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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Παρήλ&ε μήν καί πλέον άπό τής έπιδόσεως τής συμ

μαχικής νότας πρός τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν μέ τούς 

γνωστούς έπαχ&εϊς ορούς, είς τών όποιων ήτο καί ή άμε

σος διάλυσις τής Βουλής καί ή ενέργεια νέων εκλογών, 

μόλις ή διά τής αύτής νότας ζητη&εϊσα γενική άποστρά- 

τευσις τής χώρας ή&ελε συντελεσ&ή. 'Αλλ δπως ήδη πρό 

έβδομάδος ύπό τον 'Υπουργείου τών Στρατιωτικών άνε- 

κοινώ&η, ή άποστράτευσις συνετελέσ&η πλήρης, έπρεπε 

δέ, συμφώνως πρός τούς δρους τής νότας τών Δυνάμεων 

τής Άντάντ, νά δημοσιευ&ή τό Διάταγμα τής διαλύσεως 

τής Βουλής καί νά ώρισ&ή δι αύτοΰ ό χρόνος τής ένερ

γείας τών νέων έκλογών, λαμβανομένης τής φροντίδος 

δπως πρός τοΰτο ώρισ&ή τό κατά τό δυνατόν μικρότερου 

χρονικόν διάστημα. ’Αλλ' ένω τοιαΰτα έπρεπε νά είναι τά 

πράγματα, ή Ελληνική Κυβέρνησις ούδεμίαν φροντίδα 

λαμβάνει, ή φαίνεται δτι λαμβάνει τούλάχιστον, αί δέ σχε

τικοί ανακοινώσεις της έχουν τό ύφος χρησμών τής Πυ - 

&ίας. Προκειμένου φυσικά περί τον ζητήματος τής δια- 

λύσεως τής Βουλής και τής ένεργείας τών νέων έκλογών, 

αί Δυνάμεις τής 'Αντάντ, άξιώσασαι τοΰτο παρά τής Ελλά

δος, είναι λογικώς επόμενον νά εύρίσκωνται είς άμεσον 

έπαφήν μετά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τόν κανο

νισμόν τών άπαιτουμένων λεπτομερειών. Ένφ δμως ούδέν 

τούτων γίνεται έξ άλλου κυκλοφορούν πλεΐσται φήμαι 

και διαδόσεις κατά τό μάλλον καί ήτταν πιστευτοί. Συγ- 

κεκριμμένως δέ από έβδομάδος κυκλοφορεί έπιμόνως 

ή φήμη, δτι αί σύμμαχοι Δυνάμεις, κατανοήσασαι τήν 

δσημέραι έπιτεινομένην έξόγκωσιν τοΰ έν Έλλάδι άντιβε- 

νιζελικοΰ ρεύματος, δεν έπι&υμοΰν ύπό τοιαύτας συν&ή- 

κας νά διακινδυνεύσουν τό γόητρον αύτών, δι αποτυχίας 

τοΰ κ. Βενιζέλου είς τάς νέας έκλογάς, αποτυχίας, ήτις &ά 

έσήμαινε καί πανηγυρικήν άποδοκιμασίαν τής συμμα

χικής πολιτικής απέναντι τής 'Ελλάδος.

Καί πρό τοιούτου διλήμματος εΰρε&εϊσαι, ευρον μίαν 

λύσιν εξοικονομούσαν τά πράγματα, διά τής παραμονής τής 

ύφιοταμένης Βουλής καί διά τής άξιώσεως, δπως αϋτη 

υποστήριξή τήν παρούσαν Κυβέρνησιν, μέχρι νεωτέρας 

αποφάσεως, ή καλλίτερα μέχρις δτου παρουσιασ&ή μετα

βολή τής παρούσης καταστάσεως. Φυσικά δέν είναι δυνα

τόν νά βασισ&ή τις έπί μιάς φήμης, άλλ έρωτάται, αί δυ - 

νάμεις, άξιώσασαι διά τόσου &ορύβου τήν διάλυσιν τής 

Βουλής καί τήν ενέργειαν τών νέων έκλογών, διατί ήδη 

διστάζουν νά προχωρήσουν είς τήν πραγματοποίησιν τών 

διά τής νότας των διατυπω&έντων δρων;

ft

ΠΡΟΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΙΝ
Μέ ηλεκτρικήν ταχύτητα διαδέχονται άλληλα τά επιχει

ρήματα, δι ών προοπα&εΐται νά έξαπατη&ή ή έν Έλλάδι 

κοινή γνώμη καί νά στραφή πρός τό μέρος τής Άντάντ. 

’.άλλά πάσαι αί προσπά&ειαι άποτυγχάνουσι πανηγυρικώς

διαψευδόμεναι μόλις έμφανιο&οϋν εϊς τάς στήλας τών βε· 

νιζελικών οργάνων. Έν τούτοις οί έφευρέται των δεν απο

γοητεύονται έκ τών έπαν·ιλημμένων άποτυχιών, άλλ’ έξα- 

κολου&οΰν μετά πείσματος σκορπίζοντες δεξιά καί αριστερά 

φανταστικός ειδήσεις περί έπικειμένης εξόδου τής Ρου

μανίας έκ τής ούδετερότητος, περί έπικειμένης ένάρξεως 

συμμαχικής έπι&έσεως είς τό Βαλκανικόν μέτωπον κ.λ.π. 

’Αλλ’ αί ειδήσεις αύται, αί διαδιδόμενοι έπίτηδες διά νά 
προκαλέσουν ταραχήν καί έντύπωσιν, μόνον μειδιάματα 

καί γέλοια είναι δυνατόν νά προκαλέσουν. Διότι είναι 

γνωστόν πλέον, δτι ή Ρουμανία δέν σκέπτεται νά έξέλ&η 

τής ούδετερότητος, έφ’ δσον ούδεις λόγος, ύπαγορευόμενος 

ύπό τών Ιδίων αύτής συμφερόντων, έπιτάσση τοΰτο.

ft

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συνετελέσθη επιτέλους έπειτα άπό τόσην διατυμπά- 

νισιν καί ή μεταφορά τών Ρώσων εϊς τό Βαλκανικόν 
μέτωπον. Τό πολύπαθες σχέδιον τής συμμετοχής καί 
τοϋ Ρωσικού στρατού εις τήν εκστρατείαν τής Βαλ
κανικής, ληφθέν άπό έτους σχεδόν, άπό τήν εποχήν 
δηλαδή καίϊ’ήν έξήλθεν ή Βουλγαρία τής οΰδετερό- 
τητος, μόλις τώρα κατωρθώθη νά πραγματοποίησή 
διά τής μεταφοράς έκ τοΰ δυτικού μετώπου, τμήματος 
Ρωσικής μεραρχίας έκ τών δυο μεραρχιών, αΐτινες 
άποτελούσι τήν δλην δύναμιν τοϋ Ρωσικού στρατού 
τήν μεταφερθεϊσαν εϊς τήν Γαλλίαν έκ τοΰ λιμένος 
’Αρχαγγέλου. Τό πράγμα έξεταζόμενον άπό γενικωτέ- 
ρας άπόψεως, ούδεμίαν σημασίαν καί έπίδρασιν δύνα- 
ται νά έχη έπί τής δλης έκβάσεως τοΰ πολέμου, καθό
σον ή προσθήκη καί δύο μεραρχιών άκόμη εϊς τήν 
συμμαχικήν δύναμιν τής Βαλκανικής, δέν προσθέτει 
καί μεγάλα πράγματα, γνωστού δντος δτι δύο μεραρ- 
χίαι μόλις ι$ χιλιάδας στρατού δύνανται νά περιλά- 
βουν συνυπολογιζομένων καί τών βοηθητικών δπη- 
ρεσιών, αΐτινες άκολουθοΰν μίαν μεραρχίαν. Άλλ’ ούτε 
οί σύμμαχοι προέβησαν εϊς τήν άπόφασιν ταύτην 
ωθούμενοι άπό καθαρούς στρατιωτικούς λόγους, έστω 
καί δν συντελεσθή έντός ολίγου ή μεταφορά τής Ρω
σικής δυνάμεως τής εύρισκομένης εϊς τό Γαλλικόν μέ
τωπον. Άλλη είνε ή αϊτία,ήτις ήνάγκασε τούς συμμά
χους νά προβούν εις τήν πραγματοποίησιν τού σχεδίου 
τούτου καί ή αιτία αύτη έχει τήν άφορμήν της εϊς 
πολιτικούς λόγους. Οΐ σύμμαχοι έλπίζουν, δτι διά τής 
παρουσίας τών Ρώσων εϊς τό Βαλκανικόν μέτωπον θά 
κατευνασθοΰν αί άρχίσασαι ήδη νά έκδηλοΰνται δυσφο- 
ρίαι τών Σέρβων, βλεπόντων, δτι παρ’ δλας τάς άπό 
μηνών πομπώδεις υποσχέσεις καί διαβεβαιώσεις περί 
άνακτήσεως τής πατρίδος αύτών, ούδεμία τούτων πραγ

ματοποιείται. Τό δτι δέ ή δυσφορία τών Σέρβων ήρ- 
χησεν ήδη νά έκδηλοϋται κατά τρόπον έμπνέοντα ανη
συχίας εις τούς συμμάχους, είνε γεγονός Αναμφισβή
τητου, έφ’ δσον καί αύτόν ούτον τόν στρατηγόν Σεράϊγ 
ήνάγκασε νά ζητήση παρά τής Κυβερνήσεώς του τήν 
λήψιν τών καταλλήλων μέτρων. Διά τής μεταφοράς 
τών Ρώσων ομοθρήσκων καί όμαιμόνων αδελφών τών 
Σέρβων οί σύμμαχοι υπολογίζουν, δτι θά καταστή 
δυνατή νά κατασιγασθή ή εύλογος δυσφορία τών τε
λευταίων τούτων. Άλλά ταυτοχρόνως οΐ σύμμαχοι υπο
λογίζουν καί έπί άλλου γεγονότος διά τής μεταφοράς 
τοΰ Ρωσικοΰ στρατού εις τήν Βαλκανικήν. ’Ελπίζουν 
δτι ή άμεσος επαφή αύτών μετά τών Βουλγάρων ήθε- 
λεν άναστήσει τά Αδελφικά πρός τήν Ρωσίαΐ’ αισθή
ματα τοΰ Βουλγαρικού λαοΰ καίήθελεν έξεγήρει αύτόν 
κατά τών ένωθέντων καί πολεμούντων μετά τής Γερ
μανίας, οπότε ή έν τή Βαλκανική κατάστασις τών 
πραγμάτων, άπό πολεμικής άπόψεως, ήθελεν άνατρα- 
πή άρδην.

Άλλά τώρα οί υπολογισμοί ούτοι τών Συμμάχων 
καταδεικνύονται σαθροί ύπό τής λογικής τών πραγμά
των. Διότι διά τής άπλής παρουσίας τών Ρώσων, δέν 
κατασιγάζονται αί Σερβικαί άνησυχίαι, έφ’ δσον δέ 
πρόκειται νά πρόκυψη τίποτε θετικόν, ούτε ελπίδες καν 
άπλαΐ περί άνακτήσεως τής Σερβικής πατρίδος. Προ
κειμένου δέ περί τών Βουλγάρων, είνε άστεΐον νά φαν
τάζεται τις, δτι ήμπορεΐ ή παρουσία τών Ρώσων εϊς 
τό συμμαχικόν στρατόπεδον τής Βαλκανικής, νά άναγ- 
κάση τήν Βουλγαρίαν νά άποσκιρτήση τής Γερμανίας 
ή μετά τής οποίας σιδηρά σύνδεσις, είνε γνωστή εϊς 
πάντας.

ft

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ός νά μή έφθαναν τά τόσα κακά, τά όποια συνεσωρεύθη- 

σαν έπι τής κεφαλής μας τόν έφετεινόν χρόνον, ώς νά μή 
έφθανεν ή απληστία τών έμπορων, ί; αΰξησις τών ενοικίων, ή 
έλλειψις τής ζάχαρης καί αί διαλέξεις τών Φιλελευθέρων, 
μάς ήλθεν ή ξηρασία, ή δποία μάς έστέγνωσε τούς λάρυγγας, 
μάς έξήρανε τάς γλώσσας καϊ μάς κρατεί ύπό τό πέλμα της, 
δπως δέν θά μάς κρατοΰσεν ούτε αύτή ή συμβία μας, η όποία 
—εΐρήσθω έν παρόδφ—προσέθεσε δύο πόντους άκόμη ε’ις τό 
τακούνι της καϊ ΰψωσε τό φουστάνι της ωσάν νά είναι μπα- 
λαρίνα έπιθεωρήοεως. Τί θά γίνωμεν λοιπόν, αγαθοί συμπο- 
λΐται, μέ αυτήν τήν κατάστασιν; Φαντασθήτε δέ, ότι μέσα εϊς 
δλα τά κακά παρουσιάσθησαν καϊ οί Μενιδιάται, ο'ι όποιοι 
δέν μας άφίνουν τό νερό τής Χελιδονοΰς. Τί έπαθαν πάλιν 
αύτοί οί καλοί άνθρωποι; Καϊ εις τί τούς έπταίσαμεν διά νά 
ζητοΰν νά μάς εκδικηθούν κατ’ αυτόν τόν τρόπον; 'Ημείς 
ούδεμίαν δοσοληψίαν έχομεν μέ αυτούς καϊ οΰτε τούς οϊκοδε- 
σπότας τοϋ Μενιδίου άπειλήσαμεν, καϊ οί ιατροί, ποΰ έπρο- 
θυμοποιήθησαν νά τούς εμβολιάσουν, έστάθησαν στωικότστα 
καί έφαγαν ξύλο άπϊ τϊς προοδευτικότατες Μενιδιάτισσες, 
χωρίς νά πουν ούτε γρΰ σάν φιλήσυχοι καϊ φιλόνομοι πολΐται.

Άλλα χάλια πάλιν τών αριστοκρατικών ζαχαροπλαστείων 
άπεκάλυψεν ή τελευταία άστυϊατρική έπιθεώρησις. Βλέπετε 
ώς έπιθεώρησις καϊ αύτή έπρεπε νά αποκάλυψη κάτι, όπως 
άποκαλύπτουν δλαι αί έπιθεωρήσεις διάφορα πράγματα. Καϊ 
έπειδή δέν ηΰρε τίποτε άλλο προχειρότερον άπεκάλυψε τά 
χάλια τών αριστοκρατικών κέντρων. Άλλ’ οί ’Αθηναίοι συνη
θισμένοι νά συγκινοΰνται άπό άλλας αποκαλύψεις σπουδαιο- 
τέρας, δπωσδήποτε, κα'ι πιόσκανδαλιοτικάς, δέν έδωσαν καμ- 
μίαν σοβαράν προσοχήν εις τήν άποκάλυψιν τής άστυ'ΐατρικής 
έπιθεωρήσεως καϊ δέν τήν αξίωσαν παρά ένός μόνου σαρκα
στικού μειδιάματος. Μέσα είς τόν τόσον θόρυβον τής σημερι
νής κοσμικής ζωής, αί άποκαλύψεις τοΰ άστυϊατρικοΰ δελ
τίου καμμίαν συγκίνησιν δέν προκαλοΰν πλέον είς τούς προο
δευτικούς ’Αθηναίους.

Άναπέμψατε υμνους πρός τόν ’Απόλλωνα, καϊ ριγήσατε τά 
ιερά ρίγη τής συγκινήσεως καϊ πηδήσατε άπό χαράν καϊ άγαλ 

λιασιν διότι έγίναμε μοιισολάτραι. Τό πράγμα είνε άρκετά 
σοβαρόν, δσον δέν φαίνεται έκ πρώτης,δψεως.

Τό μουσικόν μας αισθητήριον άνεπτύχθη, δπως άνεπτύχθη 
καϊ ή ευλογιά κατά τάς τελευταίας αύτάς ήμέρας καϊ δπως 
δέν άνεπτύχθη ποτέ τό ένδιαφέρον μας διά τήν άπόκτησιν 
ΰδατος, άλλά καϊ καθαρΐότητος καϊ λαϊκών λουτρών, τών 
όποιων έχομεν τόσην ανάγκην, άλλά καϊ πότε άνεπτύχθη τό 
ένδιαφέρον μας διά κάτι πρακτικόν καί ώφέλιμον; Λοιπόν; 
Άνεπτύχθη τό μουσικόν μας αισθητήριον είς βαθμόν ποΰ 
διπλασιασθείοης τής αγαπητής Πατρίδος, έδιπλασιάσθησαν 
καϊ ή μύσται τής θείας τέχνης τοΰ Απόλλωνος, εις τρόπον 
ποΰ καθ’ ένας έπήρε καί άπό μίαν ήμέραν ένός εξαμήνου διά 
νά δίδη συναυλίαν καϊ πάλιν άπέμειναν πλεϊστοι έξω τοΰ 
νυμφώνος, διότι καϊ αί ήμέραι τοΰ εξαμήνου είναι όλίγαι 
διά νά τούς περιλάβουν δλους. Άλλ’ οί ’Αθηναίοι, οί όποιοι 
γνωρίζουν νά χειροκροτούν τούς ξένους καλλιτεχνικούς άστέ- 
ρας καί νά κάμνουν συλλαλητήρια, τιμοΰν διά τής παρου
σίας των κάθε συναυλίαν άπό αύτάς, ευχαριστημένοι διότι 
όλος ό κόσμος μανθάνει δτι έχουν μουσικόν αισθητήριον. 
Είναι όλίγον αύτό;

Τί γίνονται δλαι έκεΐναι αί νεαραί δεσποινίδες, ποΰ πρό 
όλίγου καιροΰ μέ τόσον ενθουσιασμόν και μέ τόσην όρμήν 
διεσκέλιζαν τόν κοινωνικόν μεσότοιχον καϊ ανέβαιναν εις τήν 
σκηνήν ; Καμμιά άπό αυτές, έκτός άπό τήν δεσποινίδα Περπι 
νιά ποΰ έμεινεν είς τό μελόδραμα δέν έστάθη πέρα άπό τήν 
πρώτην έμφάνισιν της. Ποΰ νά όφείλεται άραγε τό λυπηρόν 
αυτό πράγμα; Διότι δέν ήμπορεΐ νά άρνηθή κανείς δτι είναι 
πολύ λυπηρόν. Διατί έχάθη δλη έκείνη ή ορμή; Εκείνος ό 
ένθουοιασμός ποΰ έπικρατοΰσε, πρό όλίγοτ· άκόμη καιρού ; 
Άραγε δλαι αί νεαραί δεσποινίδες, ποΰ έκαμαν τό ώραϊον 
αύτό κίνημα πρός τήν πτωχήν Ελληνικήν σκηνήν, δέν έχουν 
τά προσόντα, ήσθάνθησαν τό πράγμα ύπέρ τάς δυνάμεις των:

Δι'δνομα τοΰ Θεού τέλος πάντων, κύριε Ζυμβρακάκη^ έλεος, 
λυπηθήτε μας, εύσπλαχνισθήτε μας, καϊ διατάξατε τά όργανά 
σας, νά βουλώσουν τά στόματα τών άλλων οργάνων, ποΰ οργι
άζουν κάθε μεσημέρι είς τούς Αθηναϊκούς δρόμους καί μάς 
παίρνουν τά αυτιά, τήν ησυχίαν, μάς ξεκαρφώνουν τά νεΰρα 
μάς καθιστούν μανιακούς. Προβήτε εις τήν γενναίαν αύτήν 
άπόφασιν κ. Ζυμβρακάκη καϊ μή φοβεΐσθε.

'Υπάρχει κάποιο τεμάχιον χάρτου, τό όποιον απαγορεύει 
τά όργια αύτά. Σκεφθήτε, κύριε Ζυμβρακάκη. ότι δέν έχομεν 
νερό, ένφ άφ’ ετέρου έχομεν άπαιτητικήν σπιτονοικοκυράν, 
δέν έχομεν ζάχαρι άλλ’ έχομεν παντοπώλας ποΰ τήν κρύβουν 
καί ότι εϊμεθα καϊ ημείς, τελοσπάντων, ελεύθεροι "Ελληνες 
πολΐται καϊ θέλομεν νά ήσυχάσωμεν τήν μεσημβρίαν.

Ο PET. 
ft

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ
Καϊή εύλογιά θερίζει, δπως έθέρισεπέρσυ, πρόπερσυ, δπως 

έθέριζε πάντοτε καϊ δπως θά θερίζη έφ’ δσον εϊμεθα οί 
ίδιοι, οί "Ελληνες τοϋ 63. Μάς λούζει τό ήλεκτρικόν φώς, 
άλλά δχι καϊ τό νερό. Ύφιστάμεθα τάς συγκινήσεις τοΰ αύτο- 
κινήτου, είτε ώς έπιβάται, εϊτε ώς δυστυχείς οδοιπόροι τοΰ 
Αθηναϊκού δρόμου, άλλά δέν συγκινούμεθα καθόλου άπό 
τήν υγειονομικήν κατάστασιν τοΰ αριστοκρατικού conficerie. 
Περνούμε τήν πάστα μας σάν τόν αΰτοδηλητηριαζόμενον 
Μιθριδάτηνκαϊ τρώμε είςτό ξενοδοχεΐον, σάν τούς προγεγραμ- 
μένους τοΰ Νέρωνος χωρίς γογγυσμούς, δολοφονοΰντες τήν 
ύγείαν μας έν πλήρει συνειδήσει. Περνούμε τήν γρανίτα μας 
κολυμβώντες εις τόν εΰωσμον ωκεανόν τών αναθυμιάσεων 
τών υπονόμων καϊ τών άπορριμάτων τών αλόγων, καϊ πίνου- 
μεν τό γάλα, τό όποιον μόνον κατά τό χρώμα όμοιάζει πρός 
τό άγνωστον αυτό πλέον υγρόν. Προσφορότερον έδαφος διά 
κάθε έπιδημίαν δέν είναι δυνατόν νά παρουσιάζη κανένας 
άλλος τόπος. Καϊ μάς θερίζουν ή ευλογιά, ή οστρακιά ή φθί- 
σις καί μόνον ή λέπρα τοΰ Γεζή δέν μάς έπισκέφθη άκόμη! 
Θαΰμα ! Καί δμως ζοΰμε ! Αύτό πρέπει νά έξετασθή, διότι 
άκριβώς αύτός είναι ό λόγος τής αβελτηρίας μας. Έφ’ δσον 
βλέπουμε, δτι παρ’ δλην τήν μεταξοενδεδυμένην αθλιότητα ή 
όποια μάς περιβάλει κατωρθώνουμε άκόμη νά ζοΰμε, έχουμε 
τό δικαίωμα νά περιφρονοΰμε κάθε κίνδυνο τής υγείας μας 
καϊ κάθε επιδημία, ή όποία, άφοΰ ξεθυμένει σέ ελάχιστα θύ
ματα καϊ έξατμίζεται ύπό τόν ήλιον τής Αττικής, μόλις κα- 
τωρθώνει νά μάς τρομάξη. Άπό τήν έποχή τοΰ Περικλεούς 
μέχρι σήμερα πολύ λίγες φορές έπραγμσ.τοποίησαν τήν απει
λήν τους, αυτές ή διάφορες εΰώνυμες έρρινύες, καίτοι μάς 
έπισκέπτονται ύποχρεωτικιότατα κάθε χρόνο. Γιατί; γκραν
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— Ώ! βασιλεύ, μετά μεγίστης χαράς, άνέκραξεν δ 
Μωρεβέλ και έπροχώρησε πρός τό μέρος, δπου εύρι- 
σκετο τό δπλον, ποΰ έφεραν έκείνην τήν ήμέραν εις 
τόν βασιλέα.

— Όχι αύτό, είπεν δ βασιλεύς, οχι αύτό. Τό φυ
λάσσω δι’ εμέ. Θά έχω αύτάς τάς ήμέρας μεγάλο 
κυνήγι και ελπίζω πώς 8ά μοΰ χρειασθή. Άπό τά 
άλλα πάρε οποίο θέλεις.

Ό Μωρεβέλ πήρε ένα άπό τήν οπλοθήκην.
— Κα'ι τώρα ποιός είναι δ έχθρός, Μεγαλειότατε; 

ρώτησεν δ δολοφόνος.
— Μήπως γνωρίζω έγώ; άπήντησεν δ Κάρολος, 

κατακεραυνοβολών τόν άθλιον μέ περιφρονητικόν 
βλέμμα.

— Θά έρωτήσω λοιπόν τόν Δούκα, έψιθύρισεν δ 
Μωρεβέλ.

'Ο βασιλεύς ανύψωσε τούς ώμους.
— Μή τόν ρωτήσης. Ό δούξ δέν θά σοΰ πή. Λέ

γονται τέτοια πράγματα; Εκείνοι ποΰ δέν έπιθυμοΰν 
νά κρεμαστούν τά μαντεύουν

— Άλλ’επιτέλους, πώς θά τόν γνωρίσω;
— Σοΰ είπα, δτι κάθε πρωί είς τάς δέκα περνά’πρό 

τών παραθύρων τοΰ παπά.
— Άλλά περνούν πολλοί, άπό τά παράθυρα έκεϊνα. 

Άν ή Ύ. Μεγαλειότης, εύηρεστεΐτο νά μοΰ ύποδείξη 
κανένα γνώρισμα.

— Ώ! αύτό είναι εύκολον. Αύριον π.χ. θά έχη ύπό 
μάλης ένα χαρτοφυλάκων άπό κόκκινο μαροκινό.

— Άρκεΐ, Μεγαλειότατε.
— “Εχεις, άκόμη τόν ίππον εκείνον, ποΰ σοΰ χάρι- 

σεν δ Δεμουι καί ποΰ έτρεχε τόσο καλά;
— “Εχω ένα τής Βαρβαρίας, άπό τούς ταχυτέρους.
— “Εννοια σου και δέν φοβούμαι γιά σένα. Είναι 

δμως καλόν νά γνωρίζης, δτι τό Μοναστήρι έχει καί 
μία πόρτα άπό τό δπισθεν μέρος.

— Εύχαριστώ, Μεγαλειότατε. Τώρα παρακαλεϊτε 
τόν θεόν γιά μένα.

— Αξιόλογα. Παρακάλεσε καλλίτερα τόν διάβολον, 
διότι μόνοι· έτσι μέ τήν προστασίαν του θά μπόρε
σης ν’ αποφυγής τήν αγχόνην.

— Χαίρετε, Μεγαλειότατε.
— Χαϊρε. Άλλ’ έλησμόνησα, κύριε Μωρεβέλ. Μά

θετε δτι, αν δπωσδήποτε δώσετε άφορμή νά γίνη 
λόγος γιά σάς αύριο πρό τής δεκάτης, ή αν άργότερα 
δέν δώσετε αφορμήν νά μιλφ δλος δ κόσμος διά τό 
πρόσωπον σας, υπάρχει είς τό Λούβρον μιά σκοτεινή 
υπόγειος ειρκτή, άπό έκείνας, πού άμα είσέλθη κανείς 
είναι άδύνατον νά έξέλθη.

Καί δ Κάρολος άρχισε νά σφυρίζη πάλι, ήσυχος, τό 
προσφιλές του τραγούδι.

Δ'.

Ή έσπέρα τής 24 Αύγούατου 1572.

Οί άναγνώσταί μας δέν λησμόνησαν, δτι σέ προη
γούμενο κεφάλαιον έγινε λόγος γιά κάποιον ευπατρί
δην Δελαμόλ, τόν δποϊον μέ άνυπομονησίαν περίμε- 

4

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο*)  
νεν δ "Ερρίκος τής Ναβάρρας. "Ο εύπατρίδης αύτός, 
δπως είχεν εϊπή δ ναύαρχος, είσήλθεν είς Παρισίους 
άπό τήν πόρταν τού αγίου Μαρκέλλου τό βράδυ τής 
24 Αύγούστου τού 1572 καί άφοΰ έρριψεν ένα περι- 
φρονητικώτατον βλέμμα είς τά πολυάριθμα ξενοδο
χεία, ποΰ έβλεπαν δεξιά καί άριστερά, άφησε τό 
άλογό του νά προχωρή μέσα άπό τούς στενωπούς 
δρόμους πρός τό κέντρον τής πόλεως. ’Επιτέλους 
έφθασεν εις τό ξενοδοχεϊον τοϋ «"Ωραίου Άστέρος».

— Net, είπεν δ εύπατρίδης, ένα καλό ξενοδοχείο. 
“Ετσι δπως φαίνεται, δείχνει πολύ έξυπνον τόν κύ
ριό του.

Άλλά τήν στιγμήν, ποΰ δ νεαρός εύπατρίδης μονο
λογούσε κατ’ αύτόν τόν τρόπον, κάποιος ίππεύς είσήλ- 
θεν άπό τήν άλλην άκρην τού δρόμου, δηλαδή άπό 
τήν δδόν τοΰ Αγίου Όνωρίου καί έστάθη καί αύτός 
έν έκστάσει έμπρός εις τό έμβλημα τού «Ωραίου 
Άστέρος».

Τό άλογο τοΰ εύπατρίδου ήτο λευκό Ισπανικό καί δ 
άναβάτης του φορούσε μαύρο έπενδύτη, κοσμημένο 
μέ γαγάτας λίθους. Ό ύπενδύτης του ήτο άπό βελοΰ- 
δον χρώματος ιώδους βαθέος. Ό άλλος ίππεύς ήτο 
έντελώς δ άντίθετος τοΰ πρώτου. Τό χρώμα τοΰ προ
σώπου του ήτο έλαφρά ρόδινον, τό μουστάκι του χρώ
ματος υπερύθρου καί τά χείλη του λεπτά. Επειδή οί 
δύο άνδρες μοιραίως είχον συναντηθή έξω άπό τήν 
πόρταν τοΰ «"Ωραίου Άστέρος», πρώτος άπέτεινε τόν 
λόγον δ τελευταίος:

— At! κύριε, είπε μέ τήν φρικώδη έκείνην προφο
ράν τών ορεινών, δέν εϊμεθα έδώ κοντά είς τό Λού
βρου; 'Οπωσδήποτε, πιστεύω, πώς έχετε τήν ίδια 
μ’ έμένα καλαισθησίαν. Κι’αύτό μέ κολακεύει πολύ, 
ξεύρετε.

— Κύριε, άπήντησεν δ άλλος, πιστεύω πώς τό ξενο
δοχεϊον αύτό είναι κοντά εις τό Λούβρο. Καί δμως 
βεβαιωθήτε, δτι δέν ξέρω άκόμη, δν θά έχω τήν τιμήν 
νά είμαι τής γνώμης σας. Σκέπτομαι.

—"Ώστε δέν άποφασίσατε άκόμη; Καί δμως τό 
ξενοδοχεϊον είναι άρκετά ελκυστικόν. “Αλλως τε πιθα
νόν κι’ έγώ νά παρεσύρθην άπό τήν παρουσίαν σας. 
"Ομολογήσατε δμως, δτι ή είκών τής έπιγραφής του 
είναι πολύ θελκτική.

— Ναί, άλήθεια. Άλλ’αύτό άκριβώς μέ κάνει νά 
δυσπιστώ γιά τήν πραγματικότητα. Τό ΙΙαρίσι, δπως 
μοΰ είπαν, είναι γεμάτο άπό απαιτήσεις. Άπατάται 
δέ κανείς πολύ εύκολα άπό ένα καλοκαμωμένο έμ
βλημα, δπως έπίσης καί μέ κα'θε άλλο καλό τρόπο.

(Ή συνέχεια είς τά προσεχές)

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΑΙΔΑΚΤΟΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 Βτη έν Βερολίνφ έκπαι,δευθείς. Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ 
Πανβπιοτημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τού Γυναιχολογικοϋ Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυ να ικο λογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έπί πενταετίαν
8-11 «.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονος 6*

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Ορίστε, Κυρίες καί Κύριου πε
ράστε νά δήτε τό Πανόραμα- 

0ά δήτε πάλι πράμματα, πού θά 
φρίξετε.

ΑΚΟΥΤΕ έδώ, πού γίνεται χα
λασμός Κυρίου ; Μιά βόμβα έπεσε 
άπό ένα Γερμανικό αεροπλάνο στή 
Μακεδονία κι' άνοιξε τή μύτη ένός 
χωρικού. Μωρέ, ακούστηκε ποτέ, 
στήν πίστη σας, τέτοιος βαρβα- 
ρισμός; Δέν τόν είδε τάχατες αύτός 
ό Γερμανός άπό τά μισοούρανα 

πώς ήταν "Ελληνας; Μά γιά κοιτάξετε τώρα κι’ άπ’ αύτή τή 
μεριά. ’Εδώ είναι ένα συμμαχικό υποβρύχιο, πού βομβαρδί
ζει τήν προκυμαία τής Σμύρνης- μά δέν βγαίνει τίποτα, πώς 
ό κόσμος στήν προκυμαία go είναι 'Ελληνικός. Νά, κι ένα 
συμμαχικό αεροπλάνο, πού γιά γούστο ρίχνει βόμβες στις 
Ελληνικές συνοικίες τής Σμύρνης. Τώρα, κι’ άν τουφεκί- 
ζουνται, μερικοί Έλληνες χωρικοί στή Μακεδονία, ή αν στήν 
Κέρκυρα Γάλλοι στρατιώτες σκοτώνουν τούς χωρικούς μέ 
τόν υποκόπανο, ε, δέν πάει νά πή καί μεγάλα πράμματα.... 
Δικά μας τά παιδιά.

ΑΥΤΟΣ, πού μιλεΐ σάν στομαχολόγος, δέν είναι δ κ. Κλέαρ
χος. Ό Ραδοσλαύωφ είναι καί δίνει συνέντευξη στήν «Ημε
ρήσια» τής Βιέννης. Λέει δηλαδή, πύ>ς ή Βουλγαρία έχει 
τόσο γερό στομάχι, ώστε μπορεί νά κάνη τήν 'Ελλάδα μιά 
μπουκιά, μόλις έπέμβη. Καί δέν είναι παράξενο, ξέρετε. Τό 
ίδιο πήγε νά κάνη ή Βουλγαρία καί οτά 1913· μά επειδή έτσι 
έπαθε δυσπεψία, στό τέλος άναγκάοτηκε νά πάρη τόσο ριτσι- 
νόλαδο, ποϋ μυροβόλησε δλος δ δρόμος άπό τή Σαλονίκη ώς 
στή Σόφια.

ΑΥΤΟΙ, ποϋ ξερογλύφονται έδώ πέρα, είναι κάτι κοπελιά 
καί περιμένουν, λέει, τόν Ελληνισμό, γιά νά κάνη, δσο υπάρ
χει άκόμη εύκαιρία, τήν «τελευταία του χειρονομία·. Ένα 
πράμμα δμως δέν μάς λένε- πώς τήν επιθυμούν αύτή τή χει
ρονομία, μέ τό ένα ή καί μέ τά δυό χέρια;

ΕΔΩ βλέπετε ένα χαριτωμένο κορίτσι, ποΰ χύνεται απάνω 
στόν άστυΐατρο νά τόν βαρέση μέ τό κανάτι. Μή σάς πέρασε 
πώς είναι καμμιά σουφραζέττα; Κάθε άλλο. Καλέ, φοιτήτρια 
είναι καί μάλιστα τής Ιατρικής καί δέν εννοεί, λέει, νά μπο- 
λιαοθή, γιατί λέει, οάν γιάτραινα ποΰ είναι ή σκασμένη, δέν 
τήν πιάνει οχι εύλογιά, μά ούτε ψόφος- ήγουν δηλαδή έχει 
ανοσία. Μά έμένα μοΰ φαίνεται, μπρέ παιδιά, πώς δ γιατρός 
είχε τό άδικο, πού δέν κατάλαβε άπό πριν, δτι τό κορίτσι είχε 
Ανοησία, γιά νά λάβη τά μέτρα του. Ίσα-ίσα έδώ ήθελα έγώ 
τό γιατρό καί τήν έπιοτήμη του.

ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ τώρα καί τήν τελευταία μας εικόνα. Έδώ 
είναι οί έφοπλιστές, μέ τόνομα, καί κάνουνε συμβούλιο, πώς 
θά μπορέσουν νά πάρουν γιά λογαριασμό τους δλα τά θέατρα 
τής ‘Αθήνας καί τοΰ Πειραία καί δλα τά Ξιφίρ τοΰ Φαληρέα. 
Θρήνος καί δδυρμός στόν κοσμάκη πάλι, ποΰ ένας Θεός τό 
ξέρει τί θά πληρώνη στό έξής γιά ένα εισιτήριο. Εισιτήρια, 
σοΰ λένε οί άνθρωποι, στά βαπόρια, εισιτήρια καί στά θέα
τρα. Ποΰ πάει νά πή, πώς καί τά θέατρα δική μας δουλειά 
είναι. Κι' έτσι δέν θά μπορούν καί κάθε λίγο νά μάς βρίζουν 
στις έπιθεώρησες οί αλιτήριοι οί θεατρίνοι.

Τρίγκ, τρίγκ, καί... άρεβουάρ, παιδιά, γιά τήν άλλη βδομάδα.

«
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Είς τόν κ. Γούναρη

Μέσ' στή βιβλιοθήκη σου κοντεύεις νά ΰαφτής 
καί σάν παληός σχολαστικός μιλεΤς γιά τή φουρτοΰνά σου. 
Ξηλώθηκες καί δέν κυττφς λιγάκι νά ράφτης 
κι' άφίνεις άλλους ράμματα νά φτιάνουν γιά τή...γοΰνά σου.

Είς ί'να δδοντοϊατρόν

Τήν πόρτα σου κΓ δν δή κανείς, ξεχνφ τόν πόνο άκέρια- 
κι’ δν δή καί τήν τανάλλια σου μαζί, τόν πιάνει τρέλλα. 
Ούτε Σαμψών δν ήσουνα, δέν θάχες τέτοια χέρια- 
πφς γιά ένα δόντι καί πετφς όλόκληρη μαοέλλα.

ΕΒΔΟΜΑΣ *
ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟ

ΟΞΥΜΩΡΑ
— Νά είσαι διδάσκαλος καί νά μή ξέρης νά βάλης τήν 

υπογραφή σου, παρά νά υπογραφή δ παπάς τοΰ χωριοΰ 
σου .... διά τόν αγράμματον.

— Νά προκαλής τήν κατάλυσιν τής ανεξαρτησίας τής πατρί- 
δος σου κι' έπειτα νά κόπτεσαι μή κρυολογήση τό Σύνταγμα.

— Νά σού στερούν άλλοι τό ψωμί καί σύ νά κραυγάζης 
«Κάτω ή Ελλάς·, ή δποία σέ συμμάζεψε καί σοΰ παρέσχεν 
ή δυστυχής δ,τι ήμποροΰσε έκ τοΰ ύστερήματός της.

— Νά συγγενεύης μέ τήν αίθιοπικήν φυλήν καί νά σέ 
λένε ... Γαλάτειαν.

«
ΤΣ1ΜΠΟΛΟΓΗΜ ΑΤΑ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Γράφει στους έπίστρατους μιά γραφή δ Μεσσίας: 
• Ρέ παιδιά, πιστέψατε, πώς θά μείνω αλλόφυλος;
Πάνε πιά τά όνειρα τής Μικράς 'Ασίας 
κΓ άλλαξα τό φύλλο μου κι' έγεινα ειρηνόφιλος. 
Έλθετε- πάξ δμνιμπους- φέρνω τήν ειρήνη- 
δεύτε καμαρώσετε τή λευκή σημαία μου. 
Τώρα γιά τό Σύνταγμα πάνε οί τόσοι θρήνοι 
κΓ οΰτ' έγώ θά κόπτωμαι, ούτε κΓ ή παρέα μου. 
Τώρα, κι' άν οί Πρίγκηπες κάνουνε ταξείδια, 
γιά σκοπούς άγνώριοτους, δέν Οά σκώ στήν έννοια μου- 
ούτε μέσ’ στόν ύπνο μου θά μέ ζώνουν φειδία, 
νά ξυπνώ κΓ αλύπητα νά τραβώ τά γένεια μου. 
Τί τά θέτε; Ό άνθρωπος τά μυαλά του δν χάνη, 
λίγο λίγο τοΰρχονται πάλι τάλιτήρια.
Κι' δν φοτογραφήθηκα μέ τόν Μπουλαχάνη, 
τώφερε ή περίσταοις μέ τά .. . πιεστήρια. 
Δεΰτε πάλι δώστε μου τά κλειδιά τοΰ Κράτους, 
γιά νά στρώση δ Κλέαρχος τράπεζαν Λουκούλειον- 
καί σείς πάρτε χάρισμα πέντε μου άποστράτους 

μ' δλο τό Συμβούλιον».
Καί τοΰ απαντούν οί έπίστρατοι:

«Ώς τώρα δν τή γλυτώσαμε, 
γιά σέ κανείς δέν σφάζεται ώς κρητικόν κουράδων- 
κΓ αύτά νά τά πουλρ,ς άλλοΰ, Λευτέρη, καί σέ νοιώσαμε, 
καθόσον, φύσιν πονηράν, μεταβαλεϊν ού ρρδιον- 
τουτέστι, κΓ δν έγήρασες καί τό μαλλί σου τάλλαξες, 
πάλι άπ' τό φίλτρο, δυστυχώς, Λευτέρης καταστάλαξες».

«
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 

«Ζητείται ψάλτης καλλίφωνος, γνωρίζων καί θεωρητικώς τήν 
βυζαντινήν μουσικήν, διά τινα τών πλησιόχωρων Ιερών ναών». 

Σ. Σ. Ε. Συνισιώμεν είς τούς ένδιαφερομένους ν’ άποταάοϋν πρός 
τήν ’Αδελφότητα «Καρτερίαν». Τά μέλη της άπεδείχδησαν ώς τάκολ- 
λιφαινότατα κατά τάς διαδηλώσεις, δταν μάλιστα ύπάρχη καί «ψαλτικό».

•
ΜΠΕΕΕ....

ΕΙπ’ δ Δήμαρχος- «Έγώ, μωρές στή χοιρα 
καί τόν Νείλο θά σάς φέρω μέ καιρό». 
ΚΓ ολοι έπήγαν καί τόν ψήφισαν- μά τώρα, 
δσοι έβέλασαν,... βελάζουν γιά νερό.

«
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Δ ... ΩΡΑ

— Ό κ. Ζυμβρακάκης άπηγόρευσε τήν ΰηοτίμησιν τής γυ· 
ναικός. Κατά συνέπειαν καί ή ζάχαρη, πρωτεΰον στοιχεϊον 
τοΰ ώραίου φύλου, τείνει πρής νπερτίμηαιν.

— Μεγίστη συγκίνησις είς τόν έν Έλλάδι θεατρικόν κόσμον. 
Ή φιλανταντική προπαγάνδα προεκήρυξεν αμοιβήν ιο,οοο 
λιρών δΓ όντινα ήθελε καταστρέψη .. .τήν Τιμήν τοΰ Γερμα
νού Σούδερμαν. Ό κ. Ζυμβρακάκης διαμαρτυρηθείς, λέγεται 
δτι θά παραιτηθή.

— Άπεσοβήθη ή παραίτησις τοΰ Διευθυντοΰ τής 'Αστυνο
μίας. Τά ... δράματα τιμής θ’άφεθώσιν ανενόχλητα. Οί δέ 
πρωταγωνιστοΰντες είς αύτά ... ίιηοκριται θ' άνταμείβωνται, 
ίδρυομένου προσεχώς παρασήμου Λεγεώνος τής ... τιμής.

— (Κρυπτογραφικόν). Αί έκλογικαί προκηρύξεις τών Φιλε
λευθέρων, α; ήθέλησάν τινες νά χαρακτηρίσουν αύτόχρημα 
ώς πολέμων ίαχάς, θά διανεμηθώσιν έν μηνί Αύχούοιφ.
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

ΓγΞΞΞΞΗΞΞΞΗΞΞΞΞSS
Π Είνε γνωστόν είς δ
« j ε’ις τήν άρχήν έδέχθη
Μ Βασιλομήτορα ώς ΒοIn

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
(Σννέχβια άκό τθ προηγούμενο*)

Έπάνω έπερίμενε ό καπετάνιος μέ τόν πράκτορα, οί 
όποιοι τάς έχαιρέτησαν εύλαβώς, ένω ό καμαρότος τής πρώ
της. έπερνε τούς σάκκους των καί τϊς μικρές βαλίτζες άπό τά 
χέρια τοϋ Γιακουμή, ό όποιος μέ τήν βοήθειαν ένός παιδιού 
τοϋ καραβιού ανέβασε καϊ τό μπαούλο.

Ή κυρία Μαρκέτου μ’ ένα βλέμμα έβεβαιώθη ότι αί άπο- 
σκευαί των είναι έν τάξει καϊ τότε έδωκε τρεις δραχμάς είς 
τόν Γιακουμήν, ό όποιος έβγαλε τόν μαλτέζικο. μέ τήν μεγάλη 
φούντα, σκούφο του διά νά εύχαριστήοη:

— Καλό καταβόδιο, κυρά άρχόντισσα, καϊ καλές άντάμω- 
σες· είπεν ό αφελής βαρκάρης.

Τήν στιγμήν έκείνην μιά άλλη βάρκα έφερε τό ταχυδρο- 
μεϊον. Ό πράκτωρ άπεχαιρέτησε τάς δύω έπιβάτιδας καϊ έπή- 
δησε μέσα είς αύτήν- Τότε ό καπετάνιος, μέ τό χέρι έπάνω 
άπό τά φρύδια, έκύτταζε μήπως φαίνεται άλλη βάρκα καϊ 
έτράβηξε ένα συρματόσχοινο. Τρία σφυρίγματα βαρειά «χύ
θηκαν άπό τήν τσιμινιέρα τοΰ «Αιγαίου» πρός δλας τάς διευ
θύνσεις καί ό άντίλαλος τά έπολλαπλασίασε.

— Θέλετε νά περάσωμε στή γέφυρα; ήρώτησεν ό καπετά
νιος τήν κυρίαν Μαρκέτου.

— Τί λέτε, θάχουμε φουρτούνα; ήρώτησεν έκείνη.
— Έξω θάχουμε. Φρέσκος, βλέπετε, ό καιρός, Γρέγο-Τρα- 

μουντάνα καϊ τό πειράζει τό μπουγάζι. Καλύτερα νά πλαγιά
σετε οτό γιατάκι σας, δν σάς πειράζη.

— Παναγιά μου· είπε.
— Πάμε καλύτερα, θεία, νά σάς βοηθήσω νά πλαγιάσετε 

τώρα, πριν μάς βρή ή θαλασσοταραχή- είπεν ή Μίτσα.
Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθη ό δοΰπος τής έλικος, ποΰ 

έδοκίμαζαν τήν μηχανήν, γιά νά ζεστάνουν τούς σωλήνας 
καί τούς κυλίνδρους.

Κατέβηκαν κάτω εϊς τήν θέοιν. Τό αχούρι αύτό, τό όποιον 
κατ' ευφημισμόν οί ραγιάδες— ρωμηοϊ τοΰ ελευθέρου Βασι
λείου ονομάζουν πρώτην θέσιν. Άπό ένα στενόν διάδρομον, 
έλεεινά φωτιζόμενοι·, άθλια άεριζόμενον, βρωμοκοποΰντα, 
έπέρασαν μέ τό μανδήλι είς τήν μύτη διά νά εύρεθοΰν είς 
ένα διαμέρισμα, όχι καλίτερον τοΰ διαδρόμου. Ένα μακρύ 
τραπέζι μέ δέκα έδρας εκατέρωθεν, έπάνω είς τό όποιον 
έκοιμώντο δύω έπιβάται. Είς τό βάθος τό «στρογγυλό» μέ 
τούς μπερντέδες τραβηγμένους, άπό τούς όποιους άνεδίδοντο 
άναμίξ εϊς διαφόρους τονους ροχαλητά καί δυώ τρία ποδά
ρια. Ένα φώς άθλιον, μιά ατμόσφαιρα μολυσμένη. Μιά 
δυσοομίο άπό τά αποχωρητήρια, άπό τά ζώα που ήτο φορ
τωμένοι· τό άτμόπλοιον καϊ άπό τόν έντός τοΰ διαμερίσματος 
συνωστισμόν έπροκαλοΰοε άσφυξίαν.

Ή δύω γυναίκες έσταμάτησαν μιά στιγμή καϊ έκυττάχθη- 
καν. Ή κυρία Μαρκέτου έβγαλε τότε άπό τό τσαντάκι της 
ένα μπουκαλάκι μέ βιολέττα καϊ είσέπνευσε άρωμα.

— Δώσέ μου τό μανδήλι σου' είπεν είς τήν Μίτσα.
— Έκείνη έδωκε τό μανδήλι της καϊ ή θεία της τής έβαλε 

μυρωδιά.
— Είναι αδύνατον νά μείνωμ’ έδώ· είπεν ή Μίτσα είσπνέουσα 

μέ δλην της τήν δύναμιν. Θά πάθουμ’ άσφυξία.
— Κι’ αν έχομε θάλασσα, τί θά γίνουμε; συνεπλήρωσεν ή 

θεία της.
Έστάθηκαν όρθιες κοντά είς ένα έπιπλον, ποΰ εις τά Ελ

ληνικά άτμόπλοια κάνει χρέη μπουφέ, σερβάντας, τουαλέττας 
καϊ γραφείου τής «καμαροτικής υπηρεσίας».

Έπάνω εις αύτό, μαζή μέ τόν χρυσόν καθρέπτην, τήν σχε
τικήν βούρτσαν τών μαλλιών, τό σπασμένο καλαμάρι, τό 
κουρελιασμένου τεύχος τής «Illustration τής 8 Μαιου 1887, 
τό κουτί μέ τά λουκούμια τών καμαρότων καί τήν σχετικήν 
πετσέταν τοϋ προσώπου, υπήρχε καί ένα βιβλίον μέ τήν έπι- 
γραφήν : «Βιβλίον παραπόνων τών κ.κ. έπιβατών».

Ή Μίτσα δέν ήμπόρεσε νά κρατηθή καϊ είπε γαλλιστί είς 
τήν θείαν της:

— Τί ειρωνεία I Τό βιβλίον τών παραπόνων τούς έλειψε.
Έστάθηκαν έτσι άρκετήν ώραν. Ηχούσαν τόν κρότον, ποΰ 

έκανε ή μπίγα καϊ ήσθάνθησαν ένα κροσασμόν άπό τήν άνά-
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σπασιν τής άγκύρας. Κάπου - κάπου διεκόπτετο ό κρότος.
— Βίρα! ήκούετο, ποϋ έλεγε μία φωνή.
Τέλος έφάνηκεν ό καμαρότος.
— Σαλπάρουμε είπε.
Έπειτα έρριψε μιά ματιά είς τό ρολόϊ του, διότι τό μεγάλο 

ρολόι τής πρώτης θέσεως, κατά τά συνειθισμένα, ήτο σταμα- 
τημένο.

— Δεκάμιση —έμουρμούριζε—... μιά ώρα πές... γιά τήν 
Πάρο ... μιά ώρα νά κάτσωμε στόν άτμό. .. ένδεκάμιση καί 
τρεις ... ξημερώματα θάμαστε στήν Σύρα.

Ή κυρία Μαρκέτου διέκοψε είς τό σημείον αύτό τούς 
λοξοδρομικούς υπολογισμούς του.

— Δέν μού λές, σέ παρακαλώ, τοΰ είπε, ποΰ θά μάς βάλης 
νά ησυχάσουμε;

— Μάλιστα κυρία. Άμέσως.
Καϊ άργά-άργά έβγαλε τό σημειωματάριου του καϊ ήρχισε 

νά ύπολογίζή τά «έξτρα» ποϋ είχε διόσει είς τούς διαφόρους 
έπιβάτας.

Ή Μίτσα τότε έχασε τήν υπομονήν.
— Μά δέν μάς λές, χριστιανέ μου, τώρα θά κάνης τούς λο

γαριασμούς σου;
Ό καμαρότος έβαλε στήν τσέπη τό σημειωματάριον καί 

κάτι έμουρμούρισε, άναμένον διαταγάς.
— Σέ ρωτήσαμε ποΰ θά κοιμηθούμε ;
— Άμέσως, άμέσως, δρίστε κυρίες.
Έπροχώρησε πρός ένα διαδρομίσκον, άκολουθούμενος άπό 

θείαν καϊ ανεψιάν καϊ έοτάθη άπ' έξω άπό μίαν καμπίνα.
— Θά σάς βάλω έδώ στόν γυναικωνίτην. Έχει οκτώ για- 

τάκια κι’ έχω πέντε μέσα.
Λέγοντας αύτά άνοιξε τήν πόρτα καί ή δυώ γυναίκες 

ήσθάνθησαν. μέ τό θέαμα ποΰ είδαν, τάσεις έμετοΰ. Πραγμα
τικοί θέσεις, δηλαδή κρεββάτια, ύπήρχον μόνον τέσσαρα, τά 
δέ άλλα τέσσαρα ήσαν καναπέδες καί τραπέζια.

—Φρίκη · είπε ή Μίτσα. Μόνον γιά γουρούνια είνε έδώ μέσα.
Καί αλήθεια. Τό θέαμα ήτον άπαίοιον. Δυώ γρωές ξεμαλ

λιασμένες, ελεεινές άπό τήν θαλασσοταραχή, άφοΰ είχαν 
ξερνοβολήσει, κατέκειντο είς τό δάπεδον άναίσθητες, άποκα- 
μωμένες, έξηντλημένες. Καί μιά άλλη μητέρα, είς μία κου- 
κέττα, μέ τό μικρό είς τήν άγκαλιά.

Ή κυρία Μαρκέτου καί ή Μίτσα (οπισθοχώρησαν καϊ 
έσπευσαν πρός τήν σκάλα όρμεμφύτως. Άλλά τήν στιγμήν 
έκείνην ήσθάνθησαν δτι τό δάπεδον έξέφευγε άπό τά πόδια 
των καί σάν ένα χέρι υπερφυσικό νά τής έκολλοΰσε είς τό ξύ- 
λινον τοίχωμα τής σκάλας. Είχεν άρχίσει τό παρακύλισμα. 
Έξεμπουκάριζε τό Αίγαϊον, στ’ ανοιχτά.

Ευτυχώς καταίβαινε ό καπετάνιος έκείνην τήν στιγμήν, 
άφοΰ έβγαλε τό καράβι άπ’ τό λιμάνι καί τόν σκαντζάρισε ό 
δεύτερος.

— Άγάντα ! έφώναξε ό καπετάν Νικολός στϊς δυώ κυρίες. 
Άγάντ - άγάντα. Καϊ πηδήσας τά όλίγα σκαλοπάτια τής σκά
λας τίς άρπαξε άπό τό μπράτσο.

Τό καράβι τώρα παρεκυλοΰσε στά γερά. Στελλάδο δπως 
ήτον, έπερνε τϊς θάλασσες στήν αριστερή μάσκα τής πλώρης. 
Πλάφ! Καί έσκαζε τό κύμα στή μάσκα. Τόνοι νερό σηκώ
νονταν μισοούρανα, ή πλώρη πετηώτανε ψηλά, έπειτα τό 
νερό χανότανε άπό έμπρός καϊ γλυστροΰσε σύρριζε στήν κοι
λιά του. Τό καράβι μποζάριζε μπρος μέ τό καμποϋνι μέσ' τό 
άγριο νερό καί τό κΰμα μπουκάριζε λυσσασμένο καί σάρωνε 
πλώρα — πρϋμα τήν κουβέρτα. |Ή οννέχτια είς τά χροσρχές)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ Ο ΔΟΝ Τ Ο Iί AT Ρ Ε ΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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δλους μέ πόσον δυσπιστίαν
.... .. | δ Ελληνικός λαόςτήν νΰν

Βασιλομήτορα ώς Βασίλισσά του. Ή δυσπιστία 
αύτή προήρχετο άπό τόν φόβον τόν όποιον είχε 
προκαλέσει ή άνάμιξις τής Βασιλίσσης Αμαλίας

ένεργώς είς τήν πολιτικήν, άλλά καί άπό εισηγήσεις 
προερχομένας έξωθεν έκ μέρους τών μεγάλων Δυνά- 
Smov φοβουμένων διά τήν αύτήν αιτίαν μήπως ή 

ασίλισσα έπηρεάση διά τής πολιτικής της τήν Ελλάδα 
καϊ δημιουργήσω ,ώς Ρωσσίς, Ρωσσόφιλον ρεύμα. Άλλ' δλί-
γον χρόνον ιιετά τήν κάθοδον της νέας Βασιλίσσης δ Ελλη
νικός Λαός επείσθη, δτι δλοι οί φόβοι του καϊ δλαι αί ύπόνοιαι Γ. .. .. ■ . . _
ζωήν της είχεν αφιέρωση άπό 
«σπίτι» της, είς τά «παιδιά της» 
περίθαλψιν τής δυστυχίας είς 
Έκεϊνο δέ ποΰ ένεθουσίασεν 
ευθύς άμέσως τόν Ελληνικόν 
Λαόν, ύπήρξεν ή φανερά δια- 
βεβαίωσιςδτι ή γέννηοις τοΰ 
Διαδόχου ήτο πλέον ζήτημα 
χρόνου. Όσες φορές έβγαινε ή 
Βασίλισα είς περίπατον διπλή 
σειρά έσχηματίζετο. Επειδή δέ 
συχνότατα οί βασιλικοί περί
πατοι έγίνοντο πρός τόν Βοτα
νικόν κήπον «αί έκλεκτότεραι 
νεάνιδες τών Αθηνών»—δπως 
γράφει σύγχρονος χρονογράφος 
— έσπευδαν πρός τά έκεϊ διά 
νά προσφέρουν άνθη είς τήν 
Βασίλισσαν καϊ νά τής εύχη- 
θούν τήν Καλή Λευθεριά».

*

Τέλος τήν 21 ’Ιουλίου τοΰ 
έτους 1868, μιάς ήμέρας εξαι
ρετικά γαληνιαίας έμορφης καϊ 
δροσεράς. ή χαροποιός εϊδησις 
είχε διαδοθή εις δλην τήν πό
λιν καϊ είχε πλημμυρίσει άπό 
χαράν καϊ άγαλλίασιν όλων τάς 
καρδίας. ’Ολίγον μετά τήν 5 
άπογευματινήν οί Υπουργοί, 
θύματα καϊ αύτοί τής κοινής 
άγωνίας έθεάθησαν νά άνέρ- 
χονται είς τά ανάκτορα.

Μετά τούς Υπουργούς άμέ
σως κατέφθασε καϊ ό Μητρο
πολίτης μετά τών Συνοδικών.

Κάτωχρος άλλ' άκτινοβολών 
άπό χαράν ένεφανίζετο μετ'ολί
γον είς τήν θύραν τοΰ ιδιαι
τέρου θαλάμου ό άείμνηστος 
Βασιλεύς καϊ άνήγγειλεν:

— Έγεννήθη Διάδοχος!
Ή πρώτη σκέψις όλου έκεί

νου τοΰ κόσμου ποΰ κατέκλυζε 
τούς Βασιλικούς θαλάμους, ήτο νά ξεσπάση είς ούρανομήκεις 
ζητωκραυγάς.

Έν τούτοις τό εύτυχές γεγονός έπρεπε νά άναγγελθή έπι- 
σήμως εις τόν λαόν. Είς τήν αίθουσαν δπου έπερίμεναν οί 
Υπουργοί, ή Α. Μ. δ Βασιλεύς έπενθύμισεν είς τόν πρωθυ
πουργόν Βούλγαρην δτι ήτο καιρός πλέον νά άναγγελθή τό 
πράγμα είς τόν λαόν. Καί δ Βούλγαρης έμφανισθείς είς τόν 
εξώστην, κάτωθεν τοϋ όποιου είχον συρρεύσει χιλιάδες λαοΰ 
άπό δλα τά πέρατα τών Αθηνών άνήγγειλε:

— Συμπολιται! Έχω τήν εύτυχίαν νά σάς Ανακοινώσω, ότι 
ή Α. Μ. ή Σεπτή ήμών Άνασσα Όλγα έτεκε πρό ολίγου αι
σίως τόν Διάδοχον τοϋ Έλληνικοΰ Θρόνου ....

. , . ,. ,-,— — —----------υπονοιαι
ήσαν έντελώς άδικαιολόγητοι. Ή νέα Βασίλισσα δλην τήν 

τής πρώτης στιγμής είς τό 
καϊ είς τήν άνακούφισιν καϊ 
άλας τάς εκδηλώσεις της.

Γυ 
ίή 
Ν ιη mΙη ru

Ό Βούλγαρης δέν έπρόφθασε νά τελείωση 
τήν φράσιν του. Τό πλήθος έξέσπασεν είς φρε- 
νητιώδεις ζητωκραυγάς. Οί Υπουργοί έκινοΰ- 
σανάπό τόν εξώστην τά χέρια των προσπαθοΰν- 
τες νά έπιβάλωσιν τήν σιωπήν. Καί δταν ή 
ησυχία άπεκατεστάθη πάλιν, ό Βούλγαρης έξηκολού
θησε περισσότερον συγκεκινημένος τώρα:

— ... Τόν Διάδοχον τοΰ Έλληνικοΰ Θρόνου, δνο- 
μαοθέντα άπό τοΰδε Κωνσταντίνον.

Τό τί έγεινε τότε είνε άδύνατον νά περιγραφή. Μετά τινα 
λεπτά τής ώρας ή πόλις τών Αθηνών παρουσίαζε τό θέαμα 
τής φρενητιώδους χαράς, ή όποία ήρχισεν άπό τήν πλατείαν 
τών Ανακτόρων.

Ή ποίηοις είχεν άσχοληθεϊ μέ τόν Διάδοχον πριν γεννηθή. 
Ή ποίησις άλλως τε, εις δλας τ~- ’---- - — - ’-°----- '

Η Α. Μ. 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ) ΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ

τάς έποχάς τής άνθρωπότητος 
ύπήρξε προφητεία.

Μεταξύ τών άλλων έκυκλο- 
φόρησε τότε καί άλλο ποίημα, 
ό ποιητής τοΰ όποιου δέν άπε- 
καλύφθη τότε καϊ τό όποιον 
άνήκει είς άνεκτίμητον χειρό
γραφον ιστορικών στοιχείων 
τής έποχής εκείνης τοΰ κ. Δη- 
μητρίου Καμπούρογλου.

Τό ποίημα αύτό έχει ώς έξής:

Κοιμάται γλυκοβϋζαοτο, 

μιανής αυγής λουλούδι 

δροσάτο βασιλόπουλο, 

στήν αργυρή τον κούνια, 

Καί τής γλυκείας μαννούλας τον 

τδ χαμογελώ πίνει- 

τοΰ στέλνει ή Όσσα τή δροσιά, 

δ "Ολυμπος τά νειάτα 

κί ενα πουλάκι ό Βόσπορος 

νά τό καλημερήοη.
Κόιμάιαι! κα! οτήν κούνια του 

ή Μοίρες κατεβαίνουν, 

ή μιά βαστάει χρυσό σταυρό, 
παληά κορώνα ή άλλη 

κ’ ή τρίτη χαιρετίσματα 

κα! δάκρυα άπ' τά ξένα! 

Τοΰ λέει ή πρώτη: -Άνθισε, 

βασιλικό κλωνάρι, 

πάρε τοΰ Πίνδου ιήν κορφή, 

τή δύναμη τοΰ Ευρώτα, 

τοϋ Μάρτη τδ χαμόγελο 

και τό ταξείδι άρχήνα.
Κι ή δεύτερη: — Σε χαιρετούν 

ήμερες περασμένες, 

τοΰ Γένους το παράπονο, 

τής Εκκλησίας ό θρήνος, 

ή νύχια ή ατέλειωτη, 

τά βάσανα, ή ελπίδες,

τοΰ Κωνσταντίνου <5 στεναγμός κι ή μαύρη του ή κορώνα! 
κί ή τρίτη : — Ζώσου τδ σπαθί, ποΰ ή μνήμη του σοΰ στέλνει· 

τό ζήλεψεν δ Ζαχαρίας, τό ευχήθηκε δ Βλαχάβας 

καί στ όνειρό του τώβλεπεν δ Ρήγας νύχτα-μέρα· 

π&ρτο καί ζώσε τό κορμί »·ά ξεατεγιάοη δ κόσμος.

Εσκυψαν κα! τό φίλησαν κί ή τρεις αδερφωμένες 

κα! σάν άγέρι έφϋγανε, σάν ίσκιος ίχαθήκαν.

Ποίημα, είς τό όποιον ζωγραφίζονται καθαρά τά αισθή
ματα τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, διά τόν Διάδοχον τοΰ 
Θρόνου, πολύ πριν γεννηθή.

Έλληνικοΰ
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* ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.—Άπό τό πρωί Εως τό βράδυ οί Σύμμαχοι 
δλοένα μεταφέρουν πολεμεφόδια, πυρομαχικά, τροφής, κονσέρβες. ΟΙ 
δρόμοι τής Μακεδονικής πρωτευούσης συνταράσσονται διαρκώς άπό 
τήν διάβασιν έπάνω των δλων τών είδών τών δχημάτων, καταωόρτων 

άπό πολεμεφόδια καί ζωοτροφίας.

Η ΕΦΟΔΟΣ. — Μία άπό τάς πλέον λυσσαλέας έπιθέσεις τών Γερμανών 
χαρακωμάτων Γαλλικών άπό τά Γερμανικά στρατεύματα. Ή μάχη ήρχισε 
τήν δποίαν κατέστη άδύνατον νά άναχαιτίοη ή άπεγνωσμένη προοπάθι 

άνεζωπύρουν έπί μάλλον τήν δρμι

ε^υτικόν μέτωπον, ή δποϊα έσχεν ώς άποτέλεσμα τήν κυρίευσιν διπλής (σειράς 
ε 4 μέ έξοδον τών Γ 'ρμανών έκ τών χαρακωμάτων των καί λυσσαλέαν έπίθεσιν, 
ιειψαλλιχού πυροβολικού. ΑΙ σκορπιζόμεναι είς τάς Γερμανικά; τάξεις όβίδες 
ιήτό θάρρος τών πολεμιστών τοϋ Κάϊζερ.

*ΓΙ ΓΑΝΤΟΜ ΑΧ I ΑΝ

ΟΙ Σ ΕΡΒΟΙ. — Άναδιοργανωθέντες είς τήν Θεσσαλονίκην άπό τούς Γάλλους 
οΐ Σέρβοι, έστάλησαν είς τά Έλληνοβουλγαρι*ά  σύνορα διά νά πολεμήσουν 
τόν έχυρόν, ό όποιοι καταπατεί τό πάτριόν τουσ έδαηος. Άπό μέσα άπο τά 
ταχύοκαπτα καί τά χαρακώματα οΐ πολεμιστάί τοΰ γηραιού Βασιλέως Πέτρου 
προσπαθούν νά Ενεργήσουν έπίθεσιν κατά τοΰ άντιμετώπου των έχθρού. 
Άλλ’ή έπίθεσις άποτυγχάνει. Καί διά τήν άποφυγήν δυσαρέστων συνεπειών 
ιύρυτέρας σημασίας διατάσσονται άπό τόν στρατηγόν Σαράϊγ νά έγκαταλείψουν 

τάς θέσεις των καί νά ύποχωρήσουν εΐς τάς πρώτας γραμμής.

01 ΡΩΣΟΙ ΕΙΣ. ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ·— Επιτέλους· έπειτα άπό τόσην ρεκλάμαν 
τοΰ γεγονότος άπεβιβάσθησαν προχθές εΐς τήν Θεσσαλονίκην τά πρώτα συν
τάγματα, τά άποτελοϋντα τό πρώτον τμήμα τοΰ άποστελλομένου έκ Γαλλίας 
είς, τήν Βαλκανικήν Ρωσσικοΰ στρατού. Παρά τό πεδίον Μπεστσινάρ, μέσα 
είς τάς προχείρους κατασκηνώσεις τών συμμάχων, έτοποθετήθησαν δι*  όλίγας 

ήμέρας, Εως δτου μεταφερθοΰν είς τήν Ανατολικήν Μακεδονίαν.

01 ΓΕΡΜΑΝΟΙ.—Ανεξάντλητοι πάντοτε οί Γερμανοί είς τήν έκμ<τάλ· 
λευσιν τών καταλλήλων περιστάσεων καί τών εύνοϊκών εύκαιριών. 
θαυμάσατε πάλιν τους Ούλάνους μέσα είς τό σκότος καί τόν τρόμον 
τής βροχερά; νυκτός, ποΰ προχωρούν ύπό τήν όδηγίαν Γάλλου χωρι
κού, συλληφθέντος αιχμαλώτου, πρός συνάντησιν τών Γαλλικών θέρεων,

ΑΙ ΝΑΡΚΑΙ. Είς τάς άκτάς Η·*° υ θαλάσσης οί Άγγλοι έχουν 
σκορπίσει έδώ καί έκεϊ πλεούΛ*®^  *ρός  άπόκρουσιν τών Επι
θέσεων τοΰ Γερμανικοΰ Στόλ<^*«θ υο«ι νάρκαι, έπιπλέουσι καί 
παρασύρονται ύπο τού ρεύματά** 1 μία πρόσκρουσις αύτών έπί 
άλλου σώματος διά νά σπάσω·* 1 τής οφαίρας αύτών σωληνά

ρια καί ή ήλεκτριιΛ *αί  νά έκραγοΰν.

Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ.—Δεν είναι μόνον ή άμυνα τής ξηρας, ποΰ άπασχολεί τους Αυστριακούς είς τό Ρωσσικόν 
μέτωπον, άλλά καί ή άμυνα των τεραστίων ποταμών, οί όποιοι γενικώς είναι πλωτοί. ΕΙδικά ποταμόπλοια έχουν 
έξοπλισθή καί μεταβληθη είς τελείας κανονιοφόρους, τά όποϊα έκτελούν άνιχνεντικά καί έπιθετικά χρέη, δπως 

αί συμμορίαν τών άντιτορπιλλικών είς τάς άνοικτάς θαλάσσε ς.

ΚΑΙ 01 (ΒΕΛΓΟΙ.— Μαζί μέ Στούς (Άγγλους πολεμούν είς τό Δυτικόν μέτωπον καί οί έναπομένοντες ^άκόμη ~ Βέλγοι 
οτρατιώται, μέ τήν ματαίαν έλπίδα νά άνακτήσουν τήν άπωλεσθείσαν πατρίδα των. Άλλ’ είναι τόσον όλίγοι καί 
Εκείνοι πού τούς ύποστηρίζουν, μβιονσψηφοΰν τόσον άπέναντι τών άντιπάλων των, ώστε νά εννοούν καί αύτοί 

οί ίδιοι δτι δ άγών των είναι μάττιος.



* ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ -ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ** ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ' ΟΛΑ *

__Τό χρονικό τής Μόδας.

Σιγά - σιγά άρχισε νά διαδίδεται εις τούς 
κύκλους τών κοσμικών κυριών και τών δεσποι
νίδων ή μόδα τής άποκαλύψεως τής κεφαλής. 
Δειλά-δειλά εις τήν αρχήν, ένεφανίσθησαν είς τά 

κέντρα κυρίες καί δεσποινίδες κρατοϋ- 
σαι είς τά χέρια των τά έλαφρά καλο
καιρινά καπέλλα καί άποκαλύπτουσαι 
είς τις ωχρές ανταύγειες τής εσπέρας, ή 
είς τήν πλημμύρα τοΰ χρυσοκόκκινου 

ήλεκτρικοΰ φωτός, ποΰ ξεχύνεται άπό τά ήλεκτρικά λαμπιόνια 
τής πλατείας τοΰ θεάτρου, ή τών νυκτερινών κέντρων, κομμώ
σεις τής τελευταίας ύποδείξεως τοΰ συρμοΰ, μέ διάφορα ποι
κίλματα. Ποϋ καί πώς προήλθεν ή μόδα αύτή είναι άγνωστον 
μέχρι τής στιγμής. Τό γεγονός είναι, ότι τώρα ή μόδα εχει 
προχωρήση πολύ καί έγινε άσπαστή άπό τήν πλειονοψηφίαν 
τών Άτθίδων. Τό ήμισυ τών χαριτωμένων κατοίκων τοΰ 
Άστεως, άν όχι τό περισσότερον μέρος, φιγουράρουν έτσι είς 
τά θέατρα καί είς τά κέντρα. Λέγεται μονάχα ότι ή νέα μόδα 
ένέσκηψεν είς τήν πρωτεύουσαν άπό τήν κοσμικήν Κηφισίαν. 
Τό πράγμα δέ έπεξετάθη καί εις τά μικρά κοριτσάκια, τά 
κεφαλάκια τών όποιων πληρούσαν τά βάρη ένός πολυποι- 
κιλμένου καπέλου καί άφέθησαν έλεύθεροι νά πλημμυρίζουν 
τούς ώμους οί ποταμοί τών ξανθιών καί καστανών μαλλιών. 
Αί ’Ατσίδες τώρα φροντίζουν νά κτενίζωνται μέ προσοχήν 
καί έπιμέλειαν καί καταναλίσκουν ώρες ολόκληρες έμπρός εις 
τόν καθρέπτην τής κουαφαίζ των, εις τά δάκτυλα τής οποίας 
έχουν έμπιστευθή τήν επιτυχίαν τής κομμώσεώς των. Ή άπο- 
κάλυψις τής κεφαλής, άς τήν ποΰμε έτσι, κατά τούς κανόνας 
ποΰ έθεσπίσθησαν άμέσως άμέσως μαζί μέ τήν έμφάνισιν τής 
νέας μόδας, επιτρέπεται μόνον τάς έσπερινάς καί νυκτερινός 
ώρας καί τότε προκειμένου νά πάτε εις τό θέατρον, ή απλώς 
νά βγήτε σέ κανένα κέντρον. Τό πρωί καί τό άπόγευμα καί 
δταν πηγαίνετε σέ έπισκέψεις, τό καπέλο είναι άπαραίτητο 
καί έπ’ ούδενί λόγω έπιτρέπεται νά βγή άπό τήν κεφαλήν.

LA MONOAINCΔιά τά έξανθήματα.
Μετά πυρετόν, ή έπειτα άπό συνάχι, έμφανίζονται μικρά 

έξανθήματα είς διάφορα μέρη του σώματος ώς δοθηνάρια. 
Τά έξανθήματα αύτά ήμπορεΐτε κάλλιαια νά καταπολεμήσετε 
μέ τό έξής φάρμακον, τό όποιον είναι πολύ άποτελεσματικόν: 

Dermatol.......................... 3 gram.
Vaseline  ..........................15 »

Πλύνετε μ' αύτό προσεκτικά τά μέρη τοΰ σώματος ποΰ έχουν 
τά έξανθήματα.

Κοτόπουλα Κροκέτες.
Λύωνετε μέσα σέ μιά κατσαρόλα ένα καλό κομμάτι βούτυρο 

προσθέτετε μαϊντανό καί δν θέλετε κομμένα μανιτάρια 2 κου- 
ταλιές άλεύρι, αλάτι πιπέρι καί μοσχοκάρυδο, τά άφίνετε νά 
τσιγαρισθοΰν καί τά βρέχετε μέ ζωμόν. Κόπτετε κατόπιν τό 
κρέας τοΰ πουλερικού, τό όποιον πρέπει νά είνε ψημένονάπό 
τήν προηγουμένην ημέραν, καί βάζετε τά κομμάτια μέσα εις 
τήν σάλτσα τ’ άφίνετε νά κρυώσουν καί τά κάμνετε βώλους, 
τούς οποίους τυλίγετε μέ τριμμένο ψωμί, τούς θέτετε μέσα σέ 
χτυπημένα αυγά καί έκ δευτέρου τούς τυλίγετε σέ τριμμένο 
ψωμί. Τις τηγανίζετε έπειτα, ώστε νά λάβουν καλό χρώμα καί 
τις σερβίρετε μέ μιά γαρνιτοΰρα άπό τηγανισμένο μαϊντανό.

Κομπόστα.

Τώρα μέ τήν άφθονία τών φρούτων ήμπορεΐτε νά τά 
κάμνετε κομπόστα. Παίρνετε ιοο δρ. δαμάσκηνα, ιοο δρ. 
μήλα, ιοο δρ. άχλάδια :οο δρ. νερό καί 50 δρ. ζάχαρι καϊ 
προσθέτετε τά άνάλογα κανέλλα καί γαρύφαλα. Τά βάζετε 
νά βράσουν χωρίς νά δέσουν πολύ και έχετε μιά ώραιοτάτη 
κομπόστα.

Μ
ΑΛΛΟΤΕ-ΤΩΡΑ

Ήταν καιρός ποΰ στή γλυκειά 
τή μαγεμμένη τή ματιά σου, 
έλαμπε κάποιο μυστικό, 
κάποια λαχτάρα τής καρδιάς σου.

Τώρα, κυττάζω μήπως βρώ 
πάλι τήν ίδια τήν άχτϊδα, 
μά I βλέπω νέφη άπονιάς, 
νά σβύνουν κάθε μου έλπίδα.

Ναύπακτος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΠΕΡΙ ΣΕΙΣΜΟΥ
Υπάρχει μιά ασιατική πσράδοσις παλαιέ, κατά τήν 

οποίαν αφορμή τοϋ σεισμού, ποΰ συνταράσσει συχνά τήν 
γήν καί επιφέρει τόσας καταστροφές, είναι τό έξής περι- 
στατικόν:

"Ενας πελώριος δφις, δάκνων τήν ούράν του, σχηματίζει 
τεράστιον δακτύλιον είς τό μέσον τοΰ άπειρου. Μέσα είς τόν 
κύκλον αύτόν άπλοΰται, φρικώδης τήν οψιν, ύπερμεγέβης 
χελώνη, έπάνω είς τήν οποίαν στέκεται ογκώδης βοΰς. "Ο 
βοΰς αύτός φέρει έπάνω είς τήν ράχην του τήν ύδρόγειον 
σφαίραν, τήν οποίαν φωτίζει ό Θεός, περιφερών άκαταπαύ- 
στως καί μέ τήν αύτην πάντοτε φοράν γύρω άπό αύτήν, τόν 
μέγα καί λαμπρόν αύτοΰ λαμπτήρα, τόν ήλιον.

Καί έν δσω μέν ό βοΰς μένει άνενόχλητος άπό τά περί τό 
σόμπαν περιϋπτάμενα ζωύφια και έντομα, βαδίζει τόν δρό
μον ποΰ προδιεχάραξεν εϊς αύτόν ή Θεία πρόνοια. Άλλά 
όταν καμμιά μυϊγα ή κανένας κώνωψ ταράξη τήν ησυχίαν 
τοΰ υποχθονίου άχθοφόρου, ό πελώριος βοΰς σείεται όλος γιά 
νά άποοιώξη τόν ενοχλητικόν έχθρόν. Έκ τοΰ γεγονότος 
αύτοΰ ή γή, ποΰ εύρίσκεται είς τά νώτα τοΰ βοός, ύφίστα- 
ται δεινόν κλονισμόν, ό όποιος είναι αύτός ουτος δ σεισμός.

ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ
Όταν είναι μοναχοί στό σπίτι: 
γρίνιες, τσακωμοί, χτυπήματα· 
αύτός τάχει μ’ αϋτηνής τή μύτη 
κι’ αύτή μ’ αύτουνοΰ τά κρίματα.

Μά δταν μ’ άλλους τύχη νάναι, 
(γιατί συχνά μαζύ δέ πάνε) 
σάν νειόπαντροι κρυφομιλάνε!...

ΤΑΚΗΣ

8. Ζ. KOVBEAHZ

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΟΝΗ
Είναι ίστορικώς ^εβαιωμένον, δτι αί διαφημισΟείσαι ώς 

έκτακτοι καλλοναί, ανεγνωρίσθησαν ώς τοιαΰται, ιδίως όταν 
ύπερέβησαν τό τριακοστόν έτος τής ήλικίας των. Ή ώραία 
γυνή τότε θέλγει βαθύτερον καϊ έμπνέει πάθος άκατανίκη- 
τον, όταν εισέρχεται είς τήν μέσην ήλικίαν. Διατί: Α; 
όμιλήσουν οί ψυχολόγοι καί οί καλλιτέχναι.

Ή ώραία 'Ελένη τοΰ Μενελάου ήτο 40 έτών, όταν άπή- 
χθη άπό τόν έοωτόπληκτον έκ τοΰ κάλλους της Πάριν.

'Π ’Ασπασία είς ήλικίαν 36 έτών έγοήτευσε τόν Περι- 
κλέα’ έπϊ 40 δ ’ άλλα έτη κατόπιν κατέκτα διά τοΰ κάλ
λους αύτής.

Ή Κλιοπάτρα είχεν ύπερβή τό τριακοστόν, δταν έξετρέλ- 
λανε τόν Αντώνιον, οστις έπί δέκα συνεχή έτη έμεινε 
πιστός καί άφωσιωμένος είς τά θέλγητρά της. ήτοι μέχρι 
τοΰ θανάτου της.

ΊΙ Αάμια, ή όποία υπεδούλωσε τόν πολύν Δημήτριον τόν 
ΙΙολιορκητήν, τρωθεΐσα έξ ίσου ύπό σφοδρού πάθους, ώστε 
να τόν ακολουθήση αιχμάλωτον εις τήν αύλήν τού Σέλευ
κου, είχεν ήδη παρακάμψει τό τριακοστόν, δταν τόν κατέ- 
κτησε διά τού έκπάγλου κάλλους της.

Ή Λιβύα κατέκτησε τόν αύτοκράτορα Αύγουστον έν ηλι
κία 33 έτών.

Ή "Άρτεμις τον Ποατά ήτο 48 έτών, όταν ένέπνευσε πα- 
ράφορον καί σφοδρόν έρωτα εϊς τόν κατά 20 δλα έτη νεώτε- 
ρόν της 'Ερρίκον Β’ τής Γαλλίας, δστις τήν έλάτρευε μέχρι 
τοΰ θανάτου της.

‘Η "Αννα ή Αΰοτριακή, ή σύζυγος τού Λουδοβίκου ΙΓ’, 
τεσσαρακοντοΰτις περίπου, έθεωρεΐτο ώς ή ώραιοτέρα ήγε- 
μονίς τής Εύρώπης.

Ή Νινόν Ιτλαγχλός καί δταν ήτο άκόμη εβδομηκοντούτις 
καί πλέον ένέπνεε τόσην γοητείαν, ώστε πολλοί νέοι ηύτο- 
κτόνησαν έξ άτυχούς πρός αύτήν έρωτος.

Ή κυρία Μαινττνόν, μία άπό τάς καλλονάς τής έποχής 
της, ήτο 43 έτών, όταν τήν ήγάπησεν δ Λουδοβίκος ΙΑ', 
οστις καί τήν ένυμφεύθη.

Ή διάσημος Ρτχαμά καί ή δεσποινίς Μαρς έφθασαν εις τήν 
άκμήν τής ώραιότητός των, όταν ήδη είχαν περάσει τά 
σαράντα.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τήν περασμένην Πέμπτην έωρτάσθησαν πανηγυρικώς είς 
δλην τήν 'Ελλάδα τά γενέθλια τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως καί 
διετρανώθη άκόμη μίαν φοράν ή θερμή άγάπη καί ή λατρεία 
τοΰ λαοΰ πρός τόν μέγαν Βασιλέα του. Δοξολογίαι έτελέσθη- 
σαν είς δλας ταις πόλεις τής 'Ελλάδος καί είς τά μικρότερα 
άκόμη χωρία καί εις δλην τήν έκτασιν, τήν όποιαν σκεπάζει 
ό έλληνικός γαλανός ουρανός καί περιβρέχει ή ελληνική 
θάλασσα, άντήχησε μιά φωνή, ώσάν νά προέρχεται άπό ένα 
στόμα καί έξερχομένη άπό τά βάθη τής αθώας καί αγνής 
'Ελληνικής ψυχής «Νά μάς ζήσης, τρισένδοξε Βασιληά». Είς 
τό κομψόν καί άπέριττον παρεκκλήσιον τών ’Ανακτόρων τοΰ 
Τατοΐου, τό όποιον μόνον διεσώθη άπό τήν καταστρεπτικήν 
πυρκαϊάν, έτελέσθη τήν πρωίαν τής Πέμπτης, συγκεντρωμέ
νης όλης τής Βασιλικής Οικογένειας, ή έπίσημος δοξολογία 
διά τήν ίπέτειον τής γεννήσεως τοϋ Αρχηγού της. Συγκινη
τικά τηλεγραφήματα άπεστάλησαν άπό όλα τά μέρη τής Ελ
λάδος πρός τόν έορτάζοντα Στρατηλάτην, διατρανοΰντα. μέ 
τήν ευκαιρίαν τών γεννεθλίων Του, άκόμη μίαν φοράν τήν 
πίστιν, τήν άγάπην καί τήν άφοσίωσιν τοΰ λαοΰ Του.

*

Ο< ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ
Μέ τήν εύκαιρίαν τής έπετείου τών γενεθλίων τής Α- Μ. 

τού Βασιλέως, οί πρόσκοποι τών ομάδων τής πρωτευοόσης 
υπό τήν ήγεσίαν τών αρχηγών καί ύπαρχηγών των, διωργά- 
νωσαν εϊς τό Στάδιον δοξολογίαν. Οί νεαροί Έλληνόπαιδες 
οί σφριγηλοί καί άκμαίοι, οϊ όποιοι θά άποτελέσουν τήν σι- 
δηρένιαν καί ίσχυράν μέλλουσαν Ελληνικήν γεννεάν, άπέ- 
πεμψαν εύχάς διά τήν μακροημέρευσιν τοΰ Αρχηγού τής 
"Ελλάδος, ό όποιος είναι καϊ έπίτιμος αρχηγός τοΰ Σώμα
τός των.

*
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τό * Κουρέλι·.—Εις τό θέατρον Κυβέλης έξηκολούθησε 
και καθ’ δλην τήν λήξασαν εβδομάδα μέ τήν αύτήν πάν
τοτε έπιτυχίαν τό «Κουρέλι», εϊς τό όποιον ή κ. Κυβέλη 
διαπλάσσει ένα πρώτης τάξεως ρόλον. Ή δύναμις τής έπι- 
θεωρήσεως θά τό έξορίσει δυστυχώς άπό αύριον έάν κατωρ- 
θωθή νά άναβιβασθή τό νέον «ΪΙανόραμα τοΰ 1916», άλλά 
ή δύναμις τής καλλιτέχνιδος κ. Κυβέλης καϊ ή δύναμις του 
χρήματος τού κ. Θεοδωρίδου θά στεγάσουν τό ώραίον αύτό 
έργον είς τό νέον θέατρον τού Συντάγματος «Διονύσια», εϊς 
τό όποιον θά δοθή καί ή νέα κωμωδία τού συγγραφέως τού 
«Κουρελιού», ή «Σκιά». Σημειωτέον δτι καϊ είς τό Μιλά- 
νον τό «Κουρέλι» είχε μεγάλην επιτυχίαν έκτελούμενον 
άπό τήν περίφημον Γκάλλι. Πρό έβδομαοος έωρτάσθη έκεϊ 
ή ογδοηκοστή συνεχής παράστασις, ώς φαίνεται δέ καί έδώ 
την αύτην σειράν παραστάσεων θά σημείωση.

Τό «Μελόδραμα». — Σήμερον πρόκειται νά άνέλθη είς 
τό θεατράκι τής Κηφισσιάς τό Ελληνικόν μελόδραμα κατό
πιν έπιμόνων παρακλήσεων τών έκεϊ παραθεριζόντων. θά 
δώση τούς «Γάμους τής Γιαννούλας» καί τήν 2 πράξιν τού 
«Κουρέιος τής Σεβίλλης». Τήν ορχήστραν θά διευθύνει ό 
μαέστρος κ. Λαυράγκας.

Τά ·ΙΙαναϋ~ήναια».— Άνακαινισθέντα τά εΐΐαναθήναια» 
μέ νέα σειράν σκηνών, μέ τραγούδια τού Γάλλου καλλι
τέχνου Σταβίλ, μέ νέα τετράστιχα καί ένα κωμικώτατον 
διάλογον δύο συζύγων συζητούντων διά τά ζητήματα τής 
ήμέρας, προκαλούν άπό τής παρελθούσης Παρασκευής 
πραγματικόν θρίαμβον καί πιένες πρώτης τάξεως.

*
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

"Οπως κάθε Κυριακήν, έτσι καί τήν παρελθούσαν, ή 
προσκοπική νεολαία ύπό τήν ήγεσίαν τοΰ άρχηγοΰ της έξέ- 
δοαμεν έκτός τών ’Αθηνών, πρός έκτέλεσιν γυμνασίων. Ώς 
τόπος άσκήσεων είχεν ώρισθή διά τήν παρελθοΰσαν Κυρια
κήν τά υψώματα τοΰ Άγιου Κοσμά, δπου έπρόκειτο νά 
γίνη έπίθεσις άπό ξηρας καί θαλάσσης- ΟΙ νεαροί βλαστοί 
τής μελλούσης Ελληνικής γενεάς συνεκεντρώθησαν εύθυμό- 
τατοι τήν 1Ί*  μ. μ. είς τό Παλαιόν Φάληρον, κατόπιν δέ 
τής θεωρίας καί τής άναπτύξεως τοΰ προγράμματος τών 

άσκήσεων, ό κ. έφορος, άναγνώσας τήν ήμερησίαν διαταγήν 
διεβίβασε καί τάς εύχαριστίας τής A. Β. Ύψηλότητος τής 
πριγκηπίσσης Ελένης τού Νικολάου πρός τούς προσκόπους, 
οϊτινες ώς τιμητική φρουρά τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως έλαβον 
μέρος εϊς τήν Φιλανθρωπικήν Αγοράν τής Κηφισιάς, ήτις 
έγένετο ύπό τήν Υψηλήν προστασία» τής A. Β. Ύψηλότη
τος. Κατόπιν, δοθέντος τοΰ προστάγματος, ανεχώρησαν τήν 
5πν άπογευματινήν ύπό τούς αρχηγούς κ. κ. Καρατζάν, 
Τγγλέσην, Γεωργαντόπουλον καί Μπέλεϋ καί τούς ύπαρχη- 
γούς Βιτσόρην καϊ Διαλησμάν. Πριν φθάσουν εις τό ώρισθέν 
πεδίον, έχωρίσθησαν είς τρεις φάλαγγας, τήν πρώτην ύπό 
τόν ένωμοτάρχην Οίκονομακην ώς άριστεράν πτέρυγα, τήν 
δευτέραν ύπό τόν άρχηγόν Βιτσόρην ώς δεξιάν πτέρυγα καί 
ώς κέντρον παρατάξεως τήν 16’1» όμάδα ύπό τόν άρχηγόν 
Γεωργαντόπουλον. Ή τρίτη όμάς τών ναυτοπροσκόπων έπε- 
βιβάσθη μεγάλης λέμβου, προκειμένου νά έπιχειρήση τήν 
άπό θαλάσσης έπιθεσιν. Ή έξέλιξις τής ψευδομάχης, τηρη- 
θέντων αύστηρώς όλων τών τύπων ^ιάς τοιαύτης στρατιωτι
κής τακτικής, έπέτυχε πλήρως, αποτυχούσης τής έπώέ- 
σεως. Οί αμυνόμενοι συνέλαβον αιχμαλώτους τούς άπό θα
λάσσης έπιτεθέντας, έκμηδενίσαντες καί πάσαν προσπάθειαν 
τήν άντιπάλων των πρός κύκλωσιν. Ή χαρά τών νικητών 
ήτο άπερίγραπτος. έχδηλουμένη διά ζητωκραυγών καί σαλ
πισμάτων. Έπηκολούθησε συσσίτιον, κατόπιν τοΰ οποίου ή 
16π όμάς κατά διαταγήν τού κ. Εφόρου έψαλλε τόν 
« Αητόν», τό «Καλός τόν καπετάνιο μας» τοΰ κ. Σαμάρα 
καί τό θούριον «Πρός τόν Βασιλέα», άπαντα διδαχθέντα ύπό 
τοΰ ύπενωμοτάρχου τής I 6Ή όμάδος Χρ. Χριστοδούλου. Τήν 
9Ί*  άκριβώς άνεχώρησαν άπό τόν "Αγιον Κοσμάν, επανερ
χόμενοι είς Παλαιόν Φάληρον. ψάλλοντες καθ’ οδόν εθνικά 
τραγούδια. Είς τόν σταθμόν τοΰ Τροχιοδρόμου Παλαιοΰ Φα
λήρου διελύθησαν καί ούτω έτελείωσεν ή άσκησις, ή τόσον 
ανδρίζουσα τήν ψυχήν καί τό σώμα τών νεαρών προσκό
πων. τών μελλόντων δαφνηφόρων στρατιωτών.

ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ 
*

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Αί μουσικαί συναυλία:, ποΰ έτη τώρα άποτελοΰσαν τήν 

έντρύφησιν τής χειμερινής έποχής, έπεξετάθησαν έφέτος καί 
κατά τό θέρος. ’Ο κόσμος, ποΰ παραθερίζει είς τά προάστεια 
καθ’ έκάστην σχεδόν συγκετρώνεται διά ν’ άκούση έκλεκτήν 
μουσικήν άπό τούς γνωστοτέρους καλλιτέχνας τών ήχων. 
Είς τήν Κηφισιά», είς τό Φάληρον, είς τό Χαλάνδρι, εϊς τάς 
Σπέτσας διωργανοΰνται μικραΐ συναυλίαι, άποδεικνύουσαι, 
δτι τό μουσικό» αίσθημα έξαπλώθη είς τήν κοινωνίαν μας 
εϊς αζιωσημείωτον βαθμόν.

— Είς το Φάληρον ετοιμάζεται μουσική εορτή έπάνω εϊς 
τή» έξέδραν, εϊς τήν οποίαν θά δοθή λαϊκός χαρακτήρ.

— Τήν Πέμπτην εϊς τό Ν. Φάληρον έδόθη ή συναυλία 
τοΰ βαρυτόνου τοΰ Ρουμανικοΰ Βασιλικού Θεάτρου κ. Θεο- 
δωρέσκου μέ πλήρη τήν ορχήστρα» τοΰ Μουσικού θιάσου 
ύπό τή» διεύθυνσιν τοΰ κ. Βαλτετσιώτη.

— Εϊς «Ν. Ξενοδοχεϊον» τοΰ Ν. Φαλήρου έδόθη ή συν
αυλία τοΰ κ. Εύσταθίου—Λουκούδη, μέ συμμετοχήν τοΰ κ. 
Μητροπούλου καί τής Δδος Καίσαρη. Τήν συναυλίαν παρη- 
κολούθησεν άρκετόν πλήθος τό όποιον έχειροκρότησεν έπα- 
νειλημμενως τούς νεαρούς καλλιτέχνας.

Ν Ε A I Θ Ε Ρ Α Π Ε I A I

ΕΝ Τίΐι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Αχτίνων Ραΐντγκεν.—'Οδός Πει
ραιώς ίο. Τής ανικανότητας καί έκσπερματώσεως Ιδία δλεος 

θεραπεία μέ εκπληκτικά άποτελέσματα.
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Ant, τςεχωφ ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο»)

— ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ —
TO ΠΑΡΑΣΗΜΟ

Ό καθηγητής τής προπαρασκευαστικής στρατιωτικής σχο
λής Λεών Πιστακώφ κατοικούσε πλάϊ στοΰ συναοέλφου του 
Λεδεντσώφ. Τό πρωί έκεΐνο τής πρωτοχρονιάς ό Πιστακώφ 
έπεσκέφθη τόν φίλον του Λεδεντσώφ.

—'Ακούσε νά σοΰ πώ περί τίνος πρόκειται, Νίκο, τοϋ 
είπε, έπειτα άπό τά συνηθισμένα συγχαρητήρια. Δέν Οά 
έπαιρνα τήν άπόφασι νά σ' ένοχλήσω, άν δέν ήτανε απόλυτη 
άνάγκη. Παραχώρησε μου, σέ παρακαλώ, καΰμένε, γιά 
σήμερα τό παράσημό σου. Μ ' έχουν, ξέρεις, προσκαλεσμένο 
νά γευματίσω σήμερα στοΰ έμπορου Σπίτσκην. Τόν ξέρεις 
τί παλιάνθρωπος είναι. Τοΰ άρέσουν πάρα πολύ τά παρά
σημα καί έχει τήν ιδέαν πώς, οποίος δέν έχει στό λαιμό ή 
στήν κουμπότρυπα παράσημο, είναι χαμένος άνθρωπος. 
"Επειτα έχει καί δυό κόρες. Ή Αναστασία, ξέρεις, καί ή 
Ζήνα . . . Σοΰ τό λέγω αύτό σάν φίλος . . . μέ καταλαβαίνεις. 
Δώιέ μου το, λοιπόν, κάνε μου αύτή τή χάοι 1

Μέ τό μάτι στήν πόρτα διαρκώς, κομπιάζοντας καί κοκκι
νίζοντας τελείωσε τό μονόλογό του, ποΰ ποιος ξεύρει πόσες 
ώρες πρωτήτερα τόν σχεδίαζε. Ό φίλος του, ό λοχαγός, 
θύμωσε, τόν έβρισε, άλλά τόν σταυοό τοΰ τόν έδωσε.

Στις δυό μεταμεσημβρίαν ό Πιστακώφ πήρε 'ένα άμάξι 
γιά νά πάη είς τοΰ Σπίτσκην. Στο δρόμο συχνά άνοιγε τήν 
γοννά του καί έρριχνε έξεταστικές ματιές στό στήθος του, 
ό'που άνεπαύετο το παράσημο.

— Καταντά, βρέ άδελφέ, νά σέβεσαι περισσότερο τόν 
έαυτό σου μ' αύτό, έλεγε. "Ενα μικροϋλι τόσο δά πραγμα- 
τάκι έκεϊ, ποΰ δέν κοστίζει παραπανω άπό πέντε ρούβλια, 
νά κάνη τόσο θόρυβο.

"Οταν έφθασεν άνοιξε τήν γούνα του καϊ σιγά-σιγά 
άρχισε νάπ/.ηρώνη τόν άμαξα. Ο άμαξας, όπως τοΰ φάνηκε, 
άμα είθε τίς χρυσέ; ταινίες στούς ώμους του, τά χρυσά 
κουμπιά καί το παράσημο τοΰ Λεδεντσώφ, έπέτρωσε. Ό 
Πιστακώφ έβηξε μέ αύταρέσκεια καί μπήκε στό σπίτι. Άπό 
τόν προθάλαμον, ένώ έβγαζε τήν γοΰνά του, Έθιξε μιά 
ματιά μέσα εις τήν αίθουσα. Έκεϊ, γύρω άπό ένα μακρύ 
τραπέζι, καθότανε περίπου δεκαπέντε πρόσωπα καί γευμα
τίζανε. ’Ακουότανε δυνατή ή συνομιλία καί ό κρότος τών 
σκευών, ποΰ συνεκρούοντο.

— Ποιός κτύπησε τό κουδούνι; οώτησεν ό οικοδεσπότης. 
Μπά, δ κ. Πιστακώφ! Κοπιαστεί 'Αργήσατε λιγάκι μά δεν 
πειράζει. Μόλις καθίσαμε...

Ό Πιστακώφ προέτεινε τό στήθος του καί τρίβοντας τά 
χέρια μπήκε μέσα εις τήν αίθουσαν, δπου είδε κάτι φοβερό. 
Είς τό τραπέζι, πλάϊ στήν Ζήνα, καθότανε ό συνάδελφός του 
καί καθηγητής τής Γαλλικής Τραμπλάν. Νά οε·.ξη τό πα- 
οάσημο μπροστά στόν Γάλλο, θά προκαλοΰσε σωρό άπό 
δυσάρεστες ερωτήσεις, θά ντροπιαζότανε, θά μηδενιζότανε 
γιά πάντα πιά... ‘Π πρώτη του σκέψις ήτανε νά άποσπάση 
τό παράσημο άπό τό στήθος του καί νά φύγη. Άλλά τό 
καταραμένο ήτανε στερεά ραμμένο. "Ετσι ή ύποχώρησις 
ήτανε αδύνατη. Σκέπασε γλήγορα-γλήγορα τό παράσημο 
μέ τό δεξί του χέρι, καμπούριασε, έκαμεν έναν άδέξιο χαιρε
τισμό καί χωρίς νά δώση σέ κανένα τό χέρι, έπεσε βαρύς σέ 
μιά καθέκλα, άντίκου άκριβώς στοΰ Γα λλου.

— Πιομένος θά είναι, σκέφΟηχεν δ Σπίτσκην.
Τοΰ έβαλαν έμπρός του ένα πιάτο μέ σοΰπα. Πήρε τό 

κουτάλι μέ τό άριστερά χέρι. Άλλ’ έπειτα σκέφθηκε πώς 
είναι απρεπές μεταξύ καλοαναθρεμμένων άνθρώπων νά τρώ- 
γη κανείς μέ τό άρ·στερό του χέρι· δήλωσε πώς δέν θέλει 
νά φάγη, γιατί είχε γευματίσει.

— Έγώ έφαγα πιά... μερσί, (ψιθύρισε. Πέρασα νά κάμω 
μιά βίζιτα τοΰ θείου μου τοΰ παπα καί μέ κράτησε νά φάγω.

Ή ψυχή του ήτανε πλημμυρισμένη άπό άγανάκτησι. ΊΙ 
σοΰπα άνεδιδε μιά οσμή πολύ ορεκτική καί άπό τό βραστό 
ψάρι ΰψοΰτο ένας μεθυστικός καί γαογαλιστικός άχνός. Ό 

12

καθηγητής δοκίμασε νά ίλευΟερώση τό δεξί του χέρι καί νά 
σκεπαση τό παράσημο μέ τ’ αριστερό. Άλλά δέν τοΰ ερχό
τανε βολικά.

— Θά τό δοΰν... Καί μέ τό χέρι έπάνω στό στήθος έτσι, 
θά μέ πάρουν πώς ετοιμάζουμε νά τραγουδήσω. "Αχ! Θεέ 
μου, ά; τεκειώση μιά ώραν άοχήτερα αύτό τό καταραμένο 
γεΰμα. Έγώ, οέν πειράζει, τρώγω ύστερα στό ξενοδοχείο!

"Επειτα άπό τό σερβίρισμα τοΰ τρίτου φαγητοΰ, έρριξεν 
ενα βλέμμα μέ τό ενα μάτι στόν Γάλλο. Ό Τραμπλάν, 
κάπως στενοχωρημένος, τόν κύτταξε κι' εκείνος, καί καθώς 
αύτός, δέν έτρωγε Τά βλέμματά τους συναντήθηκαν καί 
χαμήλωσαν πάλι έπάνω στά κενά τους πιάτα.

— Τό είδεν ό παλιάνθρωπος, σκέφθηκε ό Πιστακώφ. 
Κι' αύριο θά πάγη νά τό πή τοΰ διευθυντοΰ! Θά τό γιο- 
μίση στόν κόσμο, ό κουσκουσούρης.

Οί οίκοδεσπόται καί οί άλλοι προσκαλεσμένοι έφαγαν καί 
τό πέμπτο πιάτο.

"Οταν έξαφνα ένας παχύς κύριος, μέ τριχωτούς ρώθωνας 
καϊ καμπουρωτή μύτη σηκώθηκε καί είπε :

— Ιίροτείνω νά πιοΰμε ύπέρ τής άνθηρότητος τών ωραίων 
κυριών, ποΰ βρίσκονται έδώ.

ΟΙ συνδαιτημόνες σηκώθηκαν θορυβωδώς καί πήραν τά 
ποτήρια τους. "Ενα βροντώδες εούρά» αντήχησε σ’ δλα τά 
δωμάτιά. ΑΙ κυρίαι έμειδίασαν φιλαοέσκως καί συνέκρουσαν 
τά ποτήρια. Ό Πιστακώφ σηκώθηκε καϊ πήρε τό ποτήρι 
μέ τό αριστερό του χέρι.

— Κύριε Πιστακώφ, λάβετε τόν κόπον νά δώσετε τό 
ποτήρι αύτό στήν κυρία 'Αναστασίαν Τιμοφέγεφναν, τοΰ είπε 
κάποιος κύριος. Καί άναγκάσατέ την νά το πιή δλο.

Αύτή τήν φορά ό Πιστακώφ, πρός μεγίστην του φρίκην, 
έπρεπε νά χρησιμοποίηση και τό δεξί του _χέρι. Τό παράση- 
μον τοΰ Στανισλάου, μέ τήν τσαλακωμενην ταινίαν είδεν 
έπί τέλους τό φώς και άπήστραψεν. Ό καθηγητής κιτρί
νισε, έγύρισε τό κεφάλι καί· δειλώς προσέβλεψε πρός τό 
μέρος τού Γάλλου. ’Εκείνος τόν έβλεπε μέ μεγάλη έκπληξι 
καί άπορία. Τά χείλη του μειδιοΰσαν πονηρά καί στό πρό
σωπό του ήτανε ζωγραφισμένη ή αμηχανία.

— Κύριε Τραμπλάν, τοΰ εΐπεν έξαφνα δ οικοδεσπότης. 
Πεινάτε έκεϊ αύτήν τήν μποτίλια ;

Ο Τραμπλάν έξέτεινε δειλά - δειλά τό δεξί του χέρι, καί 
ώ ευτυχία I Ό Πιστακώφ διέκρινεν είς τό στήθος του νά 
λάαπη τό παράσημον τής Άγιας "Αννης! "Ωστε καί δ 
Γάλλος είχε κάμει κατεργαριά. Ό Πιστακώφ γέλασεν άπό 
εύχαρίστησι καί ξαπλώθηκε τώρα, μέ προτεταμμένο τό στή- 
θός του, στήν καρέκλα. Δέν ύπήρχε πιά καμμιά άνάγκη νά 
κρύβη τό παράσημο. Είχαν πάθει καί οί δυό τό ίδιο πράγμα, 
ώστε κάθε κίνδυνος προδοσίας καί έξευτελισμοΰ πέρασε.

— Ά!... ά!... μ... μ... μ .. έγόγγυσεν δ Σπίτσκην, ίδών 
τόν σταυρόν είς τό στήθος τοΰ καθηγητοΰ.

— Μάλιστα, εΐπεν δ Πιστακώφ. Είνε περίεργον πράγμα, 
κ. Τραμπλάν, νά γίνουν φέτος τόσαι όλίγαι προτάσεις παρα
σημοφορίας. Είμεθα τόσοι καί δέν έπαρασημοφορήθησαν 
παρά σείς κι’ έγώ μονάχα. Περίεργο πεαγμα I

Ό Τραμπλάν έκίνησε φαιδρός τό κεφάλι καί προέταξε τό 
αριστερό μέρος τοΰ στήθους του, ποΰ έκοσμεΐτο μέ τό παρά
σημο τής Αγίας "Αννης.

Μετά τό γεΰμα, ό Πιστακώφ γύριζεν δλα τά δωμάτια καί 
έδειχνεν είς τάς δεσποινίδας τό παράσημο, ’ήίσθάνετο πιά 
άνακούφισι στήν ψυχή του, άλλά καί νυγμούς στό στομάχι.

— Άν ήξερα έγώ πώς 6ά συνέβαινεν έτσι, έσκέπτετο ζη· 
λοτύπως, βλέποντας τόν Τραμπλάν νά συνδιαλέγεται μέ τόν 
Σπίτσκην. άν τώξερα θά έβαζα Βλαδίμηρον. "Αχ, δέν μάν- 
τευσα δ βλάξΙ ..

Μονον αύτή ή σκέψις τόν έβασάνιζε. Διά τά λοιπά ήτο 
πολύ εύτυχής...

'Ημέρα πλημμυρισμένη άπό τό φώς τοΰ ήλιου ξημέρωσε μετά 
τήν νύκτα αύτήν, έπειτα ϊύο ήμέρες άκόμη καί 8ύο νύκτες, κατά 
τό διάστημα τών δποίων είς τήν θαλαμηγόν ή Σαβίνη ίδοκίμασε 
τήν συγκίνησιν καί τήν ήδονήν τοϋ άγνωστου, ποϋ κρύβεται πίσω 
άπό τό άπειρον. Τό πρωί τής τρίτης ήμέρας, ή Σαβίνη ανεβαίνει 
στό κατάστρωμα μέ τήν φυσιογνωμία κουρασμένη λίγο, μή έχουσα 
στά μάτια της πιά τήν έκστασι τών προηγουμένων ήμερών.

Σαβίνη (πρός τόν Πιλότο). — Ποια είναι αυτή ή 
πόλις έκεϊ κάτω;

Ό Πιλότος. — ‘Η Γένουα.
Σαβίνη (ένφ τοΰ δίνει έ'να χαρτονόμισμα).— 

Βρήτε μιά πρόφασι, πώς άναγκασθήκαμε νά σταματή
σουμε είς τό λιμάνι αύτό.

Έπειτα άπό μισή ώρα, ό Στανύ βλέπων δτι εισέρχονται είς τόν 
λιμένα*  ανεβαίνει πρός συνάντησιν τής Σαβίνης, ποϋ παρατηρεί 
μέ άνυπομονησία τήν άκτή.

Στανύ. — βέλετε νά βγήτε έδώ;
Σαβίνη. — Καί νά πάρω τό τραίνο γιά τόν Νίς. Μή

πως ή έμορφότερες καί μεγαλειτέρες τρέλλες δέν έχουν 
κΓ αύτές ένα τέλος;

Στανύ (πληγωμένος). — θά σάς συνοδεύσω.
Σαβίνη. — Ά δχι, σάς ικετεύω, θά γίνη σκάνδαλο 

μεγάλο, ποϋ δέν θά μπορώ νά τό δικαιολογήσω.
Στανύ. — θά γυρίσω γλήγορα νά σάς ξαναϊδώ 

στή Νίς.
Σαβίνη. — θά φύγω γιά τήν ’Αγγλία.
Στανύ (διαβάζων μέσα της την Αδιαφορία των πε

ριέργων και τών σδυσμένων Ιπιθυμιών).—*Ωστε,  άντίο ;
Σαβίνη (διστάζει λιγάκι, έπειτα άποτόμως τοΰ δίνει 

τό χέρι τή στιγμή ποΰ ή θαλαμηγός ρίχνει τήν άγκυρα). 

—Ναί άντίο !...
Έπειτα άπό μιά ώρα ό Στανύ βρίσκει είς τό Πόστ Ρεστάν 

τοϋ Ταχυδρομείου τό άκόλουθον τηλεγράφημα τοϋ Ζασσέν.
«Μή στενοχωριέσαι γιά τήν άπότομη διακοπή. Στήν 

περίπτωσιν αύτή, έρχεται πάντοτε άπό τήν γυναίκα καί 
προκύπτει άπό τήν άπάτην της. "Οταν, τό πυροτέχνη
μα τής ήδύτητος σβύση μιά φορά, ή γυναίκα, ξυπνώσα, 
δέν βλέπει τίποτε άλλο πιά παρά τόν σκελετό τοϋ 
δνείρου της» ...

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. —Η ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ
Είς τό σαλόνι τής κ. Πορτιέ Ριγκώ, σαλόνι καριερίστ, ανθρώ

πων ποϋ πηγαίνουν εκεί, άναζητούντων έπιδράσεις ή έξασκοϋν- 
των- Ή κ. Πορτιέ Ριγκώ καταβάλλει μεγάλας προσπάθειας διά 
νά συγκρατή γύρω της τήν παληά δμήγυρι τών φίλων. Καί τό 
κατορθώνει μέ τήν έμορφιά της, ποϋ διατηρείται άκόμη. Ό 
σύζυγός της ήτο μιά μεγάλη μηδαμινότης, ποΰ μπορούσε νά τόν 
δδηγήση δπως ήθελε. Μετά τό δεϊπνον ή κ. Ριγκώ περιέρχεται 
είς τό σαλόνι τούς διαφόρους δμίλους, συνομιλούσα, ένδιαφερο- 
μένη γιά κάθε συνομιλίαν, δμιλοϋσα είς τούς ζωγράφους γιά τάς 
έκθέσεις τους, εΐς τούς συγγραφείς γιά τά έργα τους, είς τούς 
πολιτικού; γιά τήν Βουλήν καί τάς άγορεόσεις των. Δέν άφίνει 
κανένα ποΰ νά μή τοΰ άποτείνη τήν όμιλίαν καί νά τοΰ πή μιά 
λέξι γιά τάς ασχολίας του καί τά πράγματα ποΰ τόν ένδιαφέρουν. 
Έτσι περνφ άπό κοντφ τοΰ Ζασσέν καί τοΰ Στανύ—τοΰ τελευ
ταίου αύτοΰ έκαμε τελευταία τήν γνωριμίανκαί ένδιεφέρθη 
πολύ γιά τήν μεγάλην του περιουσίαν καί τόν φωτοστέφανον 
τής διανοητικής του άξίας καί τών περιπετειών, ποϋ άπέκτησε 
τώρα τελευταία.

Ζασσέν (δεικνύων τήν κυρίαν Πορτιέ - Ριγκώ, ποΰ 
τους άφίνει μέ μιά ώραία κοκέττικη κίνησι). — Αοιπόν 
φιλαράκο δέν λές τίποτε; Αί έντυπώσεις σου; Δέν σοΟ 
λέει πίτοτε ή κυρία;

Στανύ.—θά μοΟ πή περισσότερα, γιατί είναι χαρα
κτήρας, πού μοΟ φαίνεται πολύ γλυκός. Άλλά, ξέρετε, 
κ. καθηγητά,μέ τίς τρεις δοκιμές ποϋ σάς δφείλω,—καί 
γιά τις όποιες οέν λυπούμαι καθόλου —τήν Διάναν, τήν 
Άντουανέτταν καί τήν Σαβίνην, μέσα σέ δλιγώτερο άπό 
δύο χρόνια διάστημα, έ·/,ω κουρασθή λιγάκι. Αίσθά- 
νουμαι κάποτε βάρος μέσα είς τήν καρδιά μου.

Ζασσέν. — "Ενας λόγος παραπάνω νά σέ κάμη νά 
αίσθανθής κάποιο ένδιαφέρον, κάποια εύθυμία χωρίς 
νά σέ κουράση, νά σοϋ διώξη μάλιστα καί τήν κούρασι 
πού έχεις μέ τόν άντιπερισπασμό αύτό πού θά σού προ- 
καλέση ή γνωριμία σου μέ τήν κ. Ριγκώ.

Στανύ. — Αέτε άντιπερισπασμό ύπονοών, δτι στόν 
έρωτα τό φαρμάκι θέλει άντιφάρμακο;

Ζασσέν. Γενικώς ναί! (Μέ ύφος παράδοξο). — Έν 
τούτοις ύπάρχουν περιπτώσεις, πού τό πρώτο φαρμάκι 
μένει καμμιά φορά σάν τήν αιχμή τού μαχαιριού. Άν 
άποπειραθή κανείς νά τό βγάλη πεθαίνει.

Στανύ (μέ έκπληξι). — Τί έννοεΐτε μ’ αύτό; Μήπως, 
μ’ δλη τήν δύναμι τής φιλοσοφίας σας καί σείς;...

Ζασσέν (είρωνικώς).—Ά! ά! ή φιλοσοσία, τά συστή
ματα ! αισθάνεται κανείς μ’αύτά τόν έαυτόν του δυνατό, 
άτρωτο! Καί έκεϊ ποΰ βρίσκεται μέσα σέάπόλυτον ήσυ- 
χία, τού έρχεται τό τρομακτικό κτύπημα, τόδποίον άλ
λοιώτικα θά μπορούσε νά τό άποφύγη. (Σέ λιγάκι) Άς 
τάφήσουμε δμως τώρα αύτά. θά σοΰ μιλήσω έκτενώς 
άργότερα, έάν χρειασθοϋν καί είναι άπαραίτητα γιά τήν 
έκπαίδευσίν σου. (Μ' ένα προσποιητό μειδίαμα) Άς 
άσχοληθούμε τώρα γιά σένα καί γιάτήν Τζούλια.

Στανύ. — Ά! αύτό είναι τό μικρό δνομα τής οίκο- 
δεσποίνης;

Ζασσέν. Τήν έλεγαν άπλώς ’Ιουλία. Άλλά τό Τζού
λια έχει περισσοτέραν έμφασιν, είναι πιό κομψό καί 
πιό χαϊδευτικό. Γι’ αύτό τό λόγο καί γιά περισσότερη 
μεγαλοπρέπεια κοντά στό δνομα τοϋ συζύγου της, 
Πορτιέ, έθεσε καί τό δικό της οικογενειακό Ριγκώ, μέ 
μίαν παύλαν γιά σημεΐον ένώσεως. Τό μόνο, άλλως τε. 
σημείο ποΰ μένει μεταξύ τους. Πορτιέ - Ριγκώ, δνομα 
σύνθετον, ένδιαφέρον, προετοιμασμένον γιά κάποιαν 
όποιανδήποτε ένδοξότητα.

Στανύ. — “Ωστε μέσα σ’ αύτή τήν γυναίκα είναι 
περισσότερο κεφάλι άπό καρδιά;

Ζασσέν. — Φιλοδοξία προπαντός. “Οταν αί γυναί
κες φθάσουν σέ κάποια ήλικία, μπορεί νά χαρακτη- 
ρισθοΰν άσφαλώς καί μόνον είς τάς άκολούθους τρεις 
κατηγορίας. Τής μητρότητος, τοΰ έρωτος καί τής μα- 
ταιότητος. Γιά τήν κ. Πορτιέ - Ριγκώ, μπορεί ν’άπο- 
δοθή ό χαρακτηρισμός τής ματαιότητας, τής ματαιότη
τας σέ άπέραντη δύναμι.

Στανύ. — “Ωστε δ έρως;
Ζασσέν. — Άπλώς μέσον γιά τήν έπιτυχίαν τοΰ 

σκοπού της. (Ή συνέχεια είς τά προσεχές)

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*  
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε I
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Λόγω σωρείας έπιστολών τάς όποιας ελάβομεν πανταχό- 

θεν, ξητουσών την παράτασιν της αποστολής προτάσεων 

διά τήν ίκλογήν Ανταποκριτών, λόγφ τον μικρού βιαστή, 

ματος αυτής, παρατείνομεν αύτήν μέχρι τής 31 'Ιουλίου 

συμπεριλαμβανομένης.

Άπό τής πρώτης ημέρας τής έκδόσεως τής Εικονογραφη
μένης» πλεϊστοι άναγνώσται της έκ τών επαρχιών έγραψαν 
ζητοΰντες νά γίνουν άνταποκριταΐ της, κατά τό σύστημα, τό 
όποιον επικρατεί είς τά άλλα 'Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας έξακολουθοΰν νά καταφθάνουν καθ’ έκάστην 
σωρεϊαι έπιστολών άπό δλα τά μέρη, διά τών όποιων άναγνώ
σται τοΰ περιοδικού ζητούν νά γίνουν άνταποκριταΐ αύτοΰ. 
Κατ’ άρχάς εϊχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
οΰδένα άνταποκριτήν, επειδή ό διατιθέμενος χώρος ΰπό τοΰ 
περιοδικού, δέν έπιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
άνταποκρίσεις. Άλλ’ ή επιμονή τών άναγνωστών μας, μάς 
ήνάγκασε νά προβώμεν είς τήν θυσίαν τοΰ άπαιτουμένου 
χώρου, ό όποιος όμως θά χρησιμοποιηθή κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καί θά προκαλέση καί τό ένδιαφέρον όλων 
τών άναγνωστών, έκτός τού στενού κύκλου, τόν όποιον ενδια
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Αί άνταποκρίσεις δηλαδή, αί 
οποΐαι θά στέλλωται πρός τήν «Είκονογραφημένην» πρέπει 
νά είνε σύντομοι, νά μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους έπιστολικοΰ καί νά άναφέρωνται είς γεγονότα, τά 
όποια ήμποροΰν νά ένδιαφέρουν δλον τό άναγνωστικόν κοι
νόν τοΰ περιοδικού. Κάθε πόλις καί κάθε περιφέρεια παρου
σιάζει πολύ συχνά μικρά έπεισοδιάκια, περίεργα, πρωτότυπα, 
άστεϊα, τά όποια γραμμένα μέ χιούμορ ήμποροΰν νά σταθούν 
είς μίαν ειδικήν σελίδα τοΰ περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονότα μέ πολύ ένδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριταί μόνοι τους καί μέ τήν βοήθειαν τού ΰποανταποκριτού 
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, πού δέν έχουν κανένα ένδιαφέρον διά τούς έξω τής 
πόλεως άναγνώστας τού 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 θά άφεθή έλεύθερον τό στάδιον τοΰ 
άνταποκριτοΰ, άλλά θά έκλεγοΰν δύο μέν άνταποκριταΐ διά 
τάς μεγάλας πόλεις καί ένας διά τάς μικρός, έξαιρέσει τών 
’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς δπου θά έκλέγουν ίο, διά ψή
φων, δπως έκλέγονται οί βουλευταί. ΟΙ άνταποκριταΐ αύτοί 
θά έχουν είς τήν δικαιοδοσίαν των όλόκληρον περιφέρειαν, ή 
όποία θά καθορισθή βραδύτερον καί εις τά διάφορα χωρία 
καί κωμωπόλεις τής όποιας θά εκλέξουν αύτοί [δικούς 
τους άνταποκριτάς έξαρτομένους άπό αύτούς. Αί λεπτομέρειαι 
τής έκλογής τών ΰποανταποκριτών, δς τούς είποΰμεν έτσι, θά 
κανονισθοΰν άργότερον.

Διά νά γίνη ή έκλογή πρέπει προηγουμένως νά γίνη ή άνα- 
κήρυξις τών ύποψηφίων. Τήν άνακήρυξίν των θά τήν κάμη ή 
«Εικονογραφημένη» ύπέχουσα τόπον τοΰ Πρωτοδικείου τρό
πον τινά. Άλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών ύποψηφίων 
πρέπει καί αυτοί νά κανονίσουν μερικάς λεπτομέρειας, δπως 
καί οί ύποψήφιοι βουλευταί. Έκαστος άναγνώστης τής «Είκο
νογραφημένης» έχει τό δικαίωμα νά λάβη μέρος. Πρέπει δμως 
προηγουμένως νά ύποβάλλη τά χαρτιά του καί τούς τίτλους 
του. Δηλαδή πρέπει νά μάς στείλη μέχρι τής 3> ’Ιουλίου 
δείγμα τού τί είμπορεΐ νά γράψη, έκλεγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέματα, ποΰ υποδεικνύονται άνωτέρω διά τήν άνταπόκρισιν 
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 δρους θά άνακηρύ- 
ξωμεν καλά κα! οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθοΰν υποψήφιοι.

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

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 %
Άπόκτησις γραμμών.—Αΰξησις δυνάμεων άνευ διαίτης.

ΟΡΟΟΠΕΙΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΝΙΑΧΟβΕΡΑΙΙΕΠΙΚΟΝ ΙΚΣΤΙΤΟΚ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 - ΤΗΑ. ΙΟβ7

Έλλάδι πρώτη 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 άνακηρυχθοΰν οί έπιτυ- 
χόντες άνταποκριταΐ. 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 ορούς, θά έχη δωρεάν 
είσοδον εις τά θέατρα καϊ είς τάς δημοσίας έορτάς δυνάμει 
τοΰ δελτίου καί Θά άντιπροσωπεύη έν γένει τήν «Είκονογρα
φημένην» είς κάθε ζήτημα καί εις κάθε περίστασιν, κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τής Διευθύνσεως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Όδ. Καλλίνικον, 'Ιθάκην.— Δυστυχώς διά τήν παράτασιν 

είναι αδύνατον νά ληφθή καμμιά πρόνοια. 'Εν πάσει περιπτω- 

σει όμως, διά τούς καθυστεροϋντας τών επαρχιών γίνεται έξαί- 

ρεσις. "Ωστε ίκανοποιεϊοθε. Σ. Δημητριάδην, Μεοολόγγιον.— Τό 

διήγημά σας είναι πολύ κοινόν καί ξένον άφ' ετέρου. Άφοΰ 

ξέρετε καλά τήν γλώσοα γιατί δεν μάς στέλνετε τίποτε καλλί

τερο, ποΰ >'ά έχη καϊ κάποιο ένδιαφέρον; Havov Σουφοΰλην, 
Σάμον. —Ό κ. Βρατσάνος σάς ευχαριστεί θερμώς διά τά συλ

λυπητήριά σας. Ή παραγγελία οας εστάλη ώς έντυπον συστη- 

μένον ύπ' άρ. 41 έκ τοϋ ά. ταχ. παραρτήματος] Αθηνών. Μάς 

φαίνεται πολύ περίεργον πώς δέν ήλθε. 'Εξετάσατε εις τό αυτόθι 

ταχυδρομείου καί γράφατε μας. Στ. Κόκκαλην, — Συνδρο

μηταί μόνον μέχρις εξαμηνίας γίνονται δεκτοί. Π. θαρρουνιά- 

την. — Εΰχαριοτοΰμεν άπείρως 6ί ιύχάς σας. Γ. Η. ΙΙαπα- 

δόπουλον. Πάτρας. — Ζητηθέντα φΰλ-λα έστάλησαν. Δημ. Πα- 

πανικολάου, Πειραιά. —Ή σύνταξις τής εΕικονογραφημέ

νης. θά σας είναι ευγνώμων, έάν τήν υποβοηθήσετε είς τό προ- 

τεινόμενον, τά όποιον πρό πολλοΰ έχει θέσει είς τό πρόγραμμά 

της. Στείλατε δ,τι έχετε έτοιμον. Διά τούς διαγωνισμούς προσε

χώς. Τάκην, Ένταΰθα. — Μπά γιατί νά μή σάς παρουσιάσω- 

μεν, έφ' δσον λέτε τήν άλήθειαν; Φυσικά καί τών Αθηνών 

πρέπει νά οτείλλουν. "Ολοι θά βγουν μέ ψήφο. Μπορείτε νά 

περάσετε άπό τό γραφεϊον 10-12 π. μ. 5-8 μ. μ.; Σας περι- 

μένομεν. Άδ. Μενεγάκην, Ένταΰθα. — Πολύ ευχαρίστως γί- 

νεοθε δεκτός, δπως δλοι οί άναγνώσται. Δδα Μαργ. Κοτξια. — 

Ημερολόγιου έστάλη. Ένεγράφητε. Ν Άνδρουλιδάκην. Δυστυ

χώς χρονογράφον έχομεν τακτικόν. Γεωργ. Παπαβασιλ. Πει

ραιά.—' Υπολογίσατε έκάστην λέξιν πρός 5 λεπτά. 6 γραμμ. δέν 

επαρκούν· εις διάθεσιν οας. Θ. Π. Γεωργίτσην. — Στείλατε 

αντίτιμου ϊνα σάς σταλούν. Κων. Ζαχαρόπουλον—Γίνεσθε 

δεκτός, έάν συμμορφωθήτε μέ τούς δημοοιευομένους δρους. Διατί 

δέν μάς στέλνετε άπό τήν προσκοπικήν κίνησιν τής πόλεοός οας; 

Χαρ. Μητρόπουλον, Έλήφθησαν ύπ' δψει είς τήν κλήρωσιν. 

I. Βαρνάκον,, Τάκην, Σ. Δημητριάδην, Δημ. Παπανικο- 

λάου, Γ. Παλκατσέαν, Γεώργον Χυτήρην, οταλεϊοα παρ' 

υμών ΰλη έλήφθη. Είς τό προσεχές φΰλλον προσέξατε στήλην 

έγκρίοεως νά ίδήτε έάν ένεκρίθη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Θεμ. Στέψην_____Πρό παντός άλλου, σας εΐδοποιοΰμεν, δτι

πρέπει νά εγκρίνετε τό ψευδώνυμόν οας άποοτέλλοντες ώς δι

καίωμα έγκρίοεως 1 δο. Καί νά υπογράφετε μέ τό πραγκατι- 

κόν σας δνομα. Συνεπώς καί τό σταλέν συμφώνως πρός τόν 

γνωστόν ό'ρον δέν έστάλη είς τήν επιτροπήν. Φροντίσατε διά 

τήν έγκριοιν. Βασίλ. Κουβέλην. — Τό διήγημα τοϋ Τολστόϊ 

πολύ γνωστόν, δημοοιευθέν πλειοτάκις έως τώρα. Στείλατέ μας 

τίποτε καλλίτερο, άφοΰ έχετε ήδη τό άπαιτοΰμενον ΰφος. Τά 

ποιήματα σας άτεχνα άκόμη. Μ. Κλάμμερ. Τά διηγηματά σας 

έκρινε ή επιτροπή ώς άκατάλληλα, καί διότι ήσαν μακρά καί συ

νεπώς αδύνατον νά δημοοιευθοϋν, άλλά καί διότι έστεροΰντο 

άκόμη τής φόρμας εκείνης, ποΰ έπρεπε νά έχουν διά νά δημο

σιευτούν. ’ Εργασθήτε έν πάσει περιπτώοει, χωρίς νά σάς Απο

γοήτευσή αύτό. Διά νά γίνη κάτι μή λησμονείτε δτι χρειάζεται 

πρό παντός έργασία. Π. Α. Μαρκέτου. — Τά ποιήματά σας 

δείχνουν, δτι αί προσπάθειαί σας έως τώρα έοτέφθηοαν υπό 

επιτυχίας· έργαοθήτε μέ επιμονήν καί θά κατωρθώσετε κάτι 

μίαν ήμέραν. Ή 'επιτροπή ένέκρινε μερικά διά νά σάς ένθαρ- 

ρύνη, άλλά καϊ διότι λέγουν άρκετά. "Αλκιν 'Αλκαίον. — Σάς 

ΐγράψαμε,· ήδη, δτι τά ποιήματά οας μαρτυρούν, δτι έχετε τό 

τάλαντου ποϋ άπαιτεϊται διά νά δημιουργήσετε κάτι μέ τήν 

έργασίαν σας. Τάκην Χασάπην. — Γράφετε ώραία. Άλλά 

γιατί τόσος ΰπερωμαντισμός; Μέ τήν γλώσσα ποΰ έχετε, μπο

ρείτε νά γράψετε άρκετά καλό διηγηματάκι. Οΐ «Πόνοι ψυχής- 

δέν ένεκρίθηοαν ώς πολύ ρωμαντικόν, Δημ. Σάραβαν.—Άπό 

τά ποιήματά σας, ποΰ ελάβομεν, εξάγεται, δτι τώρα μόλις Αρχί

ζετε νά γράφετε. Συνεπώς μή βιάζεοθε νά δημοσιεύσετε, θά 
έρθη καί ή σειρά του.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή « Είκονογραφη μένη » θέλουσα νά σημείωση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα εις μίαν μεγάλην θυσίαν 

νά δωρήση είς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη έκεΐνος ποΰ θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Είκονογραφημένης» είναι ’εν αΰτο- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής: 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι’. Τό αυτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αύτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

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

Έντός τού φακέλλου θά 
τίου συμμετοχής» καί τό Γ 
οτέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται απα
ραίτητα, ς μέ ενα ΙΟλεπτον ασφράγιστου γραμματόσημον.

_θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ- 
δνομα καί ή διεύθυνσις τού άπο-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916 - ΑΡΙ6. 14

ΟΙ συνδρομηταί τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης» δέν 
δύνανται νά συμμετάσχουν τοΰ διαγωνισμού.

ΟΙ συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Είκονογραφημένης» 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
να αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Β ΣΕΙΡΑ Άριθ. 4.

Πυραμίς. +
■ + · Νήσος τοΰ ΑΙγαίου.

• · + · ·
··■ + ··· "Ονομα ουσιαστικόν.

■·■■ + ···· Επαρχία τής Εύρωπ. Ρωσίας. 
Οί σταυροί άποτελούν Κράτος τής Εύρώπης.

Έστάλη ύπό τού κ. Κ. ΜΑΝΔΡΑΠΗΑΙΑ
Α' Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξα- 

χθησόμενος λαχνός θά 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 «Είκονογραφημένης» 
καί εν Ήμερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» 
καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Β' Βραβεία. Είς τό τέλος τής σειράς θά γίνη δευτέρα κλή- 
ρωσις μεταξύ έκείνων, οϊτινες έλυσαν δλους τούς διαγωνι
σμούς τής σειράς, ή έν έλλείψει τοιούτων, έκείνων, οϊτινες 
έλυσαν τούς περισσοτέρους. Τά βραβεία τής δευτέρας αύτής 
κληρώσεως θά δημοσιευθώσιν είς τό προσεχές.

j ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ί 

Β ΣΕΙΡΑ.-ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916

ΔΗΛΩΣΙΣ. — 'Ένεκα πληθώρας ύλης ή συνέχεια τοϋ 
μυθιστορήματος μας «Σαπφώ» μετά τών ονομάτων τών 
λυτών θα δημοσιευθώσιν είς τό προσεχές.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
(ΖΓρός 5 λεπτά ή λέξις)

Ή «Εικονογραφημένη» ύπήκουσα είς επανειλημμένος πα
ρακλήσεις τών άναγνωστών της, άνοίγει άπό σήμερον στήλην 
καταχωρήσεων, είς ήν θά δημοσιεύωνται ποιήματα άνταλλαγή 
Κάρτ-Ποστάλ γραμματοσήμων κ. λ. π. έφ’δσον δέν θεω
ρούνται ώς έπιλήψιμα ή θίγοντα ώρισμένα πρόσωπα άμέσως 
ή δι’ ύπαινιγμών.

ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Είς τά γραφεΐά μας εύρίσκονται φΰλλα παλαιό τής «Είκο

νογραφημένης» είς τήν διάθεσιν τών άναγνωστών μας Αθη
νών καί Πειραιώς, οϊτινες θέλουν νά συμπληρώσουν τήν σει
ράν των. Προκειμένου νά καταρτισθώσι συντόμως σειραί διά 
τόμους τής «Είκονογραφημένης», όσοι τυχόν έχουν έλλειπεΐς 
τάς σειράς των άς σπεύσωσι νά ζητήσωσι τά έλλείποντα 
φΰλλα διότι καταρτιζόμενων τών σειρών έντός δεκαπενθημέ
ρου, δέν θά δύνανται νά εϋρωσι πλέον ούδαμοϋ τά έλλείποντα 
αύτοϊς φύλλα.

Φΰλλα τοιαΰτα δύνανται νά ζητώσιν έκ τοΰ παλαιού Πρα
κτορείου τών Εφημερίδων.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Έκ τής σταλείσης κατά τήν προπαρελθοΰσαν έβδομάδα 

ύλης πρός τήν -Είκονογραφημένην» ένεκρίθηοαν καί θά δη
μοσιευτούν μέ τήν σειράν τους τά έξής :

Στυλιανόν Αΰγουστάκη. «Σέ μιά φαρμακόστομη»,«Σέ μιά 
κολασμένη» (ποιήματα).—Π. Α. Μαρκέτου. «Στόν Βασιληα», 
«Τό άγριο τριαντάφυλλο» (ποιήμ.).—Κ. Χανίδη. «’Αστεία».

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διπαδματουχοχ μαία
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Πολλοί έκ τών συνδρομητών καί άναγνωστών μας, έσπευσαν 

άπό τοΰ πρώτου φυλλαδίου νά μάς άποστείλουν ύλην 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 εις 
όσους θά μάς έρωτήσουν είς τό μέλλον, άπαντώμεν τά έξής: 
Κάθε συνδρομητής ή άναγνιόστης τής «Είκονογραφημένης» 
έχει δικαίωμα καί δύναταί νά άποστείλη πρός δημοσίευσιν 
ύλην, ήτις θά δημοσιεύεται, έφ’δσον έγκρίνεται ύπό τής ειδι
κής πρός τούτο έπιτροπής.

Οί άποστελλομένη ΰλην πρέπει νά προσέχουν πολύ είς τά 
κατωτέρω:

Ή άποοτέλλοντες ΰλην πρέπει νά καπαβάλλεται φροντίς 
νά είναι γραμμένη έπάνω είς τό ΰφος, είς τήν γλώσσαν καί 
μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον γράφεται ή έν γένει ΰλη τής 
«Είκονογραφη μένης».

Νά είναι σύντομος καί νά μή καταλαμβάνη περισσότερο” 
τών ίο 15 χειρογράφων κοινοΰ χάρτου, δχι ψιλογραμμένων, 
διότι ό χώρος τόν όποιον διαθέτωμεν δέν μας επιτρέπει νά 
κρατώμεν καί άλλας συνεχείας έκτός τών υπαρχουσών ήδη. 
Δέον νά καταβάλλεται πάσα φροντίς όπως ή άποστελλομένη 
ΰλη νά είναι κομψογραμμένη, νά έχη κάποιο ένδιαφέρον καί 
διά τούς άλλους άναγνώστας τού περιοδικού, έκτός άπό τόν 
στέλλοντα, νά είνε πρωτότυπος ή μετάφρασις γνωστού έργου.

Έν περιπτώσει μή έκπληρώσεως τών άνωτέρων όρων, ή 
στελλομένη ΰλη θά απορρίπτεται.

Έάν ό άποστέλλων ΰλην έπιθυιιή νά έχη τήν κρίσιν τής 
έπιτροπής έπ’ αύτής, δέον νά άποστέλλη είκοσάλεπτον 

άσφράγιστον γραμματόσημον, τό όποιον θά διατίθεται διά 
τήν κριτικήν έπιτροπήν. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει θά λαμ- 
βάνη άπμντησιν είς τήν ιδιαιτέραν στήλην καί άν άκόμη δέν 
έγκριθή ή δλη του, ποια λάθη έχει, ποΰ πρέπει νά προσεχή, 
ποια προσόντα παρουσιάζει κλπ.

Οί άποοτέλλοντες θά βλέπωσι μετά μίαν έβδομάδα άπό 
τής παρελεύσεως τής ήμέρας τής άποστολής, είς τήν,αλληλο
γραφίαν, ότι ή ΰλη των έλήφθη. Είς τό άμέσως δέ επόμενον 
φύλλον θά ειδοποιούνται έν τή οίκείφ στήλη τής έγκρίοεως 
άν τά ύπ’ αύτών σταλέντα ένεκρίθηοαν ή όχι. 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 έγκριοιν τής ΰλης των έκ 
τής μή άναγραφής τούτου έν τή σχετική στήλη.

τδ ’Οφθαλμικά νοσήματα
Θβραπεύονται έν ιή τελείς κλινική τού είδικοΰ όφθαλμολόγου

ΙΕπήλδου I. Χαραμή
Τ. νφηγητοΰ τού Πανεπιστημίου κλπ.

ίν τή ΌφΟαλμολογιχή Σχολή τών Παρισίων σπουδάσαντος κλπ.Αθήνα,. 20 όδός Πειραιώς. Τηλ/φώνον 654.
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧβΛΙΣ
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Ποΰ πηγαίνεις; Αί Εκπλήξεις και αί άποκαλύψεις τής μόδας.
Πάω >ά κάνω 'ένα θερμό' λουτρό.
Καί δέν πας καλλίτερα στίΥθέατρο τα «Όλιίμπια».

"Ενας ταμίας που μαδάει το κοτοποϋλι. Μαγική είκών: Τίνος 'Υπουργείου τμήμα είναι αύτό ποΰ 
συχνάζουν κοριτσάκια ;
Είς τον λύτην θά δοθή το ·' Εγχειρίδα»· τή^Ναυτιλίας >.
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