκ, τάκ. Τώπε κΓ ό ίδιος. Τού λείπει ... η σπονδυ
λική στήλη. , ,

— Ποιον Οά ήτο τό καταλληλότεροι· ονομα για το Ακταιον 
καϊ γιά τό φρεσκότεροι· άπό τά φαγητά του;

— Τίκ, τάκ. ιφευκτέον- καί 4Απευκταΐονι.

— Πόσα σπίτια θ’ άγοράση έκαστος εφοπλιστής; ,
Τίκ, τάκ. Δέν έχω σχέσεις μ' έφοπληστάς- ταξειδεύω αίθε- 

ρίως· άλλως τε είμαι καϊ πνεύμα πτωχόν.
— Ψυχή μου, αΐθεροβασία. Μακάριοι οί πτωχοί τφ πνευματι. 
Άλλ’ αποτόμως τό τραπεζάκι έσταμάτησε. Τό πνεύμα, 

παρεξηγήσαι προφανώς τήν τελευταίαν φράσιν μας, έξηφανι- 
σθη. Άμ’ πώς; Νομίζετε πώς ήμποροϋμεν νά έχωμεν...πνεύμα 
δσο θέλομεν; Δέν έρωτάτε περί τούτου καί τήν εταιρείαν 
τοΰ... οίνοπνεύιιατος ; ΣΤ. ΣΠ.
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(Συνέχεια άχό τό προηγούρενο>)

Καί όταν θυμώιανε τά λόγια, μέ τά όποια άπεχαι- 
ρέτησε τό συνένοχό της, δταν οί χωροφύλακες τόν τρα
βούσαν στή φυλακή, ένοιωθε τόν εαυτό του έξευτε- 
λισμένο. Ναί. Δέν γινότανε γι’ αυτόν μεγαλείτερη 
ντροπή, άπό τοΰ νά πέση στήν αγκαλιά αΰτηνής, ποΰι 
τόσους είχεν άγαπήσει καί ποΰ τόσον είχεν έξευτελιστή 
άπ’ αυτούς. Καί μέ τήν άπόφασι νά τήν πετάξη έξω 
άπό τό σπίτι του, έτρεχε σχεδόν βιαζόμενος νά τε- 
λειώση μιά ώρα άρχήτερα αΰτή ή ντροπιαστική ιστο
ρία. ’Ετρεχε καί ή μυρωδιά τοΰ ήλιοτροπίου τόν πα
ρακολουθούσε μέσα στό αχιόφως τής δύσεως, ποϋ είχε 
τό ϊδιο χρώμα μέ τό μικρό λουλούδι.

Είχε φτάσει στήν οδόν “Αμστερνταμ, μέ τήν άπό- 
φασι νά τήν δίωξη πετώντας της κατάμουτρα τήν ατι
μία τοΰ ονόματος της «Σαπφώ». Μόλις έφτασε στήν 
πόρτα στάθηκε. ’Ανέπνευσε βαθειά, άλλά μόλις έκανε 
μερικά βήματα, μιά σκέψι τόν έκράτησε. Δέν θά έφευγε, 
όπως τό ήθελε αύτός. Θ’ άρχιζε τίς φωνές τά κλάμ- 
ματα, έπαναλαμβάνουσα τις σκηνές, ποΰ έκανε στόν 
Γκουρνερί Δέν ήξερε τί νά κάνη. Τοΰ ήρθε ή Ιδέανά 
τής γράψη καί έσκέφτηκε, δτι αύτό θά ήταν τό καλλί
τερο. Μέ τέσσερα άγρια περιφρονητικά λόγια θά τής 
έγραφε τήν άπόφασί του. Έμπήκε σέ μιά ’Αγγλική 
ταβέρνα, έρημη καί σκυθρωπή καί έκάθισε σ’ ένα 
τραπέζι, ποΰ ήτο στό βάθος, κοντά στό μόνο πρόσωπο 
ποΰ βρισκότανε εκεί μέσα. Ήτο μιά κόρη κακο- 
φτειασμένη, κίτρινη σάν πεθαμένη, ποΰ έτρωγε χωρίς 
νά πίνη. Έζήτησε μιά μέντα καί χωρίς νά τήν άγγίση 
άρχισε νάγράφη. "Ενα σωρό λέξεις κατέβαιναν βιαστι
κές στό μυαλό του, μά τό πυχτό μελάνι καί ή χαλα
σμένη πένα, τίς άράδιαζαν σιγά σιγά, πράμμα ποΰ τόν 
έξενεύριζε καί τόν έκανε νά βιάζεται περισσότερο.

Είχε σχίσει δύο τρία χαρτιά, γιατί δέν κατόρθωνε 
νά γράψη, αύτό ποΰ ήθελε καί σηκώθηκε γιά νά φύγη, 
δταν δίπλα του μιά σιγανή φωνή κατεστραμμένη άπό 
τό πιοτό καί τάς καταχρήσεις, τοΰ έψιθύρησε. «Δέν 
πίνετε;... έπιτρέπετε;... » Καί ένα σκελεθρωμένο 
χέρι άπλώθηκε δειλά πρός τό ποτήρι μέ τήν μέντα. 
Ήτο ή νέα, ποΰ έτρωγε, εϊς τήν οποίαν ό Ζάν απάν
τησε «Ναί» μέ ένα κούνημα τοΰ κεφαλιού,χωρίς νά 
τήν κυττάξη.

Σ' αύτό τό κίνημά του ή κόρη άρπαξε τό ποτήρι 
καί μονάχα μέ μιά γουλιά τό ήπιε δλο, σάν νά ευρι- 
σκε στό πιοτό τήν άνακούφισι τής δυστυχίας της. Δέν 
είχε στήν τσέπη της παρά μόνο δσα τής έχρειάζοντο 
γιά νά κόψη τήν πείνα της, χωρίς νά μπορή καί νά 
τήν δροσίση μ’ένα ποτήρι μπύρα. Ό Ζάν άρχισε νά 
αισθάνεται έναν οίκτο γιά τή δυστυχισμένη αύτή 
γυναίκα και αύτό τόν έκανε νά σκεφθή ανθρωπινότερα 
καί πιό λογικά γιά τή δική του δυστυχία. ’Έβλεπε 
τώρα, δτι δέν είχε δίκηο νά μισή τόσο τή Φανή καί 
νά θέλη νά τήν πετάξη σάν κουρέλι άπό τό σπίτι του 
ένεκα τοΰ παρελθόντος της, άφοΰ ποτέ του δέν τήν 
έρώτησε, ποτέ του δέν έδειξε τό ένδιαφέρον γιά νά 
μάθη. Σήμερα πώς τήν κατηγορεί γι’αύτό; Μήπως 
τήν ρώτησε καί τοΰ είπε ψέμματα; Έπί τέλους σέ τί 
τήν κατηγορούσε; "Οτι τήν έφυλάκισαν; ’Αλλά μήπως 
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δέν τήν έβγαλαν, θριαμβευτικός άναγνωρισθείσης τής 
άθωοτητός της; Ή γιατί είχε άλλους έραστάς πριν 
νά τόν γνωρίση; Ήταν δικαίωμά της, έφ’δσον δέ 
τοΰ ήτανε τόσο πιστή άπό τότε ποΰ τόν γνώρισε, 

«χωρίς νά τής τό ζητήση αύτός, δέν τοΰ έπετρέπετο 
"νά τήν κατηγορήση γιά τούς παλαιούς έρωτας της. 
Άλλως τε δλοι οί άλλοτε έρασταί της είχαν μεγάλο 
δνομα καί κοινωνική θέσι. Πώς μπορούσε νά τήν 
κατηγορήση γι’ αύτούς τούς έραστάς της, οί όποιοι 
ήταν άνώτεροί του, καλλιτέχναι, ή άνθρωποι τών γραμ
μάτων, άπό τούς πιό ένδοξους ;

Κατά βάθος ένοιωθε μάλιστα μιά υπερηφάνεια νά 
γεννιέται μέσα του, βλέποντας δτι τούς τήν είχε 
πάρει. Ναί, είχε ερωμένην αύτήν, ποΰ είχεν έμπνευση 
στόν Καουντάλ τό άριστουργημά του, τή Σαπφώ καί 
στόν ποιητή Γκουρνερί τό καλλίτερο του βιβλίο. 
Αύτήν, ποΰ έλάτρευσαν, αύτής ποΰ εξύμνησαν τήν 
έμορφιά ποιηταί καί καλλιτέχναι, τήν είχε αύτός τώρα 
δική του. Καί τοΰ έφαίνετο τιάρα σάν μιά Ιδανική 
έμορφιά, ποΰ τήν στολίζει καί τήν εξυψώνει ό φωτο
στέφανος τοΰ άθανάτου κάλλους. Ό θυμός καί ή άγα- 
νάκτησις, ποΰ ένοιωθε προτήτερα νά τόν πνίγη, είχαν 
πιά έξαφανισθή.

Έτσι είναι δταν είναι κανείς νέος. Στήν ηλικίαν 
τοΰ Ζάν, δέν είναι κανείς πολύ βέβαιος, τίποτε δέν 
ξέρει ού’τε αισθάνεται κατά βάθος. Αγαπάει στή γυ
ναίκα, τόν έρωτα χωρίς ή πείρα καί ή άντίληψις νά 
τόν βεβαιιόνη δτι πράγματι άγαπά. Σάς δίχνει τή 
φωτογραφία τής ερωμένης του, ζητώντας ένα βλέμμα 
μιά έπιδοκιμασία ποΰ νά τό βεβαιώνη.

Άποτόμως δμως τόν ξανάπιασε ό πρώτος θυμός. 
Σηκώθηκε άπό τόν πάγκο, δπου αί σκέψεις του τόν 
είχαν ρίξει καί βγήκε στήν λεωφόρο, ποΰ άντηχοΰσε 
ζωηρά τίς φωνές τών παιδιών καί τίς φλυαρίες τών 
γυναικών, καί άρχισε νά περπατάη μονολογώντας 
δυνατά καί θυμωμένος: «Τό άγαλμα τής Σαπφοΰς... 
άπό προΰντζο τοΰ έμπορίου, ποΰ τό βρίσκει κανείς 
παντού, πρόστυχο σάν τραγούδι λατέρνας, σάν τό 
δνομα τής Σαπφοΰς, ποΰ έκύλισε σέ δλους τούς αιώ
νας, γραμμένο αμέτρητες φορές καί τήν πρώτην του 
χάρι κατεστραμμένη. "Ενα δνομα θεάς, ποΰ κατάντησε 
ή έτικέττα μιας άρρώστιας... Τί άηδία, Θεέ μου!..»

Καί προχωρούσε, άλλοτε ήσυχος κ’άλλοτε έξω φρέ
νων, μ’αύτήν τήν παλίρροια τών ιδεών καί τών αντι
θέτων αισθημάτων. (Ή οννίχτια εΐ? «ό προσεχές)

Ν Ε A I Θ Ε ΡΑ Π Ε I A I
ΕΝ TQ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟν

Θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή επιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, αποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσευις, Άρβρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Ακτινών Ραϊντγκεν.—’Οδός Πει
ραιώς ιο Τής ανικανότητα καί έκσπερματώσεως Ιδία άλως 

θεραπεία μέ έκπ.ηκτικά αποτελέσματα.

# ΣΑΤΥΡΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ζ-χρίστε, Κυρίες καί Κύριοι, νά 
V-κδήτε τό Πανόραμα· Οά δήτε 
πράμματα. ποϋ Οά κουνήση τό 
μυαλό σας.

ΛΥΤΟΣ, παιδιά, ποΰ βλέπετε, μέ 
τά γυαλιά καί μ’ ένα ’χάρτη στό 
χέρι, δέν είναι ούτε ό κ. Βενιζέ
λος, ούτε κανένας στρατηγός τοΰ 
Ζαχαράτου, νά έξηγή τά πολεμικά 
σχέδια τών Γερμανών. Δάσκαλος 
είναι ό άνθρωπος καί διδάσκει 
γεωγραφία στους Έλληνας δημο

σιογράφους, γιατί είναι, λέει, αγεωγράφητοι. Καί μή δέν τοϋ 
βρίσκετε δίκηο τοϋ κακομοίρη; Δέν είδατε πρό ημερών καί 
τήν «Εστία», ποϋ δέν είχε ακόμα εΐδησι πώς ή Σαμοθράκη 
τέσσαρα χρόνια τώρα αποτελεί μέρος τοϋ Έλληνικοΰ Βασι
λείου; Μά τί νά σοΰ κάνουν καί οί καϋμένοι οί δημοσιογρά
φοι, ποϋ ασχολούνται μέ τετραγωνικά χιλιόμετρα; Βλέποντας 
κάθε τόσο εκείνον τόν περίφημο χάρτη τών παραχωρήσεων, 
ποϋ τόν έχρωμάτισαν μάλιστα καί μέ τά ίδια χρώματα τής 
ελεύθερης Ελλάδος, κατήντησαν νά μή μπορούν νά ξεχωρί
σουν καλά-καλά τά έλεύθερα άπό τά υπόδουλα μέρη, γιατί 
δλα έχουν τό ίδιο χρώμα.

ΑΥΤΟΣ, ποϋ βλέπετε μέ τά πολλά γαλόνια, είναι, λέει, ό 
στρατηγός Σαράϊγ. Κι’εκείνοι, ποϋ φεύγουν καί δέν γυρίζουν 
νά δοϋν πίσω τους, δέν είναι, ούτε μηδενιστές, ούτε ριζοσπά
στες. ούτε εμπρηστές. Άνθρωποι τοΰ Θεού είναι οί δυστυχι
σμένοι, μά έτυχεν οί ανόητοι νά μή παραδέχονται, ώς φαίνε- 
σται, ούτε μετά Χριστόν Προφήτες ούτε Μεσαίες. Κι’ ό στρα
τηγός λοιπόν έκρινε φρόνιμο κΓαύτός νά έκλέξη καί νά ξεχω
ρίση άπό τώρα έκεϊ κάτω τάρνιά άπό τά έρίφια, δπως λέει 
δά καί τό Ευαγγέλιο, ήγουν δηλαδή νά κάνη κι’ αύτός τίς 
εκλογές του, μιά ποΰ ό λόγος είναι τώρα γιά εκλογές.

ΕΔΩ βλέπετε, Κύριοι, τόν κ. Τάκε Ίωνέσκο, τόν μεγαλε- 
πήβολο, καλέ. Άμ’ δά πώς; Σάς πέρασε πώς δέν έχει καί ή 
Ρουμανία μεγαλιπήβολο; Τον βλέπετε πού είναι άνεβασμένος 
σ’ ένα τραπέζι καί κάνει τέρατα καί σημεία; Διευθύνει, λέει, 
τίς πρόβες τής Έλληνορρουμανικής Όπερέττας καί πληροφο
ρεί τό νοήμον κοινό, πώς γιά νά πάη αρμονικά κι’ ό πεντοζά
λης μέ τόν βλάχικο, έφρόντισε καί ή Ελλάς νά προμηθευθή 
μέ τό άνταντικό ταχυδρομείο μιά ... νότα.

ΑΥΤΟΙ, ποϋ σκαρφαλώνουν στά παράθυρα τά ξημερώματα, 
—φυλαχθήτε—είναι μιά καινούργια σπείρα ξενύχτηδων, ποϋ 
κλεφτεί καί τσακίζει τά κανάτια τοϋ νεροϋ. Κυττάχτε τους. 
Κυττάχτε κι’ έκεϊνον έκεϊ, ποϋ δαγκώνει τά χέρια του. Μή 
θαρρήτε πώς κάνει έτσι γιά τό νερό του. Γιά τό κανάτι του 
δέρνεται ό κακομοίρης. Γιατί τώχε βγάλει, λέει, στό παρά
θυρο ένεκα τήν ύγεία, καί οί άλιτήριοι κατά λάθος τοϋ τό 
τσάκισαν καί τώρα δέ έχει νά κάνη τό...νερό του ό άνθρωπος.

Ο ΚΥΡΙΟΣ άπό δώ, ποϋ τρέχει ξεμαλλιάρης στους δρό
μους τών Παρισίων. είναι ό περίφημος «Χρόνος». Τόν γνω
ρίζετε; Καλέ, είναι δ συμπέθερος τοϋ «Δεσμώτη Ανθρώπου». 
Ή ζέστη τής φωτιάς άπό τό Τατόϊ τοϋ χτύπησε ώς έκεϊ κάτω 
καί δέν είναι καλά στήν υγεία του ό άνθρωπος. Κυττάχτέ τον 
πώς τρεχει. Μπορεί νά φτάση καί μέχρι Βερολίνο. Φυλα- 
χτήτε—τό καλό ποϋ σάς θέλω - καί πιάστε τή μύτη σας. Πΰρ 
καί μανία καί άσφυξιογόνο μάς πλάκωσε. ΚΓ ούτε λιγάκι 
σχοινί δέν περίσσεψε μαθές άπ’ τό «Δεσμώτη», νά δέσουν καί 
τοΰτον έδώ τό δυστυχισμένο.

Τρίγκ, τρίγκ ... κΓ έχει πάλι ό Θεός γιά τήν άλλη βδομάδα.

«.
ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΗΜ ΑΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ... ΣΤΑ ΟΕΑΤΡΑ
Τώρα ποΰ σκάει ό τζίτζικας 

έντός ένός λεφτού, 
μάς έφτιασαν τά θέατρα 

ώς είδος λουτροπόλεις.
Μ’ δν δάκτυλος κομματικός 

δέν χώθηκε κΓ αυτού,
πολύ ατυχής έστάθηκεν 

δ δήμαρχος ... Μανώλης.

ΚΓ έτσι ποΰ πάν. στά θέατρα 
θ’ άρχίσουν κΓ οί άστοί 

νά φέρουν προσερχόμενοι 
κοντός περιοκελίδας· 

καί—μετά ουγχωρήσεως 
πολλής —θά καταστή 

τό θέαμ’ άκατάλληλον 
διά τάς δεσποινίδας.

ΕΒΔΟΜΑ! *
ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟ

ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ’ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Στά κεραμίδια σ’ έστησαν, νά λένε πόις υπάρχεις. 

Μά τής προόδου σύμβολο νά καταστής συνέπεσε· 
κΓ έτσι Οωρεϊς ... άκίνητο, καθώς δ Πατριάρχης, 

καί.... δέν ντρέπεσαι.
Κι’ έν ω τάλλα τάδέρφια σου προχώρησαν στήν ώρα, 
μάς λές, πώς μι τήν ώρα σου καί σύ θά πάρης φόρα.

Φαίνεται, πώς συνώμοσες κατά τοΰ Ζυμβρακάκη 
μέ θεατρώνας, πού ζητούν νά φέρνουνε προσκόμματα. 
Μή Οές καί σύ ν’ άφίνουμε τό κάθε θεατράκι 

ξημερώματα, 
ήγουν νά μή σεβώμεθα τοΰ χρόνου τά μεθόρια, 
καί νά γυρνούμε σπίτι μας σάν κράζουν τά κοκόρια;

ΊΙ σ’ έπιασε ψυχοπονιά καί κάνεις τό χατήρι 
τοϋ φοιτητάκου, ποΰ άγαπζι κορίτσι μαυρομμάτικο, 
γιά νά πληρώση άρχότερα στό σπιτονοικοκύρη 

τό μηνιάτικο;
"Η γαζετιέρης μουγινες καί μένεις πίσω τώρα, 
νά βγάλης τρίτη έκδοσι μέ ... Τελευταία ώρα ;

Ντροπή σου, ποϋ κατάντησες ρεντίκουλο τής πλάσης! 
Σέ βρίζουν κι’ οΰιε τσακιστό δίνεις έσύ μονόλεπτο. 
Μόνον ή λάμπα σοΰλειπε νά σοϋ φωτφ, μή χάσης 

δευτερόλεπτο....
Πές μου, μωρέ, σέ βάλανε τίς ώρες νά μετρήσης 
ή μόνο απλώς έβάλθηκες νά μάς ... ίξωραΐσης ;

Είκοσι πέντε τά λεπτά ποϋ προχωρούν οί άλλοι. 
ΚΓ έν ώ κάνουν τάδέρφια σου καί προκοπές καί τέρατα, 
έσύ έκεϊ πάνω καρτερείς, τεμπέλαρε, νά βγάλη 

δ ήλιος κέρατα.
Καί σέ κοιτάζουν κΓ άποροΰν τά γύροι σου τοπία .... 
Μωρέ, καί δέν σοϋ κάνουνε μιάν ... ύρο&εραπεία ;

ΠΕΡΙ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ.. . ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Κύρ Δήμαρχε, μά ώς πότε πιά νερό; 

Νά, ποΰβρεξε κΓ έλάσπωσε ώς τό γόνα. 
Στ’ άχεΐλί μας έπάνω τό ξερό 
γιά τί καί σύ δέν στάζεις μιά σταγόνα; 
Γιατί κΓ έμεΐς δέν σοΰπαμε μιά λέξι, 
καί σ’ έχομε μη στάξη καί μή βρέξη ;

Κύρ Δήμαρχε, ποΰ πάει τόσο νερό;
Μήν τώστειλες κεΐ δά στήν Κηφισσία, 
νά οβύνη τόν καϊμό τό φλογερό, 
πού νοιώθειγιά δυό μάτια ή... γερουσία;
Μήν πότισες τά γύρωθέ μας δάση 
κΓ ήπιεν ή γή καί κόντεψε νά σκάση ;

Μ ή κάποιο σοϋ τό ρούφηξε χωνί 
καί καλαμπούρια τώβγαλε άπό κάτου; 
Ή μήπως σοϋ τό πήραν οί τρανοί, 
καθένας των νά πλύνη ... τάπλυτά του ; 
Ή σοΰ τό κλέβει ό δείνας καί δ τάδες 
καί τό πουλεϊ κρυφά στούς γαλατάδες ;

Μήν έμαθες πώς φράγκα έκατό 
πληρώνει τό νερό στή Σαλονίκη 
έκεϊνος, πού τόν κλείνουνε δετό 
στό φρέσκο, νά μή σκιάζεται άπό νοίκι, 
καί τώστειλες ο’ έκεϊνον τό Σεράγι, 
ποϋ ό Ύψιστος θεός νά τόν φυλάγη;

Κύρ Δήμαρχε, λυπήσου π|ά καί ού, 
ποϋ μύρισαν τριγύρω μας οί τόποι- 
γυρίζομεν άβρόχοις τοϊς ποοί 

καί σκεψου πώς. -. σαπίζουν κΓ οί άνθρώποι. 
ΚΓ ή σήψι &ν θές νάξέρης πώς συμβαίνει, 
έ, ρώτα τόι Νιρβάνα, νά σοϋ κραίνη.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Ει; τόν χ. Σιμόν 

Θέριεψ’ δ Δούναβις, γιατί πολλά ποτάμια πίνει· 
μά μέσ’ στις φλέβες σου καί σύ κρατείς τοϋ Δούναβι νερά. 
Ξετρέλλαναν τά κάλλη σου μιά πατριώτισσα κυρά .. . 
Σϊμέ μου, ποιός σ’ ασήμωσε καί λάμπεις σάν ... οελλίνι;

Είς τόν χ. Στρατόν

Κάποιο υπουργείο σάν γοργό ο’ έγνώρισε χομήτη. 

Θεός φυλάξοι τή Βουλή κι’ δν σ’ εύρη τό συνάχι. 
Σάν Συρανό μάς προκαλεϊς· μά όποιος σοΰ μπή στή μύτη, 

γιά νάβγη, τοΰ Λαβύρινθου τό μίτο πρέπει νάχη.
5
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Μ ΒΑΧ1Λ1ΣΣ

— Ήτο λαμπρός άξιωματικός, έξηκολοΰθησεν ατά
ραχος ό Κάρολος, τοϋ οποίου τό πρόσωπον, έφ’ δσον 
έμιλοΰσε, έπαιρνε μίαν έκφρασιν σκληρότητος καί σέ 
έδέχθη σάν παιδί του καί σοΰ έδωσε φορέματα σπίτι 
καί τροφήν.......

Ό Μωρεβέλ έβγαλε στεναγμόν απελπισίας.
— ’Εσύ πιστεύω τόν ώνόμαζες πατέρα σου, έξηκο

λοΰθησεν ό βασιλεύς καί συνεδέεσο μέ Ιδιαιτέραν φι
λίαν μέ τόν νέον Δεμουΐ τόν υίόν του.

Ό Μωρεβέλ, γονατισμένος πάντοτε, έσκυπτε περισ
σότερον. Ό Κάρολος όρθιος καί απαθής σάν άγαλμα, 
έξηκολούθησε:

— Έλησμόνησα. Δέκα χιλιάδες σκούδα δέν σοΰ έδινε 
νομίζω δ δούξ τοΰ Γκύζ, δν έσκότωνες τόν Ναύαρχον;

Γονατισμένος ό Μωρεβέλ άγωνιοϋσε. Οί λόγοι τοΰ 
βασιλέως τοΰ έπίεζαν τό στήθος, σάν άναμένο σίδερο.

— "Οσον αφορά τόν Δεμουΐ, τόν αγαθόν σου πα
τέρα, μίαν ήμέραν τόν συνώδευσες είς μίαν κατόπτευ- 
σιν ποΰ έκαμε είς την Σεβρέ. Είσθε μόνοι σας. Μιά 
στιγμή τοΰ έπεσε τό μαστίγιον καί άφίππευσε νά τό 
πάρη. ’Επωφελούμενος τότε σύ άπό τήν εύκαιρίαν 
αύτήν έβγαλες τό πιστόλι σου καί τόν σκότωσες. Καί 
δταν έβεβαιώθης δτι είχε ξεψυχήση πιά, έφυγες. Δέν 
είναι έτσι;

Ό Μωρεβέλ έξακολουθοΰσε νά μένη άφωνος, ύπό 
τήν κατηγορίαν αύτήν, της δποίας δλαι αί λεπτομέ- 
ρειαι ήσαν άληθιναί.

— Λοιπόν, δολοφόνε μου, έξηκολούθησεν δ βασιλεύς 
έπειτα άπό μικράν παύσιν, ξέρεις, δτι έχω μεγάλην έπι- 
θυμίαν νά σέ κρεμάσω;

— Ώ, Μεγαλειότατε!
Ό νεαρός Δεμουΐ'καί χθές άκόμη μέ θερμοπα- 

ρακαλοΰσε, καί νά σοΰ πώ, δέν ήξερα τί νά τοΰ άπαν- 
τήσω, γιατί ή παράκλησίς του ήτο δικαιότατη. Καί τό
σον δικαία, δσον, δπως είπες καί έσύ, είμαι πατέρας 
τοΰ Λαοΰ μου.

— Βασιλεύ, άπήντησεν δ Μωρεβέλ, ή ζωή μου είναι 
είς τά χέρια σας, κάμετε την ο,τι θέλετε.

— “Εχεις δίκαιο. Καί ξέρεις, δέν δίνω γι’ αύτήν οΰτε 
μιά πεντάρα.

— Άλλά Μεγαλειότατε, ρώτησεν ό δολοφόνος, δέν 
ύπάρχει κανένα μέσον νά εξαγοράσω τό έγκλημά μου;

— Κανένα δέν γνωρίζω. Καί δμως άν ήμουν είς 
τήν θέσιν σου, δπως εύτυχώς δέν συμβαίνει.......

— "Ωστε, αν ή Ύμ. Μεγαλειότης εύρίσκετο είς τήν 
θέσιν μου;

— Πιστεύω, δτι θά έσωζόμην.
Ό Μωρεβέλ άνεσηκώθη είς τό ένα γόνατο καί είς 

τόένα χέρι καί παρετήρει άσκαρδαμυκτεί τόν Κάρολον.
— Άγαπώ χωρίς άλλο τόν νέον Δεμουΐ έξηκολού

θησεν δ βασιλεύς, άλλά άγαπώ καί τόν έξάδελφόν μου 
τόν δούκα τοΰ Γκύζ. Καί άν αύτός μοΰ ζητοΰσε τήν 
ζωήν άνθρώπου, τοΰ δποίου ό άλλος μοΰ ζητοΰσε τόν 
θάνατον, θά εύρισκόμουν πολύ μπλεγμένος. Καί δμως, 
σκεπτόμενος πολιτικώς καί θρησκευτικώς, ώφειλα νά 
κάμω δ,τι θά μοΰ ζητοΰσεν ό έξάδελφός μου, δ Δούξ
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τοΰ Γκύζ. Διότι δ Δεμουΐ είναι μέν ανδρείος άξιωμα
τικός, άλλά είναι μικρός, συγκρινόμενος μέ ένα πρίγ- 
κηπα τής Λωρραίνης.

Ένόσφ δ βασιλεύς μιλούσε, δ Μωρεβέλ έσηκώνετο, 
βρσδέως σάν άνθρωπος ποΰ έπανέρχεται εις τήν ζωήν.

— "Ωστε βλέπεις πώς τό σπουδαίου διά σέ είς τήν 
περίπτωσιν αύτήν, είναι νά κερδίσης τήν εύνοιαν τοΰ 
έξαδέλφου μου τοΰ Δουκός τοΰ Γκύζ, καί έπειδή έγινε 
λόγος διά τόν έξάδελφόν μου θυμάμαι κάτι, ποΰ μοΰ 
διηγείτο χθές.

Ό Μωρεβέλ πλησίασεν ένα βήμα. 'Ο βασιλεύς 
έξηκολούθησε:

— Φαντασθήτε, βασιλεύ, μοΰ έλεγεν δ έξάδελφός 
μου, κάθε πρωί, άκριβώς εϊς τάς δέκα, περνά άπό τήν 
δδόν τοΰ Σαιν-Ζερμαίν-λ’Ωζερουά, έπιστρέφων άπό 
τό Λοΰβρον, ό άσπονδός μου έχθρός. Τόν βλέπω νά 
περνά μπροστά άπό ένα κιγκλιδωτό παράθυρο, τοΰ 
ισογείου δπου κατοικεί δ άρχαΐος μου διδάσκαλος, δ 
παπά Πέτρος. Άπ’ έκεϊ λοιπόν τόν βλέπω κάθε ήμέ- 
ρα καί κάθε ήμέραν παρακαλώ τόν διάβολον νά τόν 
βυθίση είς τά σπλάγχνα τής γής». Πές μου τώρα 
Μαστρο-Μωρεβέλ άν ήσουν σύ δ διάβολος, ή άν 
έπαιρνες, τουλάχιστον γιά μιά στιγμή, τήν θέσι του, 
νομίζεις πώς δέν θά εύχαριστοΰσε αύτό τόν Δοΰκα 
τοΰ Γκύζ;

Ό Μωρεβέλ ξαναπήρε τό σατανικόν του μειδίαμα 
καί άπό τά ωχρά έκ τοΰ τρόμου χείλι) του έξήλθον 
αί άκόλουθοι φράσεις.

— Άλλά Μεγαλειότατε, έγώ δέν έχω τήν δύναμιν 
νά άνοίγω τήν γην.

— Καί δμως, άν θυμάμαι καλά, τήν άνοιξες κάποτε 
διά τόν άνδρεϊον Δεμουΐ. Άλλά θά μοΰ πής δτι τότε 
τό κατώρθωσες μ’ένα πιστόλι. "Ε! καί τώρα δέν έχεις 
τό πιστόλι αύτό;

—"Συγχωρήσατε με, Μεγαλειότατε, άλλά σκοπεύω 
καλλίτερα νά μεταχειρισθώ τουφέκι, άπήντησεν δ 
ληστήξ.

— "Ω! εΐπεν δ Κάρολος, τουφέκι ή πιστόλι αύτό 
μοΰ είναι έντελώς αδιάφορου. Ό έξάδελφός μου, νά 
είσαι βέβαιος πώς δέν θά συζητήση τό μέσον.

— “Εχω δμως, Μεγαλειότατε, άνάγκη ένός δπλου, 
είς τήν έπιτυχίαν τοΰ δποίου νά ήμπορώ νά βασισθώ, 
διότι πολύ πιθανόν ν’ άναγκασθώ νά σκοπεύσω άπό 
μακρυά.

— “Εχω έδώ μέσα τουφέκια μέ τά δποϊα επιτυγ
χάνω νά σκοπεύω χρυσόν σκοΰδον είς άπόστασιν 
πενήντα μέτρων. Θέλεις νά δοκιμάσης κανένα άπ’αύτά;

(Ή βυνέχβια βΐς τό προσεχές)

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΑΙΝΟΤ 
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Εΐς τό Παρίσι άρχισαν νά άναφαίνωνται τώρα τελευταία 
πάλιν ή μακρυές φούστες. Συνήθως μακρυές παρατηρούνται 
εΐς τίς καλοκαιρινές άσπρες τουαλέττες. Τό κόψιμό τους έν 
γένει άφίνει έλευθέρας τάς κινήσεις τοΰ σώματος, ποΰ είναι 
τόσον άπαραίτητο τώρα τό καλοκαίρι. Ή νέα μόδα ει’ρε 
πολλάς ύποστηρικτρίας μεταξύ τών χαριτωμένων Παριζιάνων 
καϊ φαίνεται ότι Οά έπικρατήση. Άλλως 
τε, πρέπει νά ξέρετε, οτι προκειμένου 
περί καλοκαιρινών τουαλεττών ή φαρδυά 
καϊ μακρυά φούστα είναι προτιμότερη. 
Μέ τήν νέαν αύτήν μόδαν απλοποιείται 
ταυτοχρόνως καί ή εσωτερική τουαλέττα, 
εις τρόπον ώστε νά καθίσταται έλαφρά 
καϊ νά έπιτρέπη τήν έλευθέραν κυκλο
φορίαν τού άέρος μέχρι τοΰ σώματος. Ή 
νέα αύτή μόδα έφερεν άναστάτωσιν εΐς 
τούς κύκλους τών μεγάλων οίκων τής 
σόδας, οι όποιοι προσπαΟοΰν τώρα νά 
εξεύρουν χίλιους δυό συνδυασμούς διά 
νά κατωρΟώσουν νά έπικρατήσουν τήν 
μόδαν τους. la μονοαινε

ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Έπίστεψα ζωή ν’ άλλάξι» 
σ’ αγνής παρθένας τήν άγκάλη- 
πλανήθηκα, ώϊμέ, καϊ πάλι· 
άχ ’. δέν άλλάζει ή ζωή.

Καινούργιος Σάτυρος Οά γίνω 
τοΰ Βάκχου όπαδός καϊ πάλι, 
καϊ σέ καινούργια πάντ’ άγκάλη 
θέ νά μεθάω άπ’ ηδονή.

ΑΛΚΙΣ ΑΛΚΑΙΟΣ
*

Ή Μόδα μας.
Μπλούζα σταυρωτή μέ φαρδύ γιακά 

κεντημένο. Μανίκια φαρδυά καϊ όλίγον 
κοντά μέ κεντήματα εΐς τά άκρα. Ή 
φούστα κόβεται ϊοια καί μακρυά καϊ 
γαρνίρεται εΐς τό κάτω μέρος μέ κεντή
ματα τοΰ χεριού. Δι’ ΰψος μέτριον μέχρι 
1 μ. 75 έκ. χρειάζεται 2 μ. 75 εκ. μπατί
στα κεντημένη διά τήν φούσταν καί 
1 μ. 5° έκ. διά τήν μπλοΰζαν. Τό φάρδος 
τής μπατίστας πρέπει νά είναι ο μ. 88 έκ.

Χαριτωμένη τουαλέττα καλοκαιρινή 
πολύ απλή καϊ κομψή ταυτοχρόνως.

Β-

Αί ρυτίδες τού προσώπου.
Ένα άπό τά άποτελεσματικώτερα μέσα, 

ποΰ διατηρούν τήν ύγείαν, τήν άπαλό- που οιαιηρυυν n|. vr„., -----------
τητα καϊ τήν ελαστικότητα τοΰ δέρματος 
είναι καϊ η μάλαξις τοΰ προσώπου, ή|όποία σύν τοϊςζάλ- 
λοις ένεργεΐ καϊ διεγήρει τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος καϊ 
τήν συσταλτικότητα τών μυών τοΰ προσώπου. Ό καλλίτερος 
τρόπος πρός έκτέλεσιν τής μαλάξεως αύτής είναι νά συνενω
θούν τά άκρα τών τριών μεσαίων δακτύλων καί δι’ αύτών νά 
άνατρίβεται τό δέρμα, πιεζόμενον έλαφρά κατά τάς έξής 
διευθύνσεις.

1. Άπό τής μέσης γραμιιής τοΰ μετώπου πρός τούς δύο 
κροτάφους, παραλλήλως πρός τήν κυρτότητα τών όφρύων.— 
2. Άπό τής ρίζης τής ρινός ή τοΰ μεσοφρύου, πρός τό άνω 
μέρος τοΰ προσώπο- δεξιά καί άριστερά κατά γραμμήν καμ- 
κύλην. - 8. Άπό τών πλαγίων μερών τής ρινός πρός τά δεξιά 
παϊ άριστερά, κατά τήν φοράν τής κογχικής καμπύλης.— 
4. Άπό τοΰ μέσου τοΰ άνω χείλους πρός τά δεξιά και άρι
στερά. — 5. Άπό τοΰ μέσου τοΰ πώγωνος καϊ κάτωθεν πρός 
τά δεξιά καϊ άριστερά άνω, φερομένων τών δακτύλων πρός

τόνλωβόνέκατέρουώτός.—6. Κυκλοτερώς έπί τών κροτάφων.
'Ενεργείτε δέ περίπου άνά δέκα έως δεκαπέντε άνατρίψεις 

εΐς έκάστην διεύθυνσιν.
Λιά τάς παρειάς τέλος, ό καλλίτερος τρόπος μαλάξεως 

είναι τό ζύμωμα τών απαλών μορίων ύπό τούς δακτύλους. 
Πρός διευκόλυνοιν τής μαλάξεως είς τάς πολύ ξηρός επιδερ

μίδας έπαλείφονται οί δάκτυλοι μέ όλί
γην καθαρόν βαζελίνην ή λανολίνην.

*

ΕΡΥΙΒΡΑ ΣΟΝΝΕΤΑ

ΦΑΝΑΤΙΚΟ ΧΑΝΟΥΜΑΚΙ

Τά όλογλυκά Σου άς προβάλλουν μάτια 
άπ’ τοΰ σπιτιοΰ σου πλέον τή βεράντα. 
Τό φώς τους, στοΰ φωτός τά μονοπάτια 
καϊ ατών άνθών νά τρέχη πρέπει πάντα. 
Τό πεϊσμά σου, ώ! τό πεΐσμά σου κομμάτια 
μ’ αύτή σου άς πέση τήν ώχρή γιρλάντα, 
πού μόνον στοΰ γλεντιοΰ τά σκαλοπάτια, 
σά ξεχασμένη άς σώρχεται μπαλλάντα! 
Τούς Μιναρέδες πιά μή νοσταλγής, 
καί τή φωνή μήν κλαϊς τοΰ Μουεζίνη· 
άνοιχτοκάρδες γλύκες άς χάρης, 
ώτομομπίλ, αμάξια καί βενζίνη.
Κι’ άν μιάς ζωής ή πείρα σ’ ώφελήση. 
στόν Άγνωστο θεό άς όδηγήση!...

Αροοαλονίχη ΑΙΜΙΑΙΑΝΟΣ
*

Παγωτό Καρπούζι.
Κάνετε ένα σιρόπι 28 βαθμών μέ βανί

λια καϊ τό περνάτε άπό μιά τρυχιά εΐς 
λεκάνην γιά νά κρυώση. Περνάτε έπειτα 
άπό τήν τρυχιά μιά όκά καρπούζι καθα
ρισμένο καί τό ζουμί του ενώνετε μέ τό 
σιρόπι. Στίβετε έπειτα τό ζουμί 3 λεμο
νιών και τό γραδάρετε έως οτου γίνη 
2ο βαθμών. Τό χύνετε έπειτα εΐς τήν 
γκλασιέραν, χωρίς νά λησμονήσετε νά 
βάλετε όλίγον καρμίνιον κόκκινον διά νά 
άποκτήση χρώμα.

Τό παγωτό πεπόνι γίνεται κατά τόν 
αύτόν τρόπον, χωρίς νά βάλετε καρμίνι.

Μ

Κοτολέττες μέ άσπρη σάλτσα.
Άφοΰ αλατίσετε καϊ έτοιμάσετε τϊς 

κοτολέττες, κάμνετε στή φωτιά όλίγη 
άσπρη σάλτσα, εις τήν όποίαν προσθέτετε 
καϊ δύο αύγά. Τήν άφίνετε νά δέση 

κοτολέττα νά βραχή καλά εις αύτή τήν 
έχετε γαλέττα έτοιμη τριμμένη καϊ αύγά 
ΐς τά όποια βουτάτε άπό δυό φορές

καλά, βάζετε μιά 
σάλτσα καϊ κατόπιν L,.__ ,_____
χτυπημένα, μέσα είς τά όποια βουτάτε 
ξεχωριστά κάθε κοτολέττα.

Μετά ταΰτα τίς τηγανίζετε εις πολύ βούτυρο.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝ Τ Ο ϊ AT Ρ ΕI ΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΛΟΜ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
9-12 καί .9-5 καθ' ίκάατην πλήν τής Κυριακής καί Πίμπτης μ.μ. 

ΑΘΗΝΑΙ, Ολος Κριεζωτου 6*
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ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ.- Είς τήν Μασσαλίαν έξακολουθούν νά γυμνάζωνι ιι 
καί νά προετοιμάζωνται τά είς τό Δυτικόν μέτωπον μεταφερβέντα Ρωαόικά 
στρατεύματα, διά νά μεεαφερθοΰν είς τήν Θεσσαλονίκην. ΟΙ Σύμμαχοι σκέ
πτονται, μετά τήν συμπλήρωσιν τής μεταφοράς τών Ρώσσων είς τό Βαλκανικόν 
μέτωπον, νά ένεργήσουν έκιθεσιν κατά τών Αύστρογερμανών καί νά τούς έκτο- 
πίσουν έκ τών Έλληνοβουλγαρικών συνόρων, διά νά κατορθώσουν νά φέρουν 

άντιττερισκασμόν;εΙς τούς Γερμανούς είς τό Δυτικόν μέτωπον.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠι

ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΝ· Κυττάξιε μέ τί προσπαθούν οί 
τήν γερμανικήν όργάνωσιν καί τήν γερμανικήν χαλυβδίνην δ 
είναι Γάλλος τού Του λόχου τού 67ου πεζικού συντάγματος τήι 
Είς τόν βραχϊονά του φέρει ζωγραφισμένου μέ άνεξίτηίον μέλι 

Με τά μέσα αύτά ύποθέτουν οί Γάλλοι, δτι είναι I

ΑίΜΓΡΙΟΤΗΤΕΣίΤΠΝζΡΟΣΣΩΝ.-ΟΙΙΟύνοι οίςΒάρΒαροι, οί Κάφροι, οί Μπός, φωνάζουν 
οί Σύμμαχοι διά τούς Γερμανούς. Τώρα είναι καί ή σειρά τους. Καμαρώστέ τους καί 
αύτούς Χωρικοί τού χωρίου Μέμελ, τούς όχοίους οί Ρώσσοι στρατιώται, είς το πέρασμά 

των, συνέλαβον καί άφοΰ τούς έσφαξαν τούς έξώρυξαν κατόπιν τους όφθαλμούς.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΙιΙ.— Διαρκώς προετοιμάζουν έπίθεσιγ οί Σύμμαχοι είς τήν Θεσσαλονίκην καί 
διαρκώ; άναβάλλεται ΟΙ σιδηρόδρομοι Μοναστηρίου καί Σκοχείων καθημέραν βρίσκονται είς διαρκή και 
άένναον κίνησιν, μεταφέροντες στρατεύματα άπό τοϋ ένός άκρου είς τό Αλλο τής 'Ελληνικής Μακεδονίας και 

τάνάχαλιν. Καί διαρκώς ή έπίθεσις Αναβάλλεται, διά νά γίνουν αί κατάλληλοι χροετοιμασίαι.

|ΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑ XI αν

Η ^ΜΕΘΟΔΟΣ Τίποτε δεν κ± 
χωρίς σύστημα. "Ολα μετρημέτΙ 
ρόλεπτο. Καί τήν .παραμικροί 
παραμικρότερο σπιτάκι χρησιμΐ 

τών Γάλλων έχιϋέσεις

νά τονώσουν τό ήύικόν τών στρατιωτών τους, δια νά πολεμήσουν 
καί Θέλησιν. Ό στρατιώτης, τόν όποιον χαριστά ή άνωτέρω εϊκών, 
ής καϊ νοσηλεύεται είς τό νοσοκομεϊον τού Μέτς ύπό τών Γερμανών. 
>υρκώ, ό όποίος κρατεί είςτό χέρι του κεφαλήν Γερμανού στρατιώτου 
F νά τονωδή τό καταουντριβέν ήδικόν τού στρατού τους.Λ

οι Γερμανοί χωρίς μέθοδον κα’ι 
ά δλα ύπολογιαμένα εις το δεύτε- 
' άνωμαλίαν τοΰ ίδάφους καί τό 
>0ν ώς έρεισμα διά τάς έναντίον 
είς τό Δυτικόν μέτωπον.

Η ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ.—Είς τήν .Μασσαλίαν μαζί με τά ύλίγα Ρωσσικά 
στρατεύματα, μετεφέράησαν καί όλιγοι ά.πο τούς έπιλεκτούς στρατιώτας τής 
Ανακτορικής φρουράς τού Αύτοκράτορος χασών ιών Ρωσοιών. ΟΙ στρατιώται 
οΰτοι κάμνουν Ιοχυράν έντύ.τωσιν είς τούς άγαάούς Μαροεγιέζους μέ τήν 
Ιδιόρρυθμον στολήν τους καί τήν ξεχωριστήν Λγρίαν φυσιογνωμίαν του:.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ.-Νά τί άχομένει μετά τήν μάχην. Σωροί άπό πτώματα έδώ κι’έκεί 
σωριασμένα, ποΰ ήσαν πριν ρωμαλέοι καί ένθουσιώδεις στρατιώται, δρμωντες πρός 

κατασύντριψιν τού έχθροΰ καί πρός ύπεράσπισιν τού πατρίου ίδάφους.

ΤΟ ΒΕΡΝΤΕΝ. —Ή μεγαλειτέρα χροσοχή τών Γάλλων ΤεΙναι συγκεντρωμένη αύτήν τήν στιγμήν είς τόν τοαέα 
τού Βεοντέν, δχου παίζεται ή τύχη τής Γαλλίας καί μαζί της καί ή τύχη δλων τών Συμμάχων. Στρατεύματα 
δσα είναι δυνατόν. Ιστω καί έλάχιστα. έξοικονομοΰνται άπό όλα τά Αλλα σημεία, διά νά μεταφερδοϋν καί 

ένισχύσουν τόν έκεϊ μαχόμενον Γαλλικόν στρατόν.



ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Σννέχβια άπό τό προηγούμτνον)

* ΘΕΑΤΡΑ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ *

Στανύ (κατ’ ιδίαν).—Δέν είναι καί πολύ πανούργος. 
(Δεικνύων τδ κανό). 'Όπως ίλεγεν ό Μπανβίλ. Ή 
θάλασσα είναι γλυκεία σάν μιά λίμνη, θέλετε νά κά
μουμε ένα μικρό περίπατο; 'Η συνδιάλεξίς μας θά 
άκομπανιάρη τό φλοίσβισμα τών κυμάτων... (Βλέπων 
πώς διατάζει). Οί άνθρωποί μου είναι πολύ έξασκημέ- 
νοι. Κ’ έπειτα δέν θά άπομακρυνθοΰμε.

Σαβίνη. — Έχετε δίκηο. Είναι ένα ώραΐο συν
αίσθημα.

Εισέρχονται είς τό κανό καί άμέσως, σ’ ένα σημείο τοϋ Στανύ, 
τέσσαρες ναύτες πιάνουν τά κουπιά, τά όποια δίδουν είς τό 
κανό μία ώύησι μεγάλη πρός τά έμπρός. Σέ λίγα λεπτά τό κανό 
είχε γυρίση άπό τό όπισθεν μέρος τοϋ μικρού ακρωτηρίου.

Σαβίνη (φοβισμένη πιάνει τδ χέρι τον Στανύ).—
Ποϋ πηγαίνουμε;

Στανύ. — Πρός ένα νέο δυνατό αίσθημα!... Μή 
άνησυχήτε. Σάς φυλάσσω έγώ. Καί μπορείτε νά έχετε 
απόλυτη έμπιστοσύνη καί πεποίθησιν είς τόν φύλακα.

Άπό τήν άλλη μεριά τοϋ άκρωτηρίου ή «Βρυση'ις» άναμένες 
ύπ’ ατμόν. Τό κανό διπλάρει. Καί ή Σαβίνη, χωρίς νά προφέρη 
πιά λέξι, τόσο ή συγκίνησίς της ήτο μεγάλη, ανέρχεται τήν κλί- 
μακα.τής θαλαμηγού, ένφ τήν ϋποβαστάζει άπό τήν μέση ό Στανύ.

Στανύ (δταν ίφθασαν έπάνω είς την γέφυραν, φι
λών τδ χέρι της). — Τώρα μπορείτε νά μείνετε ήσυχη. 
Εϊσθε σάν στό σπίτι σας.

Σαβίνη. — Είναι πολύ έμορφα. Τί χαριτωμένη ιδέα 
νά μέ δεχθήτε έτσι στην θαλαμηγό σας! (Κατάπλητος, 
αισθανόμενη την θαλαμηγόν νά προχωρεί), θεέ μου τί 
συμβαίνει, φεύγουμε;

Στανύ. — Ναί φεύγουμε.
Σαβίνη (έν έξάφει). — Ά ! δχι... ποτέ .... ’Αδύ

νατο ... Ποτέ, σταματήστε σάς λέγω ... Σάς ικετεύω 
μή τό κάνετε αύτό ... Είναι μεγάλη τρέλλα ....

Στανύ. — Τρέλλα !... Άκριβώς έπειδή είναι τρέλλα 
γι’ αύτό τό κάνω.

Σαβίνη. — Γιά σκεφθήτε δμως τή άναστάτωσι πού 
θά προκληθή μ’ αύτό είς τό σπίτι μου... Τί θά ποΰν 
οί άνθρωποί μου μέ τήν αίφνιδίαν αύτήν άναχώρησιν 
μου, μέ τήν έξαφάνισίν μου...

Στανύ. — (Με μεγάλη απάθεια και ησυχία). θά τό 
μάθουν αύριο μ’ ένα τηλεγράφημα ποϋ θά τούς στεί
λετε άπό τόν πρώτο λιμένα, πού θά προσεγγίσουμε. 
Δέν εϊσθε μόνη κυρία τών πράξεών σας. Τί σάς ένδια- 
φέρει λοιπόν;

Σαβίνη. — Καί οί φίλοι, καί ό κόσμος τί θά πούν;
Στανύ.— Προτιμάτε τήν γνώμην τών φίλων καί τού 

κόσμου άπό τήν άπόλαυσι μιάς νέας χαράς καί ήδο- 
νής;.. Ά ! μή τό λέτε γιατί δέν είναι τού χαρακτήρος 
σας αύτό.

Σαβίνη.—Τουλάχιστον πέστε μου, ποΰ μέ πηγαίνετε;
Στανύ. — Πρός τό άόρατο πού βρίσκεται πέραν άπό 

τόν όρίζοντα τών δνείρων καί πού τό φανταζόμεθα 
τόσον έμορφο καί τόσον έξωτικό!...

Ή θαλαμηγός σχίζει σάν δελφίνι τά νερά. Ό άέρας έρχεται 
δροσερός καί καθαρός άπό τό βάθος, άνακατεμμένος άκόμη μέ 
τής εύωίιές τής φυτευμένης άκτής.

Στανύ.— (‘Οδηγών την νεαρόν κυρίαν είς την 
πρώραν). Άγάπη μου!
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Σαβίνη (σάν νά διαμαρτύρεται).—Ώ ! ...
Στανύ. Μήπως υπάρχουν άκόμη σχέσεις μεταξύ 

ξηρας, καί θαλάσσης ; Όχι. Σάς βεβαιώ. Δέν είστε πιά 
ή κυρία Στέβαρ κΓ έγώ δέν είμαι πιό ό Στανίσλας ντέ 
Βιλμπραί. Είμαστε δύο διαβάται τής ζωής, ελεύθεροι 
νά είναι απλώς καί όλοκληρωτικώς, δτι ό θεός μάς 
έπλασε: Γυναίκα καί άνδρας. ’Ελεύθεροι δέ επομένως, 
νά κάνουμε δτι θέλουμε σύμφωνα μέ τάς δυνάμεις 
πού έχουμε μέσα μας. Αύτή δέν είναι, δπως κατάλαβα 
καί ή γνώμη σας;

Σαβίνη. — Ναί....... άλλά μόνον είς τήν θεωρίαν.
(.V, μεγάλη τρυφερότητα). Άλλά δέν είχα συναντήση 
άκόμη κανένα πού νά μέ θέση έτσι άποτόμως μπροστά 
στήν πραγματικότητα.

Στανύ. — Καί φοβάστε γι’ αυτό ;
Σαβίνη. —Ναί άκόμη- λιγάκι φοβούμαι. Καί ό φό

βος αύτός, ποΰ έχει κάτι τό άόριστο πού πλημμυρίζει 
τήν καρδιά μέ ένα παράξενο αίσθημα, ποΰ μέ γεμίζει 
άπό εύχαρίστησι. Είμαι κυριευμένη έξ όλοκλήρου. 
Είμαι σάν άπαχθείσα!

Στανύ. Μήπως θέλετε νά τελειώση αύτό;
Σαβίνη. — ’Οχι, δχι δέν τό θέλω.
Στανύ. — Όταν είσαστε μόνη στήν παραλία, τίς 

σεληνοφώτιστες βραδυές, δέν σάς ήρθε καμμία φορά στό 
νοΟν ή ιδέα, δτι αύτό μπορούσε νά συμβή κάποτε;

Σαβίνη. — Αλήθεια ναί. Περίμενα τόν ήρωα !...
Στανύ. — ΚΓ έγώ τήν ήρωΐδα !... Εις τήν Οπαρξί 

μας μέσα έχωμε δλοι ένα Μεσαία τού έρωτος πού τόν 
περιμένουμε !... (Την σύρει κοντά του καί την σφίγγει 
έπάνω του). Νά ή γή πάει, έξηφανίσθη πιά !.... Δέν 
φαίνεται τίποτε άλλο άπό τό σκοτεινιασμένο μπλέ πού 
άφίνη νά μαντεύεται ή δπαρξίς της καί άπό τό σκο
τεινό βάθος τών νερών. Έμπρός μας, γύρω μας εκτεί
νεται τό άπειρον είς δλην του τήν μεγαλοπρέπειαν, 
χωρίς δριο κανένα κΓ έμείς είμαστε τό κέντρο του, εκεί
νοι πού θ’ άγαπηθούν! Ή λέξις αύτή, ποΰ θυμίζει δλη 
τήν μπαναλιτέ ένός σαλονιού ή ένός ραντεβοϋ, κρα
τεί έδώ δλη τήν μεγαλοπρέπεια μέσα σ’ αύτή τήν 
φύσι!... Μπορεί τώρα λοιπόν νά σάς τό πώ χωρίς πε- 
φράσεις τό «Σ’ άγαπώ» άκόμγ/ έξαιρετικώς δπωςέμείς.

Σαβίνη. — (Ευρισκόμενη μέσα είς έκστασι) Ναί, 
πέστε το, Στανύ ... αγαπημένε μου γλυκέ μου Στανύ... 
Σέ καμμιά στιγμή τής ζωής μου δέν δοκίμασα, δτι δο
κιμάζω τώρα έδώ ... δτι σού όφείλω, δτι μού δίνεις !...

Στανύ. — (Σκυφτεί έπάνω άπδ τδ πρόσωπό της).
Καί σύ τί μοΰ δίνεις;...

Σαβίνη. — (Με υπερηφάνεια κα! πάθος). Τόν έαυ- 
τό μου! ..........................................................................

ειζ τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
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θ Κοστούμια μπάνιου, μπουρνούζια, 
έσώρρουχα λευκά και πλεκτά κ.λ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Είς τό · Κεντρικόν» έδόθη τήν Πέμπτην τό βράδυ ή πρώτη 

τοϋ νέου «Παπαγάλου», περί τοϋ όποιου έγράψαμεν έκτενώς 
είς τό παρελθόν φΰλλον. Κόσμος πολύς, κοσμοπλημμύρα 
ή μπορεί νά πή κανείς άπό τάς σπάνιάς. Ξεχώριζαν, όπως 
πάντοτε, τά ώρισμένα πρόσωπα, ποϋ φιγουράρουν είς δλας 
τάς πρώτας, άπό τήν έπιθεώρησιν μέχρι τής κλασσικής τρα- 
γφδίας. ΙΙλοϋτος σκηνικών, μεταλλαγαί φαντασμαγορικών 
σκηνών, κουστούμια μεγαλοπρεπή καί εξωφρενικά, τραγουδά
κια εύθυμα καί μουσική γλυκειά καί πεταχτή. Πάν δηλαδή 

I δ,τι απαιτεί μία έπιθεώρησις, δπως έγινεν έφέτος.
Ή γενική έντύπωσις ΰπήρξεν, ότι ό νέος «Παπαγάλος· 

παρουσιάσθη έφέτος τελειότερος άπό τά περασμένα έτη, καί 
ικανός νά συναγωνισθή τάς άλλας μεγάλας έπιθεωρήσεις. 

ι Μιά καλοβαλμένη είς τήν θέσιν της revue. Καί ένα προσόν,
ποΰ πρέπει νά έχη μία έπιθεώρησις καί ποϋ έχει ό «Παπα
γάλος». Τά τραγουδάκια του μένουν είς τό στόμα τοΰ άκροα- 
τοϋ καί τά παίρνει εύκολα, δπως συνήθως λέγεται.

—Είς τής «Κυβέλης, εξακολουθεί νά παίζεται ή τρίπρακτος 
κομεντί τοϋ κ. Νικοντέμι «Τό Κουρέλι· μέ πρωτοφανή διά 
τά 'Ελληνικά θεατρικά χρονικά επιτυχίαν. ’Αρκεί νά ση- 
μειωθή μόνον, ότι κατά τάς δέκα πρώτας παραστάσεις τό 
Ταμεΐον τοΰ θεάτρου είσέπραξε περί τάς δέκα χιλιάδας 
δραχμάς. Τό έκπληκτικώτερον δλον δέ είνε, δτι τό «Κουρέλι» 
στάθηκε, δπως λέγουν εϊς τήν θεατρικήν γλώσσα χωρίς νά 
τοΰ γίνη καμμία έξαιρετική ρεκλάμα.

— Είς τό αύτό θέατρον ετοιμάζεται έσπευσμένως τό νέον 
«Πανόραμα», τό όποιον θά είναι έτοιμον περί τά τέλη τοΰ 
μηνός.

— Αί έργασίαι διά τήν αποπεράτωσιν τοΰ νέου θεάτρου, 
τό όποιον έγειρε ι εις τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος ό κ. 
Θεοδωρίδης, προχωρούν καί εύρίσκονται ήδη περί τό τέρμα 
των. Τό νέον θέατρον ύπολογίζεται δτι έντός τοΰ μηνός θά 
είναι έτοιμον καθ' δλα, διά ν’ άρχίση τάς παραστάσεις του μέ 
θίασον σχηματιζόμενον άπό τόν θίασον τής κ. Κυβέλης, 
προσλαμβανομένων καί άλλων προσώπων. Αί κυρίως έργασίαι 
τοΰ θεάτρου θ' άρχίσουντήν χειμερινήν περίοδον, διότι χάρις 
εις τήν τελειοτάτου ’Αμερικανικού συστήματος σιδηράν στέ
γην του, τό θέατρον θά δύναταί νά λειτουργή καί ώς τέλειον 
χειμερινόν.

— Είς τής Κοτοπούλη έξακολουθοΰν νά παίζωνται τά · Πα- 
ναθήναια» πρό μεγίστης καθ’ έσπέραν κοσμοσυρροής. Ή 
συγγραφική τριανδρία προσέθεσεν ήδη καί άλλας νέας οκη- 
νάς, καθώς ήλλαξαν καί τό φινάλε τής δευτέρας πράξεως. 
Όπως πηγαίνουν δέ τά πράγματα φαίνεται, δτι τά «Παναθή- 
ναια», άνανεούμενα διαρκώς μέ νέας σκηνάς, θά κρατήσουν 
τό πρόγραμμα τοΰ θεάτρου τής Δ»5 Κοτοπούλη καθ’ δλην 
τήν θερινήν περίοδον.

—’Εκείνο ποΰ εϊχαμεν προείπει διά τό θέατρον «’Ολύμπια» 
έπεβεβαιώθη άπό τά πράγματα. Ή ζέστες τών τελευταίων 
ημερών κατέστησαν αδύνατον πλέον τήν παραμονήν τών θεα
τών έντός τοϋ χώρου έκείνου. Καί τό μελόδραμα, έλλείψει 
θεατών, έκλεισε τάς πύλας του δχι μέ όλίγας ζημίας. Άλλά 
τό σπουδαιότερον είναι, δτι τά «’Ολύμπια δέν ήμποροΰν νά 
χρησιμοποιηθούν καί διά χειμερινόν θέατρον, διότι λόγφ τής 
άποτυχούσης κατασκευής των διά νά είναι θερινά, έχουν άτε- 
λείας, αί όποΐαι θά καθιστούν τόν χειμώνα τό ψύχος άρκετά 
αισθητόν.

*

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Κι’ άν βρέθη μιά ζηλόφθονη ψυχή νά πή γιά σένα 
λόγια πικρά ποΰ σκίζουνε καί μάρμαρο σκληρό, 
γι’ αύτό μή φαρμακώνεσαι, μά κι' ούτε νάν θλιμμένα 
τά μάτια σου, άγάπη μου, καί ταίρι μου λαμπρό.

Μόν’ γέλα σάν τό άδολο άστέρι, ποΰ σκορπίζει 
στή γή, πάντα χαρούμενο, τό φώς του τ’ άργυρό, 
καί δέν λογιάζει σύγνεφο, ποΰ γύρω του μαυρίζει, 
μισώντας τή λαμπράδα του, ποΰ κρύβει θησαυρό. 
ΆΟήναι ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΕΡΥΦΡΑ ΧΟΝΕΤΑ

VILLA ALLATINH

Κάποια κρυφή, θωρώ, μελαγχολία 
νά φώλιασε στό θώρι σου, ώ villa, 
νά κλαίη ξεψυχισμένα μεγαλεία 
μέ τ’ ούρανοΰ τήν άρρωστη καντήλα.

Νά μύρειαι τριγύρω ή καμελία, 
νά νοσταλγούν τίς νύφες τους τά φύλλα, 
αύτές, πού άγάπη νοιώσανε γελοία 
κι' άκλούθησαν μιά γέρικη σαπίλα.

Καί τώρα πιά περνώντας όποιαν ι'όρα 
θέληση ό διαβάτης άπ’ έκεϊ 
δέ Οά γνοιαστή τά δέντρα τά ίσκιοφόρα 
δέ θέ νά άκούη πιά γυναικείο κλάμμα· 
μιά σάλπιγγα θ’ άκούη "Ελληνική 
Νά παίζη μέ τήν θάλασσαν άντάμα!

Θεσσαλονίκη I. αιμιλιαΝΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
— Καμμίαν καλλιτεχνικήν κίνησιν δέν έχουν νά έπιδείξουν 

αί τελευταϊαι ήμέραι. Τό πράγμα είναι δικαιολογημένοι' λόγω 
τής έποχής. Τό καλοκαίρι είναι έποχή άναπαύσεως καί μελέ
της, τά άποτελέοματα τής όποιας θά φανούν τόν χειμώνα. 
Οί ζωγράφοι μας άναπαύονται τώρα καί μελετούν. ΟΙ μουσι
κοί έπίοης. Έγνώσθη, δτι ό κ. Καλομοίρης έτοιμάζει νέον 
μελόδραμα, τού όποιου έχει τελειώση ήδη τήν πρώτην πράξιν.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Τό χώμα πού γεννήθηκα 
ή άλμη δέν τό δέρνει 
κι’ ό μπάτης δέν μού φέρνει, 
τοΰ πέλαου τή δροσιά.

Κι’ δταν τ’ άστέρια λάμπουνε 
κΓ ώχρό φεγγάρι βγαίνει, 
βαρκούλα δέν προβαίνει 
άφ' έρωτα σπηλιά.

Δέν άγροικώ τά κύματα, 
στά βράχια σάν κτυπάνε 
μέσα σ’ άφρούς νά σπάνε, 
άγέρες σάν σκωθούν.

Μ’ άγάπησα τή θάλασσα 
τό μανιασμένο κΰμα 
καί άς ανοίγει μνήμα, 
σέ όσους τ’ αγαπούν.

ΑΛΚΙΣ ΑΛΚΑΙΟΣ

Ή κοσμική κίνησις νεκρωμένη είς τήν πρωτεύουσαν είναι 
ζωηρότατη είς τά προάστεια, δπου έχουν ουγκεντρωθή δλαι 
αί κοσμικοί Άθήναι. Είς τήν Κηφισσιά έκτός άπό τό 
θεατράκι, τό όποιον συγκεντρώνει κάθε βράδυ δλον τόν κοσμι
κόν πληθυσμόν τοΰ άριστοκρατικοΰ προαστείου, διωργανοΰν- 
ται τακτικοί έορταί άγροτικαί.

Ή κίνησις έπίοης είς τά Φάληρα είναι ζωηροτάτη. Είς τά 
μεγάλα ξενοδοχεία τοΰ Νέου Φαλήρου διωργανούνται τακτικά 
χορευτικοί εσπερίδες, αί όποΐαι συγκεντρώνουν πολύ κόσμον.

Πωλείται οίκόπεδον μεγάλης εκτάαεως είτε όλόκληρον είτε κατά 

τμήματα, κείμενον εν Π. Φαλήρφ. Πληροφορίαι παρά τ<ΰ δικη- 

γόρφ κ. Θ. Φαρμακοπούλφ, Πανεπιστημίου 55, ώρρ 8-10 π.μ.
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Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΥΦΑΝΤΡΙΑ
— ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ —

Ό ουρανός είχε πορφυρωθή άπό τϊς τελευταίες ανταύγειες 
τοϋ δυοντος ήλιου. Ό φτωχός προσεπάθησε να φθάση τήν 
κορυφήν τοϋ λόφου, έπειτα άφήκε τόν εαυτόν του νά πέοη 
κατακομμένος οέ μιά χονδρή πέτρα, όπου πριν άπό αύτόν 
είχεν άναπαυΟή έκεϊ έπϊ πολύ άλλος οδοιπόρος. Άσθμαίνον- 
τας έκλεισε τά μάτια του στήν άρχή. άλλά τά ξανάνοιξεν 
άμέσως παρακινούμενος άπό τήν θαμβωτική καλλονή τοϋ 
ούρανοϋ.

— Ό πλούτος τοϋ φτωχού, έμουρμούρισε, είναι ή μεγαλο
πρέπεια τής γής, ή όποία τού παρέχεται χωρίς υπολογισμό.

Καϊ παρετήρησε προσεκτικά μακρυά στό λαγκάδι, τήν 
θριαμβευτικήν ακτινοβολίαν τών τελευταίων άκτίνων τού 
ήλιου, κρυπτόμενου ήδη πίσω άπό τά κύματα.

Τά λυπημένα του μάτια έθαύμαζαν τό θέαμα, Ακολου
θούντο τάς ταχείας φάσεις, παρά τόν πέπλο τοΰ ύπνου, ποΰ 
τά θάμβωνε.

'Ομίχλες μπλέ έγέμιζαν τά βάθη, τά βουνά έβεβαίωναν τά 
σκοτεινά των ψαλιδίσματα στόν φωτεινόν άκόμη ουρανό, 
άλλά καϊ αύτά βαθμηδόν έσβυναν.

Τότε ό καϋμένος έλυσε ένα μικρό δέμα, έπήρε άπό μέσα 
δύο βόλους ρίζι, τυλιγμένους σέ φύλλα λατανίας καϊ έτρωγε 
σιγά. Λίγο μακρύτερα, τό νερό κυλούσε ξανακατεβαίνοντας 
μέσα στις πέτρες. Ήπιε· ύστερα σκούπισε τήν σκόνη άπό τά 
γυμνά του πόδια. Ξανακάθισε έπειτα, περιμένοντας τήν άνα- 
τολή τοϋ φεγγαριού, γιατί δέν είχε φθάσει στό τέρμα τοϋ 
δρόμου του. Έπάλαισε μέ τόν ύπνο, άφίνοντας τό μέτωπό 
του σιό δροσερό αεράκι ποϋ ήρχετο καϊ ή θλιβερά σειρά 
τών σκέψεων του τόν συνέφερε εϊς τήν συνείδησιν τής πραγ
ματικότητας. Άκούμβησε τά δύο του χέρια σ' ένα βσύκεντρο, 
τό μόνο πράγμα πού διετήρησε άπό τήν περασμένη του ζωή, 
μόνη άνάμνησι τών όλιγώτερων πικρών ήμερων του.

Γιατί δέν ήτο πλέον ό καιρός, ποΰ άνάμεσα στις πλημμυρι
σμένες ριζιές, ώδηγοϋσε κάθε μέρα τά άργά καί ειρηνικά 
ζώα του καϊ μόλις τελείωνε τήν δουλειά του, ξαναγύριζε στήν 
δροσερή του καλύβα, κοντά στήν φιλόστοργη μητέρα του καϊ 
στόν σεβαστό του πατέρα. Τί είχε κάμει γιά νά τόν χτυπήοη 
τόσο πολύ ό ουρανός; Τά χρόνια τής σιτοδείας, ή πολυαγα- 
πημένη μητέρα τόσον καιρό άρρωστη, εξάντλησαν δλη τους 
τήν περιουσία- καϊ τό κοπάδι τους έπώλησαν διά νά πληρώ
σουν τά έξοδα τού απαίσιου χωρισμού. Τώρα ό πατέρας ίου 
έπίσης άπέθανε καί εκείνος, τόν σκότωσεν ή λύπη καί έπειδή 
ό γυιός δέν είχε πλέον τίποτε, έπώλησε τόν εαυτόν του διά 
νά τιμήση τόν πατέρα του μέ τήν άρμόζουσαν κηδείαν.

Ό άπορφανεμένος βοσκός, ό όποιος δέν είχε τώρα ούτε 
τό σώμα του δικό του, πήγαινε τώρα στόν άγνωστο κύριο, 
ποΰ έπρεπε νά δούλεψη σάν σκλάβος.

Τό κίτρινο φεγγάρι, ποΰ όλο ύψώνετο ύπεράνω τοΰ όρί- 
ζοντος τιάρα, έχρύοιζε καί καθρεφτιζετο.

"Ορθιος, ό βοσκός έρριξεν ένα βαθύ βλέμμα στό έλεύθερο 
άπειρο, στήν βαθειά κοιλάδα, ποΰ έχάνετο, στις όμίχλς 
τοΰ όνείρου, προτού βυθισθούν ύπό τήν θορυβώδη σκιάνε 
δάσους άπό μπαμπού, ποΰ έπρεπε νά περάση. Καϊ έκεϊ ήσθά- 
νετο τόν εαυτό του σάν κλεισμένου όλιγώτερον έλεύθερον, 
δοΰλον ήδη. Έβάδισε, έβάδισε μ- ένα ρυθμικό βήμα, έπή· 
γαινε βαρυμένος, μέ τό βάρος τής λύπης του καϊ τής φτώ
χειας του, τού φαινότανε ότι τό δάσος αύτό δέν είχε τέλος καϊ 
ότι Οά περπατούσε πάντοτε. Τό σκιόφως έκοκκίνιζεν άπό τόν 
ουρανό, τό φεγγάρι έρριχνεν φώς άνάμεσα στά φύλλα. "Εξα
φνα, τοϋ έφάνη πώς είδε πριν άπό αύτόν στήν άκρη τού 
μονοπατιού ένα άνθρώπινο σχήμα, άκίνητο. Στήν άρχή φο
βήθηκε καϊ έστάθη, έπειτα άνεγνώρισε πώς ήτο μιά γυναίκα 
καϊ έσυλλογίσθη, πώς αύτή έκαμε τόν ίδιο δρόμο μ’ αύτόν 
άνάστροφα. Ξανάρχισε τόν δρόμο του, άλλά μόλις έπέρασε 
μπρός στήν άγνωστο, αύτή έκαμεν ένα βήμα είς τά έμπρός 
καϊ τό φώς, ποΰ έπεφτεν έπάνω της, τήν έδειξεν εξαιρετικά 
ώραίαν.

ΞαναστάΡ ηκεν όλος θαυμασμό.
— Μήπως είσαι νεράιδα τοΰ δάσους; φώναξε.
— Όχι, τοϋ άπαντρ. αύτή μέ μιά γλυκειά φωνή, είμαι μιά 

πολύ ταπεινή καϊ δυστυχισμένη γυναίκα, έγκαταλελειμένη καί 
χωρίς πόρους.

— Έσύ δυστυχισμένη ! Μά τότε ό ήλιος είναι φτωχός.
Ξαναγύρισε στήν σκιά, σάν νά ήθελε νά κρύψη τήν πολύ, 

μεγάλη της λαμπρότητα.
— Βοήθησε με τού είπε, κάμε με γυναίκα σου.
Ξαφνίστηκε κ*  έπειτα γέλασε θλιβερά.
— Γιατΐ μέ περιγελάς; φώναξε. Δέ σού έκαμα τίποτε !
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— Σού μιλώ μ’ δλη τήν ειλικρίνεια. Πάρε με γιά γυ
ναίκα σου.

— Ναί, άλλά δυστυχισμένη δέν έχω πιά τίποτε δικό μου, 
ούτε τόν έαυιό μου. πού τόν οδηγώ σκλάβο, πουλημένο στόν 
Κύριό ίου.

- Ό Κύριός σου Οάνε ευτυχισμένος νά έχη δυό δούλους 
μέ τήν τιμή τού ένός, καί θιί προσπαθούσα νά σού φανώ 
ωφέλιμος καί ίσως νά σού γλυτώσω τήν σκλαβιά σου.

£
"Εζησαν ολόκληρους μήνες στόν πλούσιο κύριο, πού τούς 

δέχτηκε καί τούς δυό. Ό βοσκός έφρόντιζε γιά τά κοπάδια, 
άλλά είργάζετο σάν σέ όνειρο, ναρκωμένος άπό μίαν εύτυχία 
πού τού ήτο άκατώρθωτο νά τήν πιστέψη. Όταν ξαναγύριζε 
στήν καλύβα του. πού βρισκότανε στήν άκρη ένός λειβαδιού, 
ξεχνούσε νά φάη. Καθότανε μπροστά στό τραπέζι καϊ άπε- 
λάμβανε τής θέας τής γυναικός του, μέ μία έκπληξι πάντοτε 
νέα καϊ μέ μιά άνέκφρασιη συγκίνησι.

— Πώς γυναίκα, δπως είσαι σύ, θέλησες έναν άνδρα σάν 
κΓ εμένα; ψιθύρισε.

Καϊ αύτή τοΰ άπαντοΰσε πώς άνάμεσα στό σώμάτου διέκρινε 
τήν ψυχή του.

Στήν κατοικία τους ή γυναίκα είχε στήσει ένα μεγάλο άργα- 
λειό καϊ δούλευεν άδιάκοπα. Μά τό έργο της τό έκρυβε πάν
τοτε, άπό κάτω άπό ένα γκρίζο πέπλο, ποϋ τόν κατέβαζεν 
δ,ταν δέν ήιο μόνη.

Αύτός δέν τολμούσε νά ίδή τί ήτο, γιατί κοντά της αισθα
νότανε τόσο φόβο καί μέθη καί δέν θά τολμούσε νά τήν 
άγγίξη ούτε μέ τήν άκρη τού μικρού του δακτύλου, άν αύτή 
δέν έρχότανε νά τήν φιλήση.

Πόσο είσαι έμορφη, πόσο είσαι έμορφη, τής έλεγεν άκουμ- 
πώντας, τό μάγουλό του σιό χέρι του καί μέ τό βλέμμα παρα- 
δωμένο είς έκοτασι. Καϊ δέ είσαι έμορφη παρά μόνο γιά 
μένα. "Αν ξαφνικά έλθη κανένας φαίνεσαι σάν νά οέ σκεπά
ζουν σύννεφα καϊ κανείς δέν βλέπει τήν έμορφιά σου.

— Ό κύριος θά μέ πιθυμούοε καϊ Οά μ’ έπαιρνε ... Εϊμεθα 
δούλοι.

— Έσύ σκλάβα! Όχι ποτέ. Έσύ είσαι κυρία τού κόσμου. 
Άν δειχθής, όπως σ’ εμένα, δλοι Οά γίνουν σκλάβοι σου.

Καϊ αύτή τού άπαντοΰσε γελώντας :
— Μήν άφίνης τό ριζι σου νά κρυώνη !
Μιά μέρα κρότος βημάτων άκούστηκεν άπ’ έξω. Μιά φωνή 

δυνατή αντήχησε νά διατάσση.
— Είναι ό κύριος πού κάνει έπιθεώρησι, ψιθύρισεν ή γυ

ναίκα- πήγαινε καϊ παρακάλεσέ τον νά μπή μέσα οτό καλύβι 
μας γιά λίγες στιγμές ...

Τό πράγμα ήτο πολύ τολμηρό, άλλ’ό βουκόλος δέν έδίστασε 
καθόλου, μπροστά στήν παράκλησι τής γυναίκας του. Πετά
γεται έξω καί πέφτει στά πόδια τού μεγαλοπρεπούς Κυρίου, 
τού Κυρίου πού είναι τόσο κοντά. Ό Βουκόλος μιλά χωρίς 
νά ταραχθή.

— Στήν Καλύβη σου ! Τί νά κάνω ; ρωτά δ κύριος. Τί μέ 
θέλεις;

Άλλά χωρίς νά τό Οέλη είχε κάμει μερικά βήματα καί βρέ- 
Οηκεν άντίκρυ στήν ορθάνοιχτη Ούρα, δπου στάθηκε μέ 
έκπληξι. Ό,τι έβλεπεν είς τό έσωτερικόν τής ταπεινής οικίας 
τόν ένδιέφερε, διότι μπήκε γλήγωρα μέσα.

Ή υφάντρια είχε σηκώσει τό γκρίζο πανί, πού έκρυβε τό 
μυστηριώδες της εργόχειρο καί τό βλέπει, τώρα ολόκληρο 
μέ προσοχή. Ήτο μιά στόφα, τόσον έμορφη, δσο δέν ξανα- 
γίνηκεν άλλη. ’Αρμονική έμορφη, βαθειά, σάν κοκκινοβα- 
μένη μέ αίμα λουλουδιών, μέ σπινθηροβολήματα φωτιάς 
καί μέ τήν ροή τών νερών πού κυλάν καί φεύγουν. Ό κύριος 
είχε τρελλαθή άπό τόν θαυμασμόν του. Ψηλαφεί τήν στόφα, 
τήν ξαναγυρίζει, τήν χαϊδεύει, τήν διπλώνει, τήν ξεδιπλώνει.

— θέλεις νά μοΰ τήν πουλήσης; Πόσα; Μ’άρέσει. Μιά 
όλόκληρη περιουσία δέν Οά τήν πλήρωνε. Πόσα λοιπόν 
θέλεις;

— Δέκα βέργες χρυσό καί τήν ελευθερία μας, άπήντησε 
έκείνη.

— Είσθε έλεύθεροι! φωνάζει τότε μέ χαρά δ Κύριος. Ό 
έπιστάιης μου Οά σάς πληρώση τις δέκα βέργες τού χρυσού. 
Καί ό ίδιος μέ βία καί προσοχή ξεκολλφ τήν στόφα άπό τό 
άργαλειό, τήν τυλίγει καί τήν πέρνει.

Ελεύθεροι ! Είναι ελεύθεροι. Ό βοσκός κλαίει στά πόδια 
τής γυναικός του, άλλά δέν κλαίει άπό εύτυχία. Μιά φρικτή 
άμφιβολία τού βασανίζει τήν καρδιά. Τό έργον έπερατώθη. 

Άνεγεννήθη, έσώθη, άλλά τούτο έγένετο άπό θαύμα καί τό 
θαύμα Οά παύση.

Αύεή τόν παρατηρεί μέ άγάπη άλλά καί μέ κάποια άνω- 
τέρα μεγαλοπρέπεια πού τήν κάμνει τώρα μακρυιή.

— Γιά χατήρι σου, τού λέγει, παρέβην τούς οικείους 
νόμους. Ήλθα άπό άλλοΰ, τό κατάλαβες καλά. Μάθε το, 
ότι είμαι ή Ουρανία Υφάντρια. ’Ιδού, έκΐντησα γιά σέ καϊ 
τώρα πρέπει νά φύγω γιά νά πάγω πάλι ξανά είς τήν θέσιν 
μου μεταξύ τών άστερισμών. Μή κλαϊς έτσι. Ζήσε μέ τήν 
άνάμνησι τής εύτυχίας σου. Μείνε πιστός είς τήν αρετήν. 
Μείνε πιστός είς τήν σύζυγον, πού πέρνει τόν έρωτά της μαζί 
της στόν ούρανό. Μιά μέρα ίσως ξαναβρεθοϋμε.

Προσεκολήθη έπειτα σέ άκατανόητα πέπλα καί σιγά σιγά 
υψώθηκε διά νά ξανακαταλάβη τήν θέσιν της, είς τό «Σπίτι 
τών Μεταξοσκωλήκων», ένώ αύτός αισθανότανε τήν καρδιά 
του νά ραγίζεται, τά μάτια του νά σβύνουν καί νά χάνη κάθε 
γνωρι μίαν.

'Εζησε βαρειά χρόνια καϊ ωραίες νυχτιές όνείρου μέ τό 
βλέμμα στόν ούρανό. Πιστός, εις τήν άγάπην, πιστός είς τήν 
άρετήν, φιλάλληλος, έφθαοεν είς τό τέρμα τής δοκιμασίας, 
άπέθανε!

Τότε σάν σύννεφο ή εύγνωμοσύνη καί δ σεβασμός όσων 
είχε παρηγορήση, τόν έφεραν μακρυά τού κόσμου, δπου έλαβε 
θέσιν μεταξύ τών άστερισμών.

Ή πολυαγαπημένη του έλαμπε τώρα πολύ κοντά, εις τό 
άπέναντι μέρος μιάς άβύσοου : άλλά άλλοίμονον! πώς νά τήν 
συναντήση;

Τά άστρα ζήτησαν διά τούς δύο αύτούς φίλους μιά χάρι, 
ποϋ τούς παρεχωρήθη.

Μιά φορά τό χρόνο χιλιάδες κοράκια μαζευότανε καί μέ 
τό άνοιγμα τών φτερών τους έσχημάτιζαν μιά γέφυρα έλαφριά, 
διά τής όποιας ό βοσκός περνούσε γιά νά έπισκεφΟή τήν 
υφάντριαν. (Έκ τοϋ Γαλλικού)

ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑ ΜΟΔΕΛΛΟ
’Ακούσατε τί μά; συνέβη μ’ έναν κύριον έν Μιτυ- 

λήνη καί καμαρώστε τήν σοβαρότητα του.
Πρό τινων μηνών, συνεπείς παρεξηγήσεως μετά 

τοΰ έκεϊ αντιπροσώπου τή; «Εικονογραφημένης», άπε- 
τάνθημεν εϊς φίλον μας στοργικόν, χατέχοντα άνώτα- 
τον δικαστικόν αξίωμα έκεϊ, καί τόν παρακαλέσαμεν νά 
μά; υπόδειξη πρόσωπον δυνάμενον νά άναλάβη τήν 
αντιπροσωπείαν τοΰ Περιοδικού.

Πράγματι δ έν λόγω καλός μας φίλος, άπαντών, μά; 
ΰπεδείκνυε τόν έκεϊσε έγκατεστημένον κ. Μ. Πεσμα- 
τζόγλου, «πόσης έμπιστοσύνης άξιον κ. λ. κ. λ.» συνι- 
στών ήμϊν νά τοΰ γράψωμεν άπ’ ευθείας, καθόσον είχε 
συνεννοηιθεϊ μετ’ αύτοΰ εϊς γενικός γραμμάς καί κατ’ 
αρχήν άνεδέχετο τήν αντιπροσωπείαν.

Τοΰ έγράψαμεν καί εϊς άπάντησιν έλάβωμεν τήν 
κάτωθι έπιστολήν του:
RALLY BROTHERS 

bankers Μιτυλήνη 4 Μαρτίου 1916.
Μ IT Υ L Ε Ν Ε

' Αξιότιμον Κύριον Δ. Βρατσανον 

Διευθυντήν τή; ε Εικονογραφημένης·

' Αξιότιμε Κϋ ριε, ’Αθήνας

Είς άπάντησιν τής άπό 8 Μαρτίου έ. έ. ύμετέρας φιλικής 
έχω τήν τιμήν νά δηλώσω ότι. άσμένως αναλαμβάνω τήν 
μόνιμον αντιπροσωπείαν τής ^Εικονογραφημένης· δι’ δλον 
τό Αίγαΐον, ύπό τούς έν τή ώς άνω άπό 3 Μαρτίου ύμετέρρ 
άναγραφομένους δρους.

Βέβαιος ότι θέλω άνταποκριθή εις τάς προσδοκίας ύμών, 
διατελώ μετά πολλής έκτιμήσεως. Μ. Α. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

Υ. Γ. Διά τής αύτής ευκαιρίας σάς παρακαλώ δπως μοί 
άποστείλητε τόν κατάλογον τών συνδρομητών σας. ΐ»α γνω
ρίζω αύτούς. Ό Ίδιος j

Κατόπιν τούτου έσπεύσαμεν νά τοΰ άποστείλωμεν 
τάς άποδείξεις τών έν Μιτυλήνη συνδρομητών μας, διά 
νά είσπραξη τά δικαιώματα μας, 21 τόν άριθμόν, άντι- 
προσωπευοϋσας τό ποσόν τών 68θ δρ.

’Ανεμείνάμεν περίπου ενα μήνα. Έξαφνα—φαντα- 

σθήτε τήν έκπληξίν μας—λαμβάνομεν έπιστολήν του καί 
δλας τά; άποδείξεις μα; έσωκλείστως έπιστρεφομένας.

Ούτε όλίγον, ούτε πολύ. Μέ μίαν μονοκονδυλιάν δ 
περίφημος αυτός κύριος διέγραφε δλους τούς ύπέρ 
30 συνδρομητάς μας, δηλών, δτι ούδείς έπλήρωνεν.

Άλλ’ ή έκπληξίς μας ήτο βαθύτατη, δταν μεταξύ 
τών κυρίων, τούς όποιους παρίστανε ώς τοιούτους, 
συμπεριελάμβανε καϊ πρόσωπα ΰποστηρίζοντα τήν 
«Εϊκονογραφημένην» άφ’ ής έξεδόθη, ολόκληρα δώ
δεκα χρόνια, ώς ό κ. Γρ. Βαμβούρης, ό κ. Μ. Κουρ- 
τζής καί πολλοί άλλοι.

Άκόμη δέ περισσότερον έξεπλάγημεν, δταν μεταξύ 
άλλων μά; έγραφε, δτι καί ό πρώην έκεϊ άντιπρόσω- 
πός μας κ. Κ. Διακάκης. άπό τόν όποιον τοΰ εϊχαμεν 
άναθέσει νά είσπραξη κάποτε υπόλοιπον δικαιωμάτων 
μας, ήρνήθη καί αυτός, δηλώσας αύτφ, δτι «δέν είχε 
κανένα λογαριασμόν μέ τήν «Εϊκονογραφημένην».

Έγράψαμεν άμέσως πρός τόν κ. Διακάκην, ό όποιος 
έσπευσε τηλεγραφικώς νά διαμαρτύρησή δ άνθρωπος, 
διαβεβαιών, δτι «κανείς κύριος ΙΊεσματζόγλου δέν τόν 
συνήντησε».

Φαντασθήτε δμως τήν θέσιν μας, δταν οί κ. κ. Θ. 
Στυλιανός, Χρ. Κατσάνης, Σ. Αθανασίου, Ε. Θωμάς, 
Γ. Δημητριάδης, πρός οΰς παρεπονέθημεν διότι άρ- 
νοΰνται νά καταβάλουν τά δικαιώματα τοΰ περιοδι
κού μας, δι’ επιστολών των έσπευσαν νά διαμαρτυρη- 
θοΰν, βεβαιοΰντες μέ τόν ειλικρινέστεροι· τρόπον, δτι 
ουδέποτε «κανείς Πεσματζόγλου τούς παρουσίασεν 
άπόδειξίν μας καί δτι ουδέποτε ήρνήθησαν νά πλη
ρώσουν».

Φυσικά έπρεπε νά ζητήσωμεν εξηγήσεις άπό τόν 
περίφημου άντιπρόσωπόν μας. Τοΰ γράφομεν λοιπόν, 
τοΰ στέλλωμεν έκ νέου τάς άποδείξεις εκείνων ποΰ 
εϊμεθα βέβαιοι δτι θά έπλήρωναν καί εϊς άπάντησιν 
λαμβάνομεν τήν κατωτέρω έπιστολήν.

RALLY BROTHERS 
bankers Μιτυλήνη, ο/19 Ιουλίου 1916.

μ ι τ υ l ε ν:ε
’Αξιόιιμον ΚϋριΟΓ Δ. Βοατσάνον, 

Διευθυντήν τής εΕικονογραφημένης· 

Κύριε, 'Αθήνας

Σημειώσατε, παρακαλώ, ότι ένεκα τών πολλών άσχολιών 
μου, δέν μού είναι δυνατόν νά εξακολουθήσω άντιπροσωπεύων 
τό ύμέτερον Περιοδικόν ενταύθα. Έσωκλείστως σάς έπι- 
στρέφω οκτώ αποδείξεις, παρακαλώ δέ δ.ιως μέ άπαλλάξητε.

Λίεθ" ύπολήφεως 

Μ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

Καί έτσι ό περίφημος αύτός άντιπρόσωπος, ό όποιος 
πρό τριών μηνών, παρ’ δλην τήν φίρμαν τών άδελ- 
φών Ράλλη της Μυτιλήνης, δέν είχε τόσας κολλάς 
άσχολίας καί άνελάμβανε τήν άντιπροσωπείαν τής 
«Εικονογραφημένης»,δταν εϊδεν, δτι τά διάφορα ψεύδη 
του άνεκαλύφθησαν καί δτι τοΰ έπεφτεν ή λεοντή, 
διά νά μείνη αύτός ποΰ είναι, μάς άπαλλάσσει τής 
δυσχερείας νά τόν καθαιρέσωμεν άπό άντιπρόσωπόν 
μας, λόγω τών πολλών άσχολιών του, αί όποϊαι τοΰ 
παρουσιάσθησαν τόσον δτ|·ίμως!!

Νά είναι βέβαιος δτι τοΰ εϊμεθα άπείρως υπόχρεοι.

Καπε'λλα, Ύποκάμισσα
Λαιμοδε'τες, Κολλάρα 

και δλα τά ανδρικά είδη

ειζ τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
οδος: γταδτοτ 31
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ THE “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Λόγιο σωρείας έπιστολ.ών τάς όποιας έλάβομεν πανταχό- 

θεν, ζητουσών τήν παράτασιν τής αποστολής προτάσεων 

διά τήν εκλογήν άνταποκριτών, λόγω τοΰ μικρόν διαστή. 

ματος αυτής, παρατείνομεν αυτήν μέχρι τής 31 'Ιουλίου 

συμπεριλαμβανομένης.

Άπό τής πρώτης ήμέρας τής έκδόσεως τής · Εικονογραφη
μένης» πλεϊστοι άναγνώσται της έκ τών επαρχιών έγραψαν 
ζητοΰντες νά γίνουν άνταποκριταί της, κατά τό σύστημα, τό 
όποϊον έπικρατεΐ είς τά άλλα 'Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας εξακολουθούν νά καταφθάνουν καθ’ έκάστην 
σωρεϊαι έπιστολών άπό δλα τά μέρη, διά τών όποιων άναγνώ
σται τοϋ περιοδικού ζητούν νά γίνουν άνταποκριταί αύτού. 
Κατ’ άρχάς εϊχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
ούδένα ανταποκριτήν, έπειδή δ διατιθέμενος χώρος ύπό τοΰ 
περιοδικού, δέν έπιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
άνταποκρίσεις. Άλλ’ ή επιμονή τών άναγνωστών μας, μάς 
ήνάγκασε νά προβώμεν εΐς τήν θυσίαν τοΰ άπαιτουμένου 
χώρου, ί> όποιος όμως θά χρησιμοποιηθή κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καϊ θά προκαλέση καϊ τό ένδιαφέρον δλων 
τών άναγνωστών, έκτός τού στενού κύκλον, τόν όποϊον ενδια
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Αί άνταποκρίσεις δηλαδή, αί 
όποϊαι Οά στέλλωται πρός τήν «ΕΙκονογραφημένην» πρέπει 
νά είνε σύντομοι, νά μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους επιστολικού καϊ νά άναφέρωνται είς γεγονότα, τά 
όποϊα ήμποροϋν νά ενδιαφέρουν δλον τό αναγνωστικόν κοι
νόν τοΰ περιοδικού. Κάθε πόλις καί κάθε περιφέρεια παρου
σιάζει πολύ συχνά μικρά έπεισοδιάκια, περίεργα, πρωτότυπα, 
αστεία, τά όποϊα γραμμένα μέ χιούμορ ήμποροϋν νά σταθούν 
είς μίαν ειδικήν σελίδα τού περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονότα μέ πολύ ένδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριταΐ μόνοι τους καί μέ τήν βοήθειαν τοϋ ύποανταποκριτού 
καί νά τάς στέλλουν καί μέ φωτογραφίας σχετικός, έάν είνε 
δυνατόν. ’Αποκλείεται κάθε άνταπόκρισις περιέχουσα θεατρι
κήν καί κοινωνικήν κίνησιν 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 έξαιρετικόν καί πρωτότυπον.

Προσέξετε λοιπόν τώρα νά ίδήτε τί θά κάμετε. Έν πρώτοις 
είς έκάστην πόλιν δέν Οά άφεθή έλεύθερον τό στάδιον τού 
άνταποκριτοΰ, άλλά Οά έκλεγοϋν δύο μέν άνταποκριταί διά 
τάς μεγάλας πόλεις καί ένας διά τάς μικρός, έξαιρέοει τών 
’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς δπου Οά έκλεγοϋν ιο, διά ψή
φων, δπως εκλέγονται οί βουλευταί. ΟΙ άνταποκριταί αύτοί 
Οά έχουν εΐς τήν δικαιοδοσίαν των ολόκληρον περιφέρειαν, ή 
όποια Οά καθορισθή βραδύτεροι· καί είς τά διάφορα χωρία 
καί κωμωπόλεις τής δποίας Οά εκλέξουν αύτοί ίδικούς 
τους άνταποκριτάς 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 καϊ αύτοϊ νά κανονίσουν μερικός λεπτομέρειας, δπως 
καϊ οί υποψήφιοι βουλευταί. “Εκαστος άναγνώστης τής «Εικο
νογραφημένης» έχει τό δικαίωμα νά λάβη μέρος. Πρέπει δμως 
προηγουμένως νά ύποβάλλη τά χαρτιά του καϊ τούς τίτλους 
του. Δηλαδή πρέπει νά μεϊς στείλη μέχρι τής 3· ’Ιουλίου 
δείγμα τοΰ τί είμπορεΐ νά γράψη, έκλεγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέ|ΐατα, πού υποδεικνύονται άνωτέρω διά τήν άνταπόκρισιν 
καί να συνοδεύση αύτό μέ μίαν δραχμήν είς γραμματόσημα. 
Αύτά τά δείγματα θά έξελέγξωμεν ήμεϊς καί δσα εΰρωμεν έν 
τάξει δηλαδή δσα πληρούν τούς άνωτέρω δρους θά άνακηρύ- 
ξωμεν καλά καί οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθούν υποψήφιοι.

"Επειτα θ’ άρχίση ή έκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους 
αύτούς Οά ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών είς 
τάς όποιας έξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ' άρχίση άμέσως μετά 
τήν άνακήρυξίν τών υποψηφίων δηλαδή την πρώτην έβδο
μάδα μετά τήν 15 ’Ιουλίου. Δέον νά σημειωθή έδώ, δτι τό 
σύστημα τής ψηφοφορίας τών άνταποκριτών είσήγαγεν έν

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 0/ο 
Απόκτησις γραμμών.—Αύξησις δυνάμεων άνευ διαίτης.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΠΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔ ΑΤΟ V 2 - ΤΗΛ. 1087

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ Π Ε 1 Ρ A 1 Ε 1

Έλλάδι πρώτη ή «Εικονογραφημένη» διά τοϋ έκδιδομένου 
κατά τό 190S 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 όποιας θά γίνωνται νέαι έκλογαί.

Έκαστος άνταποκριτής θά μάς γράφη τακτικά άνταποκρί- 
σεις, σύμφωνα μέ τούς έκτιθεμένους δρους, θά έχη δωρεάν 
είσοδον είς τά θέατρα καϊ είς 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.

«
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δ. ΤΙαπανικολ.άου. — Εύχαριστοΰμεν δί εύχάς. Γίνεοδε 

δεκτός ευχαρίστως. Μ.' Ολυμπίου. — ' Αναμείνατε άποτελέσματα 

κρίοεως έπιτροπής. Δ. Σαράβαν. Λύσεις !> φύλλου έλήφθησαν 

έκπροθέομιος. Σταλέντα έλήφθησαν νη όφει. Δ. Καλλίνικον. 

Συμυορφωθήτε μέ τούς δρουςπερί εκλογής άνταποκριτών.Έμμ. 

Μαυράκην. —Μάλιστα, δύνανται νά αποστέλλουν. I. Παπαδό- 

πουλον — Στείλατε τό αντίτιμου λεπ. -10 καί τήν ακριβέ'/ διεύ- 

θννοίν οας, ΐνα σας σταλούν. Γ. Παπαθεοφίλου. — Λεν έχετε 

δίκαιον, διότι φαίνονται τινα τών χαρακτηριστικών." Επειτα δίδον

ται καί ίιρκεταΐ όδηγίαι διά τήν άνεύρεσιν. Πιστεύομεν νά ικανό- 

ποιήθητε μέ τήν σημερινήν αλλαγήν. Δημ. Εύαγγελίδην, Σπ. 

Παπαθανασόπουλον. — Ζητηθέντα φΰλλα έστάλησαν. Τάκην. 

Εΰαριοτοΰμεν διά λεπτο/ι-ρείας. "Ενεκα τής πληθώρας τής ά/Λ.ης 

επικαίρου ΰλης παρελήφθη. Ιιά τήν σύσταση· θά προσπαθή- 

οωμεν. Κ. Χανίδην. — "Εκαστον τεύχος τής μηνιαίας τιμάτε 

2 δραχμάς. Δυστυχώς δέν διαθέτο/ιεν τόν άπαιτοόιιενον χώρον 

δί δπερ ζητιΐτε. Α. Ντινόπουλον. Φΰλλα προηγούμενα 

σας έστάλησαν. Τά έλάβατε ; Μ. Κλάμμερ____ Σνμφώνως με τήν

δημοσιευΟεΐοαν δήλωσιν, τά μέν έγκρινόμενα άναγράφονται εΐς 

τήν οίκείαν στήλην, τά δέ ίιπορριπτόμενα δέν αναφέρονται, έάν δεν 

συνοδεύωνται με 2 ίΟλεπτα γραμματόσημα, δικαίωμα Ιδιαιτέρας 

άπαντήσεως. Τά ίδικά σας, ώς μή άναφερθέντα, δέν ένεκρίθη- 

σαν. Είς τό προσεχές θά έχετε τήν άπάντησιν τής έπιτροπής. 

Δ. Μπερδέσην. — Τοιαύτην στήλην δέν έχομεν. Μ. Βιθυνόν____

Δυστυχώς, τό ειπαμεν έ.πανειληιιμένως, δέν είναι δυνατόν νά 

γίνη άλλως. Γ. Παπανικολάου, ' Αθ. Στάμον, A. Ν. Ω., 

Κηφισσιάν.—Ζητηθένια φΰλλα έστάλησαν. Στ. Αύγουστάκην, 

Τάκην, Σπ. Κωνστανταν, Κων. Χανίδην, Βασ. Κουβέλην, 

Τ, Χασάπην, “Αλκιν ’Αλκαίον, Δ. Παπανικολάου, Δ. Σα

ράβαν, Μ Κλάμμερ, Π. Α. Μαρκέτον, Δημ. Μπερδέσην. 

— Τά παρ’ υμών σταλέντα έλήφθησαν. Είς τό προσεχές φΰλλον 

προσέξατε τήν οίκείαν στήλην νά ίδήτε, έάν ένεκρίθησαν.

«
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Λύσ ' Ιωαννϊδην. — Μετάφρασις πολύ καλή, άλλ' ΐιπόθεσις 

στερείται έντελώς ένδιαφέροντος δί ’Ελληνικόν περιοδικόν 

‘Αφοΰ μεταφράζετε τόσο καλά δέν διαλέγετε τίποτε άλλο καλλί

τεροι· : Γ. Παπακώσταν. Ποίημά οας στερείται άκόμη στοι

χείων πρός δημοσίευσιν. Φαίνεται δτι τώρα άρχίζετε νά γρά

φετε. ’ Εργαοθήτε μέ έπιμονήν καί μή βιάζεοθε νά Ιδήτε τήν 

εργασίαν σας δημοοιευομένην. Μένει άκόμη καιρός.

*
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΓΚΥΡΑΣ,,

"Οσοι έδιάβασαν τό «Πριν άπό τόνέρωτα» τής Λογοτεχνικής 
Βιβλιοθήκης τής Άγκύρας», μ*  εύχαρίστησιν Οά μάθουν, 
δτι είς τήν ιδίαν Βιβλιοθήκην έξεδόθη έσχάτως, καϊ νέος 
τόμος τής αύτής συγγραφέως. Είνε ή «Άντάρτις», τό νεώτερον 
μυθιστόρημα τής Μαρσέλ Τιναίρ, βασισμένοι· είς τήν άληθε- 
στέραν καί πλέον ένδιαφέρουσαν γυναικείαν ψυχολογίαν.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛίίΡΑ ·ΤΗΣί“Ε1Κ0Ν0ΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ„
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημειώση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 

νά δωρήση είς τού; άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη έκεϊνος ποΰ θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι ·ε> αύτο- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής: 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι·. Τό αύτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή εΐς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής οδού 
Σωκράτους 26.

Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ εβδομάδα καϊ νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό άριθμός τών 52 δελτίων.

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916 — ΑΡΙΘ. 13

ΟΙ 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 
νά άποστέλλουν δελτία καϊ γραμματόσημα.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Β ΣΕΙΡΑ Άριθ. 3,

Ποϋ είναι ή ίπιοτάτιτ;

Έπειδή οί πλεϊστοι τών άναγνωστών μας παρεξήγησαν τήν 
σημασίαν τής νέας σειράς τών διαγωνισμών μας, άναγκαζό- 
μεθα νά διακόψωμεν αύτούς, συνεχίζοντες τήν σειράν μέ μαγι
κός είκόνας. Αί λύσεις δεκται μέχρι τής εσπέρας τής Τρίτης 
26 Ιουλίου.

Α’ Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξα- 
χθησόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής μη
νιαίας · Εικονογραφημένης» καϊ τής εβδομαδιαίας έκδόσεως 
κα’ι έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου. Ό δεύτερος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί έν 'Ημερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καϊ ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» 
καί έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Β’ Βραβεία. Είς τό τέλος τής σειράς Οά γίνη δευτέρα κλή- 
ρωοις μεταξύ έκείνων, οΐτινες έλυσαν όλους τούς διαγωνι
σμούς τής σειράς, ή έν ελλείψει τοιούτων, έκείνων, οΐτινες 
έλυσαν τούς περισσοτέρους. Τά βραβεία τής δευτέρας αύτής 
κληρόισεως θά δημοσιευθώσιν είς τό προσεχές.
···················· · ·♦ · ······ ···:···· · · · ········ «·····£ 
: ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ !

Β ΣΕΙΡΑ.—ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916

■ -ΔΗΛΩΣΙΣ. Ένεκα πληθώρας ΰλης, ή συνέχεια τοΰ 
• Ανήφορου τού Γολγοθά» άναβάλλεται διά τό επόμενον.

ΛΥΣΕΙΣ TQN ΔΙΑΤΟΜΙΣΜΟΝ ΤΟΥ Θ’ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Ό ψαράς φαίνεται έάν αντιστροφή ή είκών, οΰτω; ώστε ή 

δεξιά πλευρά νά γίνη βάσις. Ή κεφαλή του σχηματίζεται εΐς 
τήν βάσιν τοΰ πρός τά άριστερά δικτύου.

Τήν λύσιν ταύτην άπέστειλαν οί έξής:
Όδυσσεύς Καλλίνικος, Γεώρ. Κατινιώτης, Β. Βαρδακώ- 

στας. Θάνος Παπαδόπουλος, Κ. Κουκουσέλης, Α. Τετάκης, 
Χρ. Νικολάου. Γ. Δρίτσας, Ε. Κυριάκης, Πλ. Λυρτζής, A. Ζ. 
Καρελλάς, Χρ. Κοκαΰδής, Δ. Μακρής, I. Ζαγκανιάρης, Άθ. 
Σαμαράς, Γ. Κοπανάκης, Στ. Κολοκοτρώνης, Κων. Κουφός, 
Π. Μαλικούρτης, Άδριάνα Δελατόρα, Χαρ. Όρφανουδάκης, 
Λ. Οίκονομίδης. Δ. Σαβούρας, Κ. Κρίκκης, Δροσοΰλα Καρδία- 
σμένου, Δημ. Σαράβας, Β. Διαλέτης, Κ. Μανδραπήλιας, Ίω. 
Ζιόγηας, Ν'. Μαυρογεώργης, Άν. Γκαρπολας, Γ. Χα'ίλεμάς, 
Emil Eisclihaber, Καλλιόπη Κοτζιά, Γ. Διαμαντόπουλος, Β. 
Κουβέλης, Ν. Μπέτσης.

Γενομέτης κληρώσεως, μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν:
1. — Γεώρ. Κοπανάκης έκ ΡεΟύμνης, μίαν έτησίαν συν

δρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ τής έβδομα
διαίας δμού καϊ έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου.

2. — Δ. Σαβούρας έξ Αθηνών, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ έν εγκυκλοπαιδικόν 
ήμερολόγιον Βρετοΰ.

3. Καλλιόπη Κοτξιά, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής 
έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαιδικόν 
ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Ό κ. Τάκης μάς καταγγέλλει τά έξής:
Τό σταλέν ύπό τοΰ κ. Σωτηρ. Σταθοπούλου καϊ δημοσιευ- 

θέν είς τό ύπ’ άριθ. ιο φΰλλον τής «Εικονογραφημένης» εΐς 
τήν ιΐΊν σελίδα ύπό τόν 
τίτλρν «Εκκλησία καϊ χαρ
τιά» έχει δημοσιευθή είς 
τήν τρίτην στήλην τής ι οης 
σελίδος τοΰ 6«υ φύλλου τοΰ 
περιοδικού «Κυριακή».

Συμφώνως πρός τήν δή- 
λωσίν μας ό κ. Σταθ ύπου
λος δέν έχει τό δικαίωμα 
πλέον νά άποστέλλη ΰλην 
πρός δημοσίευσιν είς τό 
περιοδικόν.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Έκ τής οταλείσης κατά τήν προπαρελθοΰσαν έβδομάδα 

ΰλης πρός τήν «ΕΙκονογραφημένην» ένεκρίθησαν καϊ θά δη
μοσιευτούν μέ τήν σειράν τους τά έξής: Τάκη. «Οί σύζυ
γοι» (ποίημα). - Ν. Δρακουλίδη. «Φαντασία» (ποίημα). — Ξ. 

Φραγκίδη. Διάφορα.— Δ. Σιδέρη ■ Άλλοτε-'Γώρα» (ποίημα).
Έκ τής σταλείσης κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ΰλης 

παρά τών άναγνωστών, ένεκρίθησαν καϊ θά δημοσιευθούν μέ 
τήν σειράν των τά έξής: Ξ. Φραγκίδη. «Ανέκδοτα». 
Ν. Καρακΐτσου. «Ό χωρισμός» (ποίημα).

ΕΦΘΑΣΑΝ ’· ΕΦΘΑΣΑΝ !
Μέ τά «Ιωάννινα» τής Εθνικής Άτμοπλοΐας έφθασαν τά 

νέα μοντέλα 1916 τοϋέν Αμερική μεγάλου έργοστασίου αύτο- 
κιιήτων «Studebaker». Μεγαλοπρεπή, πολυτελέστατα, ταχύ
τατα, έλαφρά, στερεώτατα, άνοιτερα πάντων άνεξαιρέτως τών 
άλλων Αμερικανικών, δν όχι άνώτερα εφάμιλλα δμως τών 
καλλίτερων Εύρωπάίκών, θά διασχίσουν τας ήμέρας αύτάς 
τάς οδούς τής πρωτευούσης μαρτυροΰντα όλα τά άνωτέρω.

Τό έκπληκτικώτερον δμως δλων είναι, δτι πωλοΰνται εν 
Αθι/ναις μέ τήν αύτήν τιμήν, μέ τήν όποιαν και έντός τοϋ 

έργοστασίου έν Αμερική.

Τά αύτοκίνητα Studebaker, είναι τά εύθηνότερα δλων 
τών άλλων, άλλά καϊ τά στερεώτερα, προτιμηθέντα ύπό τής 
άρμοδίας Αγγλικής στρατιωτικής ύπηρεσίας, κατόπιν διε
θνούς διαγωνισμού. Γενικός άντιπρόσωπος έν Έλλάδι καί 
Ανατολή ό κ. Π. Βλασσόπουλος, Σωκράτους 26α.

τά ΌφΟαλμεχά νοσήματα 

Θίοαπεύονται έν ιή ΐΕλεύ/. κλινική τοΐ> ειδικού όφϋαλμολόγου 
Χπήλιου I. Χαραμή 

Τ. ύφηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου κλπ. 
ίν τή ΌφΟαλμολογική Σχολή τών Παριοίωνοπουδάοαντοςκλπ. 

ΆΛήναι. 20 όδός Πειοαιως. Τηλίφωνον gh.
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΑΙΣ

Μέ τί κατήλΌ-ον εΐς^τόν^πόλεμονΛοί_διάφοροι στρατοί.


