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ΣΑΣ ΕΓΝΩΡΙΣΑΜΕΝ
Είς τήν Μακεδονίαν δλόκληρον, είς τά συμμαχοκρατού- 

μενα νησιά, παντού τέλος πάντων τοΰ Ελληνικόν εδά

φους, δπου έχουν έγκαταοταθή οί Σύμμαχοι, ή .Εικονο

γραφημένη. και δ'λα έκεΐνα τά φΰλλα, τά ΰποστηρίζοντα 

μιαν καϊ μόνην άποψιν, τήν 'Ελληνικήν, έχουν άπαγο- 

ρευθή νά κυκλοφορούν, διότι ή ύποστηριζομένη ύπ' αυ

τών πολιτική δεν συμφέρει -.ίς τόν κ. Σαράϊγ. Κατρακϋ. 

λισμα τής κυκλοφορίας, σπάσιμο τών προσόδων, πιέσεις 

ίερεξεταστικαί, διά νά μάς αναγκάσουν νά ταχθώμεν μέ 

τό μέρος ιούς. Απαγορεύεται ό έλεύθερος λόγος και ή 

έλευθέρα σκέψις καί καταργοΰνται μέ μίαν μονοκονδυ- 

λιάν τοΰ Ιππότου αρχηγού τών συμμαχικών στρατευμά

των τής Ανατολής αί έλευθερίαι τού 'Ελληνικού Τύπου. 

Καταργοΰνται μέ τό «έτσι θέλω» αί ελευθερία. τοΰ Τύ
που, Κράτους συνταγματικού, αυτοτελούς και άνεξαρτή- 

του, άπό ξένας άρχάς, ξένου Κράτους, τοΰ δποίου τους 

στρατούς ή φορά τών πολεμικών πραγμάτων ώδήγησεν 

είς τήν 'Ελληνικήν γην. Και πρωτοστατεί είς τήν χαμιτι- 

κήν αυτήν ενέργειαν ή Γαλλία, ή Γαλλία ή λαμπαδηφόρος 

τής έλευθερίας, ή Γαλλία ή αϊσθανθεΐσα πρώτη τήν ανάγ

κην της, ή κηρύξασα πρώτη τά δόγματά της, ή έγκατα- 

στήσασα πρώτη αυτήν είς δλας τάς απόψεις τής κρατικής 

καί τής ιδιωτικής της ζωής. Δέν θά σιγήσωμεν δμως πρό 

τών πρωτοφανών αύτών τσαλαπατημάτων τής ελευθερίας, 

διότι δέν είναι ικανά, διότι δέν είναι τίποτε Ικανόν νά μάς 

κάμη νά σιγήσωμεν. Δέν μάς ναρκώνει τό δπιον τών πιέσεων, 

καί ή απειλή τής έλαττώσεως τής κυκλοφορίας δέν μάς 

ουγκινεϊ, δσον άναμένουν χαΐ πιστεύουν. Χαίρομεν ύπερ- 
μέτρως, διότι έγιναν τόσον καθαρά τά αποκαλυπτήρια. Χαί. 

ρομεν, διότι έχομεν τό δικαίωμα καί τά δοκουμέντα νά 

φωνάξωμεν : ’Αρκεί, Κύριοι! Σάς έγνωρίσαμεν ! Βγάλτε τά 

άρλεκινίστικα ρούχα καί άποσπάσατε τήν μειδιώσαν μάσκαν 

τού προστάτου τής έλευθερίας τών μικρών άπό τό πρόσω, 

πόν σας. Σάς έγνωρίσαμεν πλέον. Παυσατε πρός Θεού πλέον 

νά διακηρύσσετε, δτι άγωνίζεσθε ύπέρ τής έλευθερίας καί 

τής ανεξαρτησίας τών μικρών Κρατών. Παυσατε τά άστεϊα 

δόγματα καϊ μή πατσαβουριάζετε κατά τέτοιον τρόπον τήν 

δυοτυχισμένην άλήθειαν.

ΟΠΛΟΦΟΡΕΙΤΕ
"Οταν πρό καιρού εΐχεν έγερθη είς τήν Βουλήν τό ζή

τημα τής δπλοφορίας έκ μέρους τών πολιτών, κατεκρίθη 

ή μερίς έκεϊνη τών βουλευτών, ήτι. έζήτησε νά μή ψη- 

φισθή ό σχετικός μέ τήν δπλοφορίαν νόμος, άναχωροΰσα 

άπό τήν ιδέαν, δτι είς χώραν, δπου ή δημοσία άσφάλεια 

εύρίσκεται είς τά χάλια είς τά δποϊα εύρίσκεται έν Έλλάδι, 

τοιοΰτος νόμος δέν είναι δυνατόν νά λειτουργήση καί νά 
έπιφέρη καρποφόρα άποτελέσματα. Τό διάβημα έκεΐνο 

τών βουλευτών μάς έπανέρχεται είς τήν μνήμην, μετά τάς 

άλλεπαλλήλους ληστρικός έπιθέσεις καί τούς φόνους, οί 

όποιοι συνέβησαν κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων 

ήμερών έν μέση πρωτευούση. Έάν οί φιλήσυχοι καί νο- 

μιμόφρονες πολΐται, οΐτινες ύπέστησαν τήν έπίθεσιν 

όπλοφοροΰσαν, θά ήσαν είς θέσιν νά αμυνθούν καί νά 
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ύπερασπίσουν τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν των. Άλλ' ό 

νόμος τούς εΐχεν άρπάξη άπό τό αύτϊ καί τούς έθεσεν είς 

τήν διάθεσιν τοΰ πρώτου κακοποιού στοιχείου, τό όποιον 

ζή καί άναπτύσσεται κάτω άπό τήν ελλειψιν τοϋ νόμου 

καί τήν άκηδίαν τής αρμοδίου άρχής, άφοΰ τοΰ άφήρεσεν 

άπό τό χέρι τό μέσον, τό όποϊον θά τοΰ έδιδε τά μέσα νά 

ύπερασπισθη τόν εαυτόν του. Άλλ’ έδώ είς τήν Ελλάδα 

έτσι έσυνηθίσαμεν. Νά άρχίζωμεν άπό τό ωμέγα κάθε 

πράγιια, καϊ κάθε μέτρον καί νά άφίνωμεν τάς άλλας δια

βαθμίσεις νά κουρεύωνται. Τώρα, νά συστήσωμεν νά 

διορθωθή τό κακόν αύτό, είναι άρκετά άστεΐον πράγμα 

καί παιδαριώδες. 'Εκείνο ποϋ θά έπρεπε νά συστήσωμεν 

μόνον εΐς τήν προκειμένην περίπτωσιν. είναι τό έξής: 

.‘Οπλοφορείτε δλοι οί καθώς πρέπει κύριοι, διά νά έχετε 

τήν άσφάλειαν τοϋ κεφαλιοΰ σας. Έτσι σώζετε τήν ζωήν 

σας καί πληρώνετε έν άνάγκη μόνον ένα ευτελές πράσα, 

μον, ώς φόρον είς τήν 'Ελληνικήν στενοκεφαλιάν, αν καί 

άμφιβάλομεν αν ϋπάρξη δικαστήριον νά σάς έπιβάλη 

τό πρόστιμον αύτό.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σταοιμότης γενική τών Επιχειρήσεων εις δλα τα 

μέτωπα χαρακτηρίζει τήν λήξασαν έβδομάδα. Άλλά 
καί ή πολιτική κατάστασις ούδεμίαν μεταβολήν παρου
σιάζει.'Η ώς έπικειμένη Ορυλληδεΐσα έπί σειράν ήμε
ρών έκ μέρους τών Βενιζελικών έφημερίδων καί τών 
Βενιζελικών κύκλων έξοδος τής Ρουμανίας, δχι μόνον 
δέν έδικαίωσε τάς προβλέψεις, άλλά καί έπανειλημμέ- 
νως έδηλώδη κατά τόν έπισημότερον και κατηγορη- 
ματικώτερον τρόπον έκ μέρους τής Ρουμανικής Κυ
βερνήσεως, δτι, πρός τό παρόν τουλάχιστον, ούδείς 
άπολύτως λόγος έπιβάλλει εις τήν Ρουμανίαν νά μετα- 
βάλη τήν πολιτικήν τής ούδετερότητος, τήν τηρουμέ- 
νην σήμερον. Τό γεγονός, φυσικά, δέν είναι νέον διά 
τούς μή θέλοντας νά εθελοτυφλούν. Άλλ’ έπεβάλλετο 
ή κατά τόν τρόπον αύτόν έπισημοποίησίς του άκόμη 
μίαν φοράν, διά νά άνατρέψη δλα έκεΐνα τά ψεύδη, τά 
δποϊα σερβίζουν καθ’ έκάστην εις τούς άναγνώστας 
των αι βενιζελικαί έφημερίδες. Καί έτσι τά Βαλκανικά 
πράγματα παραμένουν εΐς δ σημεΐον και ήδη εύρί- 
σκονται, πρός μεγίστην λύπην τών συμμάχων βέβαια.

Έξ άλλου έπίθεσις τών συμμάχων εις τό Βαλκανι
κόν μέτωπον κατά τών ηνωμένων Αύστρογερμανικών 
στρατευμάτων δέν φαίνεται προσεχής, καθ’ δσον οί 
σύμμαχοι δέν έχουν συγκεντρώσει εϊς τό μέτωπον 
τούτο τάς άπαιτουμένας διά τήν έναρξιν μιάς τοιαύτης 
έπιθέσεως δυνάμεις, τά δέ εύρισκόμεια εις τό Δυτικόν 
μέτωπον Ρωσικά στρατεύματα, άτινα έχουν διατεθή διά 
τάς έπιχειρήσεις τής Βαλκανικής, θ’ αργήσουν άκόμη 
πολύ νά συγκεντρωθούν εΐς τήν Θεσσαλονίκην, τώρα 
μάλιστα μετά τήν τορπίλλισιν συμμαχικού μεταγωγι
κού παρά τό Τσάγεζι ύπό γερμανικού υποβρυχίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHNΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1ί φοβερά καί τρομακτικά πράγματα είνε αύτά ποΰ έξακο- 

λουθούν νά αποκαλύπτουν καθ’έκάστην ημέραν ai άστυϊατρι 
καί επιθεωρήσεις εις τά καταστήματα τής πρωτευούσης καί 
τών προαστείων; Τό πράγμα είνε πολύ λυπηρόν αν λάβη 
κανείς υπ όψει του ότι καί αύτό τό ύδροφόρον βαποράκι ποΰ 
κουβαλςϊ νερόν άπό τόν Πόρον διά τάς άνάγκας τών κατοίκων 
τής γει.τονος πόλεως εύρέθη άπό μίαν άστυϊατρικήν έπιθεώ 
ρησιν ακάθαρτον: .’Ακαθαρσία λοιπόν πέρα ώς πέρα εΐς τήν 
πρωτεύουσαν, τήν οποίαν σκεπάζει τόση διαύγεια ατμόσφαι
ρας και.περιβάλουν αί τόσαι γοητευτικά! καμπυλωταί γραμ- 
μαί των Αττικών βουνών. Άλλά διατί δέν συγκινοϋνται αύτοί 
οί συμπολϊται οί όποιοι ΰφίστανται τάς συνέπειας τής άκα 
θαρσίας αύτής; Έχει τόσην δύναμιν λοιπόν ό Ευρωπαϊκός 
πόλεμος καί τόσην έπίδρασιν έχει έξασκήσει έπάνω μας ή 
ακρίβεια τών τροφίμων,j| έλλειψις τοϋ ΰδατος καί ί] αισχρο
κέρδεια τών έμπορων, ώστε νά μένουν άπαθη τά νεύρα μας 
πρό ένός τόσου αισχρού εγκλήματος κατά τής ζωής καί τής 
υγείας μας: Οί διάφοροι ακάθαρτοι καταστηματάρχαι δι
καιολογούνται, οτι τό κακόν έδημιουργήθη άπό τήν έλλειψιν 
τοΰ ΰδατος καί επιρρίπτουν δλην τήν ευθύνην είς τόν κ. Μπε- 
νάκην, έξ άλλου ο! ιεροκήρυκες επικαλούνται έξ ουρανών τήν 
μεσολάβησιν. τοΰ καθαρτηρίου πυρός διά τήν έξοστράκισιν 
τοΰ κακού. Έν τοσούτω τά πράγματα έξακολουθοΰν τήν 
πορείαν τους, αί αποκαλύψεις πληθύνονται καθ’ έκάστην. 
Κύριος οίδε τί έχομεν νά μάθωμεν άκόμη.

Αύτό τό τρελλόπαιδο ποΰ γενναται είς τό Φάληρον άνα
πτύσσεται έπάνω εΐς τούς βράχους τοϋ'Ύμμητοϋ καί τής 
Παρνηθος καί άνδροΰται εΐς τήν πρωτεύουσαν, ό άνεμος, ύρ- 
γιάζει αύτάς τάς ήμέρας εΐς βάρος τών οφθαλμών τών δυστυ- 
χισμένων.κατοίκων τής κλεινής Ελληνικής πρωτευούσης άπει 
λών νά τά έκβάλληώσάν νά τοϋ είπε κανείς ότι είναι περιττά 
καί ωσάν νά μήν άρκοΰν τά δόντια μας τά όποϊα επέταξαν 
όλα οί σαγωνιές των τιμών τών διαφόρων εμπορευμάτων. 
Άλλά δέν είναι μόνον αύτό. Καί αί χαριτωμένοι καί μημου- 
απτικαί Άτθίδες έχουν εΰρ·|| τόν μπ’ελλάν τους μέ τόν ενο
χλητικόν αυτόν επισκέπτην, ό όποιος είναι τόσον αδιάκριτος 
καί χυδαίος, όσον δέν υπήρξε ποτέ 'Ελληνική έπιθεώρησις 
καί Ελληνικόν σατυρικόν περιοδικόν, είσχωρών εΐς τά άδυτα 
τής γυναικείας άμφι.έσεως καί προχωρών απρόσκλητος παν
τού ωσάν πρόσφυξ. Άλλά μήπως καί αύτός δέν είναι πρόσφυξ 
αφού μάς έρχεται άπό μακρυά ; Και ό θρασύς αύτός νεανίας 
έχει ποιήση τήν πρωτεύουσαν άνω κάτω αύτάς τάς ήμέρας 
καί απειλή νά συνέχιση τίς τρέλλες του, δπως βέβαιοι τουλά
χιστον άπό τά ΰψη τοΰ τηλεσκοπίου του ό κ.Άίγινήτης.

θεέ τής Ελλάδος καί τών προγόνοιν μας, μεγάλη Βούδδα 
Δύναμις αυλός, καί παντοδύναμος Σύ ποΰ κυβερνάς τό 
σόμπαν άλλ’ όχι καί τούς καταστηματάρχας τών Αθηνών 
Παντοκράτωρ έπίβλεψον έξ Ουρανού καί ‘ΐδέ τί γίνεται έδώ 
είς τάς Αθήνας τού Περικλεούς, τού Σωκράτους άλλά καί 
τοΰ Μπενάκη καί τών χαριτοβρύτων προσφύγων Μιά πρός 
μιαν χάνουν τάς διαφόρους απολαύσεις των. τάς πατροπαραδό- 
τους καί τάς καθιερωμένος πλέον. Άπωλέσθη πλέον ή χαρά καί 
ή άπόλαυσις τής πεντάλεπτου εφημερίδας καί τοΰ τσιγάρου. 
Διότι άμφότερα αύτά τά είδη πού χαρίζουν μαζί καί άδιαιρέτως 
τήν χαράν τής ζωής εΐς τόν Έλληνα άκρίβηναν, δπως άκρί- 
βηναν δλα τά πράγματα καί όπως δέν άκρίβηνε μόνον ή ζωή 
τών πολιτών, διότι έάν ακρίβαινε δέν θά ήτο εΐς τήν διάθε- 
σιν τοΰ πιστολιού τού πρώτου χωροφύλακος, δπως ή προχθε
σινή δυστυχής υπηρέτρια τό όποϊον έχει σκοπόν μόνον νά 
κρέμεται εΐς τήν μέσην τοΰ οργάνου τής έξουσίας. Καί τό 
περίεργον αύτό πράγμα ποΰ λέγεται Έλλην, δυσανασχετεί 
φωνάζει ώρύεται. άλλ'είς τό τέλος τά υπομένει δλα. Άχ! 
ποϋ νά ήτο άπό μιά μεριά σήμερον ό φιλόθρησκος καί θεο
φοβούμενος χριστιανός, δστις εΐχεν εΐπή δτι ·τοΰ Έλληνος 
ό τράχηλος ζυγόν δέν υποφέρει:»

Έπανάστασιν λοιπόν έσήκωσαν τά θήλεα τοϋ 'Υπουργείου 
τής Συγκοινωνίας, καί ήπείλησαν μέ γραφίδας καί μέ χάρα
κας τούς ιατρούς οί όποιοι άνήλθον πρόθυμοι τάς κλίμακας 
τοΰ νεότευκτου 'Υπουργικού μεγάρου διά νά τάς έμβολιάσουν 
■ Καλέ τί λέτε γιατρέ νά μάς άσχημίσετε τό χέρι, τό μπράτσο 
μέ τό νυστεράκι σας; Αύτό δέν θά γίνη ποτέ». Καί έπρεπε νά 
εξαντλήσουν δλην των τήν ρητορικήν και δλους τούς τόμους 
περί καλλονής, ποΰ έμαθαν, διά νά τάς αναγκάσουν νά άποκα- 
λύψουν τούς βραχίονάς των είς τήν διάθεσιν τοΰ νιστεριοΰ,πει- 
σθεΐσαι ότι έτσι μόνον σώζεται ήκαλλονή των άπό τήν επικίν
δυνον νόσον, ήτις τόσα στοιχεία απειλητικά δι’αύτήν κρύπτει.

ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ
Είς τήν γωνίαν τοϋ θεάτρου, μέ τήν ηλεκτρικήν φωτοπλημ· 

ιιύραν, μακρυά άπό τόν βόμβον τοΰ θορύβου τής κοσμικής 
συγκεντρωσεως έκάθητο ύ γηραιός ήθοποιός, μέ τόν κυανο- 
μέλανον στέφανον τοΰ κορεσμού καί τής ανίας γύρω άπό τά 
σβυσμένα μάτια του καί μέ τά ίχνη τής κοπώσεως εΐς τό πρό
σωπον. Σάν μιά βοί| ποΰ βγαίνει άπό τά βάθη τοϋ κέντρου 
τής πρόσκαιρου ηδονής καί τής άπολαύσεως έσβυνε μπρο
στά του δ θόρυβος τής προετοιμασίας, ποΰ έγίνετο είς τά πα
ρασκήνια καί τό πλατάγισμα τής τέντας συνώδευε τόν ήχον 
τών όργάνων. ποΰ έχορδίζοντο καί προητοιμάζοντο. Ή ώρα 
έκείνη ποϋ τό κοινόν συνωθεΐται εΐς τήν είσοδον ιοϋ θεάτρου 
καί μέσα εις τά παρασκήνια θροεϊ έλαφρά καί άπαλά τό 
μετάξι τών αμφιέσεων καί τό κονδυΛάκι τοϋ καρμινίου 
προσθέτει τίς έντονες γραμμές του είς τό στόλισμα τοΰ προ
σώπου καί ή αραχνοΰφαντη κάλτσα εκτυλίσσεται ήδονικά 
έπάνω είς τήν καλλίγραιιμον κνήμην καί έξω εΐς τήν πλα 
τείαν καθαρίζονται τά λορνιόν καί άναζητοΰνται αΐ θέσεΐί 
καί ένας ψίθυρος άναδίδεται άπό δλα τά στόματα καί άπό 
τά βιολιά καί τα πλήκτρα τού πιάνου καί τάς ύπάς τοΰ κλα
ρίνου καί τών άλλων όργάνων εξέρχονται ο! ακανόνιστοι καί 
ασυνάρτητοι ήχοι, ποϋ ήχοΰν τά όργανα, δταν δοκιμάζονται. 
"Ολα αύτά, κομμάτια μιάς νέας ζωής, ζωής τοΰ ιλίγγου καί 
τής ταχύτητος, ζωής ποΰ αρχίζει άπό ένα νευρικό ξύπνημα 
είς δλας τάς όψεις της, καί εκτυλίσσεται κατόπιν μέ ταχύ
τητα κορδέλλας κινηματογράφου, κανονισμένη έπάνω είς τό 
αναλυτικόν μέτρον τοΰ δευτερολέπτου, ποϋ έδημιούργηοαν οί 
χίλιαι άσχολίαι καί αί άνάγκαι τής σημερινής ζωής, έφαί
νοντο είς τόν παλαιόν ηθοποιόν σάν απόμακρη μελλοντική 
οπτασία μιας ζωής ποΰ πρόκειται νά έλθη. Καί έπειτα δταν 
τό πλούσιον βελούδινου παραπέτασμα μέ τούς χρυσούς 
κροσσοϋς ύπεχώρησε καί έπάνω είς τήν σκηνήν μέσα είς τόν 
πλούτον τών έξωτικών σκηνογραφιών, μέσα εΐς τήν απατη
λήν έκείνην όπτασίαν μιάς παραλίας μέ τά νερά τής θαλάσ
σης τόν φλοίσβον τών κυμάτων τήν θροήν τών φυλλωμάτων 
τών δένδρων, τήν δύσιν τοΰ φεγγαριού, τόν ήλιον ποΰ ανα

τέλλει. τό άεροπλάνον, δλα αύτά τά θαύματα ποϋ έπέφερεν 
είς την ’Ελληνικήν σκηνήν ή Έπιθεώρησις, δταν μέσα είς 
δλον αύτό τό περιβάλλον είδε τήν ρόδινην γυναικείαν σάρκα 
νά γλυστρρ έπάνω σέ χιλίους κυματισμούς χορευτικούς, δταν 
είδε τό γυναικεϊον. κορμί τά. διαγράφεται είς δλας του τάς 
προκλητικός γραμμάς κάτω άπό ένα άραχνοΰφαντον πέπλον, 
δ γέρων ήθοποιός μέ τόν μελανιασμένον κύκλον τών ματιών 
καί τό βάρος τών έτών εΐς τήν κυρτωμένην ράχιν του, δέ\- 
έκρατήθη καί ένα παρατεταμένον «δστ! δστ! δστΐ» τοΰ ξέφυ- 
γεν άπό τά ρυτιδωμένα χείλη του καί έπνίγη μέσα εΐς τούς 
ήχους τών γυναικείων φωνών καί τής όρχήστρας τό άκόμπα- 
νιάρισμα, πσΰ τραγουδούσαν τόν ΰμνο πρός τόν έρωτα, καί 
τόν παταγώδη καί κομπαστικόν ήχον τών χειροκροτημάτων, 
ποϋ έπλημμύριζαν τήν πλατείαν τοΰ θεάτρου, ένώ τά μάτια 
του είχαν κλείσει διά ν’ ανοίξουν είς ένα άλλον κόσμον μακρυ- 
σμένον, μίαν έποχήν ποΰ δλα αύτό δέν έφαίνοντο νά ύπάρ
χουν οΰτε έν σχεδίφ άκόμη.

Τής ζάχαρης δελτισ νίμ' ένώ,

τραγουδούσε μιά ήθοποιός, ντυμένη μέ τόν ιστόν τής Αρά
χνης, ένα φουστανάκι μόλις μαντευόμενον καί σάν ένα 
ρόδο μόλις μέ πέντε κάλυκας, κάτω άπό τό όποιον ξε- 
πρόβελνε ή κνήμη έλευθέρα, σπαρταριστή, γαργαλιστική.

Ένας κλονισμός διέδραμε τό σώμα τοΰ παλαιού ήθοποιοΰ 
καί τά πόδια του άθελα έκινήθησαν πρός τήν έξώθυραν τοΰ 
θεάτρου καί τά μάτια του, πάντα κλειστά, έβλεπαν πρός τούς 
περασμένους κόσμους πρός τήν μακρυνήν έποχήν τής όλιγαρ- 
κιας καρτών άγώνων τής έπικρατήσεως μιάς ιδέας, πρός τήν 
έποχήν δπου πέντε σανίδια, όλίγα χρωματισμένα πανιά, άπο- 
τελοΰσαν τόν πλοΰτον τοϋ Ελληνικού θεάτρου καί ή γυναίκα 
δχι μόνον δέν έπεδείκνυεν είς τό κοινόν τόν πλοΰτον τών κνη
μών της καί τών άλλων μελών τοΰ σώματος, άλλ’ οΰτε τολ
μούσε νά διασκελίση τό οδόφραγμα ποΰ ΰψοΰτο μεταξύ αύτής 
καί τής σκηνής. Έφυγεν ό γέρων ήθοποιός τήν στιγμήν ποΰ 
άκουσίως του μέσα άπό τά χείλη του ξέφευγε τό τραγούδι:

'Ελα Χριστέ -καϊ Παναγιά 

πώς γένηκε ή Αθήνα.'...

Άλλ’ ό ήχος ό βραχνιασμένος έπνίγη μέσα είς τούς ήχους 
τών τραγουδούν, ποΰ ήρχοντο άπό τήν σκηνήν καί έσαρώθη 
άπό τόν κρότον τής μηχανής τοΰ αυτοκινήτου τής πρωταγω
νίστριας, ποΰ άνέμενεν έξω άπό τήν πόρταν. αλκηϊ
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(Χυν»χ«ω 4,0 τό νείτε δέ τό δλον. Προσθέτετε είς τό τέλος τήν essence, δταν 
ή πάστα γίνη ομοιογενής.

Τό χνούδι.Τό μπουλβάρ ήτο πιά έρημο. Ό ζεστός άέρας 
ποΰ φυσούσε τόν επίεζε βαρεία. Είχε φθάσει, χωρίς 
νά τό καταλάβη, στήν πόρτα τοΰ μεγάλου νεκροτα
φείου. Μόλις τ’ άντίκρυσε, θυμήθηκε, δτι είχε πάει εκεί 
ενα χρόνο πρίν, διά νά παρευρεθή μέ δλην τήν παρέα 
του εις τά άποκαλυπτήρια μιάς προτομής τοΰ Καουν
τάλ εϊς τό μνημεΐον τοΰ Ντεζουά, τοΰ μυθιστοριο- 
γράφου τής Λατινικής συνοικίας, τοΰ συγγραφέως τής 
Κανταρινέτ. Ντεζουά, Καουντάλ! Τί παράδοξο τό
νον ποϋ έ'περναν γι’ αύτόν άπό δύο ωρών, αύτά τά 
δύο ύνόματα! Τί ψεύτικη και φανταστική τοΰ έφαί- 
νετο ή ιστορία τής μποέμ κα'ι τής ζωής της, τώρα ποΰ 
ήξερε τά θλιβερά καϊ ελεεινά απόκρυφα, τώρα ποΰ 
έμαθε τί φρικώδες παρατσούκλι έδινεν ό Ντεσελέτ 
σ’ αύτά τά συνοικέσια τοΰ δρόμου!

Τό σκοτάδι τής νύχτας, πιό μαύρο άπό τή γειτνίασι 
τοΰ θανάτου, τόν έκανε νά φρικιρί. ’Επήρε πάλι τόν 
ίδιο δρόμο. Κάπου κάπου τόν άγγιζαν μπλούζες, ποΰ 
πηγαινοήρχοντο σάν φτερά τϊς νύχτες, ή φούστες ποΰ 
έστεκαν στις πόρτες υπόπτων σπιτιών, άπό τών όποιων 
τά βρώμικα τζάμια διεκρίνοτο τά χρωματιστά φώτα 
ποΰ ξέχυναν άπειρα πολύχρωμα φαναράκια. Ζευγα
ράκια περνούσαν αγκαλιασμένα... Τί ώρα ήταν;... 
Τά γόνατά του είχαν παραλύσει. Θά πήγαινε νά κοι- 
μηθή καϊ τό πρωϊ χωρίς θυμούς θά τής έλεγε ψυχρά 
ψυχριί : «Ξέρω ποιά είσαι... Δέν είναι ούτε δικό σου 
ούτε δικό μου λάθος, άλλά δέν μπορούμε πιά νά 
ζήσουμε μαζύ. Πρέπει νά χωρίσουμε... > Καί γιά νά 
αποφυγή τάς ενοχλήσεις της και νά μή τόν παρακο
λούθηση, έπαναλαμβάνοντας τϊς γνωστές σκηνές, ποΰ 
έκανε τοΰ Γκουρνερί, θά έπήγαινε στήν πατρίδα του 
νά φιλήση τήν μητέρα του καϊ τϊς αδελφές του, καϊ 
νά άναπαυθή εϊς τάς δχθας τοΰ Ρήνου ξεχνώντας τή 
φρίκη τοΰ κακού όνείρου ποΰ τόν έβασάνιζε.

Είχε κοιμηθή κουρασθεΐσα νά τόν περιμένη.Ή λάμ
πα έλαμπεν άκόμη. Αποκοιμήθηκε διαβάζοντας ένα 
βιβλίο ποΰ ήτανε πεσμένο έπάνω στό σεντόνι, μπρο
στά της. Όταν μπήκε, δέν τόν κατάλαβε καϊ εξακολου
θούσε νά κοιμάται μέ μιά ήρεμη άναπνοή σάν μικρού 
παιδιού. Έστάθηκεν δρθιος, κοντά στό κρεββάτι κα'ι 
τήν έκύτταζε περίεργα, σάν μιά νέα γυναίκα, μιά ξένη, 
ποΰ τήν βρήκε νά κοιμάται στό κρεββάτι του.

Τί έμορφιά! Τά χέρια της, ό λαιμός, οί ώμοι της 
έφαίνοντο σάν νά ήσαν άπό καθαρό κεχριμπάρι, χω
ρίς ζάρες, χωρίς κηλϊδες. Μιά φρεσκάδα, μιά διαφάνια 
σαρκός, πού γεννούσε τό μεγαλείτερο πόθο. Άλλά στά 
κόκκινα βλέφαρά της, κόκκινα άπό τό διάβασμα, ή άπό 
τήν ανησυχία της, ποΰ τόν περίμενε, στά χαρακτηρι
στικά της, ποΰ ό ύπνος τά άπεκάλυπτε ελεύθερα, άλη- 
θινά δπως πράγματι ήσαν, χωρίς νά τά ύπερασπίζη 
ή έπιθυμία τής γυναίκας ποΰ θέλει νά τήν άγαποΰν, 
ποΰ ποθεί νά είναι πάντοτε ώραία, φαινότανε μιά κού- 
ρασις, ποΰ μόνο τά χρόνια δίνουν. Ή ήλικία της, ή 
ιστορία της, τά καπρίτσια της, οί έρωτές της, ή φυλακή, 
τά δάκρυα, δλα έφαίνοντο, δλα ήσαν άποτυπωμένα. ΊΙ 
λαγνεία καϊ οί πόθοι της καϊ ή ρητϊς τής αηδίας, ποΰ 
έσχημάτιζε τό κάτω χείλος της αφημένο έλεύθερο νά
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γέρνη, ή κουρασίς της σάν νά είχε πιει ξέχυλα τό 
ποτήρι τής ήδονής, άρχισαν νά δίνουν στή σάρκα της 
τήν ωριμότητα ποΰ προμαντεύει τά γεράματα.

Αύτή ή προδοσία τοΰ ύπνου, καϊ ή σιωπή τοΰ θα
νάτου ποΰ ήταν άπλωμένη έκεϊ μέσα, τοΰ γεννούσε 
άπαίσια συναισθήματα. Τοΰ φανέρωνε ένα πεδίον μά
χης τήν νύκτα μέ τήν φρίκη ποΰ δίχνει καϊ αύτήν ποΰ 
δίνουν αί κινήσεις τής σκιάς.

’Ολίγον κατ’ όλίγον έρχότανε σ’ αύτό τό δυστυχι
σμένο παιδ'ι ν’ άρχίση τά κλάμματα καϊ ν’ άφίση νά 
ξεσπάσουν οί λυγμοί, ποΰ τοΰ έπνιγαν τόν λάρυγγα.

Δ'
Έβιάζοντο νά τελειώσουν τό γεύμα τους. Άπό τό 

άνοιχτό παράθυρο άκουγότανε τά ξεφωνήματα τών 
χελιδονιών, ποΰ χαιρετούσαν τόν ήλιο ποΰ έσβυνε. Ό 
Ζάν δέν μιλούσε, άλλά ήτο έτοιμος ν’άρχίση γιά τήν 
ϊδια πάντα ύπόθεσιν, πού τόσο έβασάνιζε τήν Φανή 
άπό τήν τελευταία του συνάντησι μέτόν Καουντάλ. Τόν 
έβλεπε, ποΰ μέ τά μάτια κατεβασμένα έπερνε ένα βε
βιασμένο ήρεμο ύφος, δπως πάντα, δταν εϊχε νά τής 
κάνη νέες σκηνές. Έκατάλαβε τί θά τής έλεγε καϊ πριν 
νά άρχίση, τοΰ είπε.

—Ακούσε, ξέρω τί θά μοΰ πής... νά χωρίσουμε. 
Σέ παρακαλώ, φτάνει πιά.... Άφοΰ πέθανε πιά καϊ 
άφοΰ δέν άγαπώ στόν κόσμο κανέναν άλλον άπό σένα...

—Άν είχε πεθάνει, δπως λές,δλο αύτό τό παρελθόν... 
Καϊ τήν έκύτταζε μέσα στά έμορφα στακτιά μάτια της, 
φρίσσων καϊ άλλάζων έκφρασιν σέ κάθε έντύπωσι.

— Ναϊ δν είχαν σβύσει πιά γιά σένα δλ’ αύτά, δέν 
θά φύλαγες αύτά τά πράμματα, ποΰ στά θυμίζουν, τόσο 
προσεκτικά, μέσα στό ερμάρι σου.

Τό σταχτ'ι τοΰ ματιοΰ της, τό σκέπασε μιά βελου
δένια μαύρη σκιά.

— Λοιπόν, ξέρεις;
"Ωφειλε νά καταστρέψη δλον αύτόν τόν όγκον τών 

έρωτικών έπιστολών κα’ι τών φωτογραφιών. Όλα αύτά 
τά εύγενή κα'ι ένδοξα ένθύμια, τά όποια εϊχε διατη
ρήσει, τόσα χρόνια κα'ι τά είχε σώσει άπό κάθε κατα
στροφή, έπρεπε τώρα νά τά θυσιάση στόν έρωτά της 
πρός τόν Ζάν.

—Τούλάχιστον θά μέ πιστέψης ύστερα; Καϊ μ’ ένα 
χαμόγελο στά χείλη, μέ τό όποιον προσπαθούσε νά 
κρύιίτη τήν άμφιβολία της, έτρεξε γιά νά φέρη αύτό 
τό δεματάκι, ποΰ τυραννοΰσε τόν εραστή της άπό τόσες 
ήμέρες. |Ή συνέχεια είς τό προσεχές]

Ν Ε A I ΘΕΡΑΠείΑΙ
ΕΝ ΤΟι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ
θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή επιληψία (σελη

νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροβεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα Άκτίνων Ραϊντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής άνικανότητοτ κα'ι έκσπερματώσεως Ιδία όλως 

θεραπεία μέ έκπ. ηκτικά άποτελέσματα.

Τό χρονικό τής Μόδας.

Εις τήν έμορφιάν μα; ή μύτη παίζει σπου- 
δαϊον ρόλον. Το έμορφώτερον πρόσωπον είμ- 
πορεΐ νά χαλάση μέ μίαν άσχημη μύτη. *Ας  

τήν έςετάσωμεν φυσ.ογνωμικώς τήν 
μύτην. Μύτη — γράφουν οί φυσιογνω- 
μισται — μικρά και τοξοειδή; είνε γνώ
ρισμα πνεύματος γλυκέωςκαϊ προσεκτι
κού, εύπειθοΰς καί ζωηρώς ευαίσθητου 

εϊς-καλλιτεχνικά; λεπτότητας. Μύτη κυρτή είς τήν ράχιν, 
δεικνύει ψύσιν κυριαρχικήν και ίσχυρογνώμονα. Ρινικά όστα 
παχεα, εινε σημεΐον τών άνωτέρων ιδιοτήτων τοϋ ανθρώ
που. Μικτοί ρω&ωνες εϊνε δειλία. Τά ευκίνητα πτερύγια 
δεικνύουν λεπτότητα αισθήματος, άλλά καί ροπήν πρό; 
ήδυπάθειαν. Μύτη μεγάλη εϊνε σημεΐον τελειότητο; καί 
έντελοϋ; Ισορροπία; τοϋ φυσικού οργανισμού. ΊΙ μύτη δέν 
έγινε βέβαια «γιά εύμορφιά». "Εχει τήν αποστολήν νά 
συνεργάζεται είς τήν αναπνοήν, νά δέχεται τάς όσμάς, νά 
δίδη τόν τόνον τής φωνής Μή παραλείπετε λοιπόν πρωί καί 
βράδυ νά άναρροφατε διά τή; ρινο; χλιαρόν ύδωρ καθαρόν 
ή αρωματισμένου μέ ολίγα; σταγόνα; νερού τής τουαλέττας. 
Μή εκριζώνετε ποτέ τάς τρίχας τού εσωτερικού τής ρινός. 
Νά τάς κόπτετε μόνον άν είνε μακραί. Καί άλλη μία συμ
βουλή ειδικού: "Οταν μυρίζετε λουλούδια, μή τά πλησιά
ζετε πολύ είς τήν μύτην. Υπάρχει κίνδυνος νά εϊσπνεύσετε 
μικρότατα έντομα, τά οποία συχνά κρύπτει ό κάλυ; τοΰ 
άνθους. Καί τώρα σάς δ·.δω μερικας οδηγίας διά τάς συνει- 
θεστέρα; παθήσεις τής μύτης. Ό έξυθρότης της προέρχε
ται ή άπό κακήν πέψιν ή άπό κακήν κυκλοφορίαν ή από 
χρήσιν ποτών είς τούς άνδρας. Ή θεραπεία επιτυγχάνεται 
μέ ηλεκτρισμόν ή διά lotions μέ βάσιν άπο φάρμακα 
συσπαστικά τών αγγείων, όπως ή adrenaline. Διά τήν 
συνάγχην τήν τρομεράν τί νά εΐπωμεν ; Είναι άπό τούς 
τρομερωτέρους εχθρούς τών θελγήτρων μας. Κοκκινίζει τήν 
μύτη, τήν χονδραίνει, κοκκινίζει τά μάτια καί τά γεμίζει 
δάκρυα.

ΊΙ αντισηψία καί ή καθαριότης είναι τά πρώτα δπλα 
κατά τού συναχιού. "Επειτα βυθίσατε τεμάχιον βάμβακος 
εί; τήν κατωτέρω διάλυσιν καί εισαγάγετε το εί; τους ρω- 
θωνας όσον ε’μπορεΐτε βαθύτερα.

Menthol............................................... Ο gr. 50
Chlorydrate de'cocalne..................... Ο · 10
Huile d'eucalyptus.......................... » 30

'Επαναλαμβάνετε' τήν εισαγωγήν πολλάκις τής ήμέρας 
καί άφίνετε τόν βάμβακα ίλην τήν νύκτα είς τούς ρώθωνας.

Κόλ · Κρέμ.
LA ΜΟΝΟΑΙΝε

Τά κόλ-κρέμ είναι μεγάλης χρήσεως καί ώφελιμώτατα, 
άβλαβή καί εύθηνά.

Δίδομεν συνταγήν κόλ - κρέμ καί οδηγίας διά τήν κατα 
σκευήν του.

. . 215 gr. 
. . 30 . 

’ a a bo .

. . 15 .
. . 0.15 ·

Huil d'amandes douces 
Cire blanche.................
Blanc de baleine . . . 
Eau de roses .... 
Teinture de benjoin . 
Essence de roses . . .

Θέτετε δλα αύτά είς έν δοχεΐον, τό όποιον τοποθετείτε εις 
άτμόλουτρον (bain - marie) καί ρίπτετε τόν κηρόν καί τό 
blanc de baleine. Όταν διαλυθούν προσθέτετε τό έλαιον 
και άφίνετε_τό σύνολον είς ·. ύ άτμόλουτρον έπί τινα λεπτά 
διά νά γίνη τελεία ή διάλυσις. "Επετα αποσύρετε τό δο
χεΐον καί χύνετε τό benjoin καϊ τό eau de roses, άνακι-

Είναι μιά άσχημιά ραγματικώς είς τό γυναικείον σώμα 
καί πρό πάντων είς τήν επιδερμίδα τού προσώπου τό χνούδι, 
πού παρουσιάζεται άδρότερον παρ’ όσον πρέπει είς τά; κνή- 
μας, εί; τάς χεΐρα; η είς τό πρόσωπον.

Ή δασύτης αύτή δέν συμβιβάζεται μέ τήν απαλότητα 
τοΰ γυναικείου δέρματος καί δι’ αύτό δ'σαι συμβαίνει νά τήν 
έχουν, θέλουν νά άπαλλαγοϋν μέ κάθε τρόπον άπό τό κακό 
αυτό φαινόμενον, πού τόσον ζημιώνει τήν έμορφιάν των 
Σάς παραθέτομεν κατωτέρω μίαν συνταγήν όλιγοδάπανον, 
μέ την δποίαν ήμπορεΐτε κάλλιστα νά απαλλαγήτε από τήν 
όχληράν αύτήν ίδιοτροπύαν τής φύσεως. 1 ίαραγγέλλετε εί; 
ενα φαρμακοποιόν νά σας έτοιμάση μίαν σκόνην ώς έξής:

Hydrosylfate de soude.......................... 10 gr.
Chaux vive en poudre.......................... 10 ·
Amidon........................................................ 10 »

Τήν σκευασίαν αύτήν φυλάσσετε μέσα εις ενα μπλέ μπου
καλάκι τυλιγμένο μέ χαρτί, διότι επηρεάζεται άπό τό φώς. 
Όταν θέλετε νά κάμετε χρήσιν τού φαρμάκου, αναλύετε 
όλίγην σκόνην μέ ολίγο νερό, εί; τρόπον ώστε νά σχηματι- 
σθή ενα εϊδο; ζύμη;' μέ τήν ζύμην αύτην αλείφετε τό τρι
χωτόν μέρος και τήν άφίνετε έκεϊ έπί 4—5 λεπτά τής 
ώρας Μόλις αίσθανθήτε ελαφρό κάψημο τήν άφαιρείτε. Μαζί 
της θά άφαιρεθοΰν καί αί τρίχες χωρίς κανένα πόνον.

Μπούτι αρνίσιο.

Παίρνομεν ένα αρνίσιο μπούτι καί τό θέτομεν μέσα εί; 
μίαν κατσαρόλαν. Ιίροσθέτομεν 10 κόκκου; πιπέρι, αρκετή 
κανέλλα, ένα ποτήρι άσπρο κρασί καί κλείομεν τό σκέπα
σμα τή; κατσαρόλας, σφραγίζοντες αύτό ολόγυρα μέ ζυμάρι 
διά νά μή βγαίνη ο αχνός. Επειτα τοποθετούμεν τήν κα
τσαρόλαν είς πολύ σιγανήν φωτιάν καί αφίνομεν νά σιγο- 
ψηθή. "Αμα έννοήσωμεν δτι είναι έτοιμον, τό κατεβάζομεν 
καί τό κόπτομεν είς τεμάχια, τά όποια σερβίζομεν, άν θέ
λουμε, μέ μιά σαλάτα ολόγυρα, από σγουρά μαρούλια ψιλο
κομμένα καί αλατισμένα.

Μπουτάκι γεμιστό.

Παίρνομεν ένα αρνίσιο μπούτι καί άφαφούμεν τό κόκκαλο 
μέχρι τής κλειδώσεως. Άφαιροϋμεν καί όλίγον κρέας άπό 
μέσα καί τό κόπτομεν εί; κιμά, τό όποιον τσιγαρίζομεν καί 
κατόπιν άναμιγνύομεν κάστανα ψημμένα, κουκουνάρια, στα- 
ίίδα μαύρη καί άσπρη καί 'ένα αυγό κτυπημένο. Άφοΰ 
υμωθή τό γέμισμα παραγεμίζομεν τό μπουτάκι, τό ράπτο- 

μεν καί τό περνούμεν είς τήν σούβλαν νά ψηθή. Τό κόπτσ- 
μεν κατόπιν είς φέτες χονδρές και τό γαρνίρομεν μέ ρεπα- 
νάκια καί πατάτες.

ετεκιοε επεΡΑΜίκτ

ΑΠΟ ΤΑ “ΜΑΓΕΜΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ λ „

OKTASTIXON

Πήρες μιά λύρα γιασεμιών καί μ άταλή πνοή 

φτερονγισες στόν ΰπνο μου ποΰ ο'ε κρυφοζητοΰοα. 

καί τά μαλλιά μον έφίλησες καί μουπες- ·Στή ζωή 

&έλω νά είμαι ή ξάγρυπνη παρ&ενική οου Μούσα·.

Καί τώρα πού ή φωνοΰλ.ά οου, καλή μου, τραγουδεΐ 

καί παιχνιδίζει ανάλαφρα σιο γέλοιο οου ή ματιά σου, 

λέγω· δέν ήιαν ναμουνα τής αρμονίας χορδή, 

νά ξεψυχή ή άγάπη μου οτά κρινυδάχτνλά σου;
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

(Συνέχεια άηό το πρσηγούμβνον)

— Αέρα'. Γιά τό θεό' Χάνομαι· έφώναξε ή κυρία Μαρκέτου.
— Κουράγιο· τής είπε γελώντας ·'. καπτάν Νικολός. Είναι 

τώρα ποϋ ξεμπουκάρουμε γλέπεις καί γι’ αύτό μποτζίρει. Σέ 
λίγο 0ά στρώση.

Παρηγοριά στόν άρρωστο. Ποϋ νά στρώση Γρεγολεβάντης. 
Θά τόν είχαν στήν μπάντα. Κι’ άπό πάνω καταίβαζε

Βαστώντας τό κάγκελο τής σκάλας ό καπετάν Νικολός 
άρπαξε τήν κυρίαν Μαρκέτου άπό τή μέση καί τήν άναίβασε. 
κυττάζοντας και τήν Μίτσα. Άλλά ή Μίτσα. δέν μπορόϋοε νά 
σηκωθή. Είχε σφηνωθεί στήν γωνιά.

— Βρέσυ Κωστή ! έφώναξε είς τόν καμαρότο. Δώσε ένα 
χέρι στό κορίτσι-

Ό καμαρότος τήν έβοήθησεν νά σηκωθή καί τήν υπε- 
βάστασε έως ότου ανέβηκαν στό καπνιστήριον. Άλλος κα
ταυλισμός καί έκεϊ. "Αλλο άπαίσιον θέαμα. Έβγήκαν έξω. 
Έκεϊ συνήλθαν κάπως.

— Πώς θά τεράσωμε τή νύκτα; ήρώτησε ή κ. Μαρκέτου.
— Ό κύριος πλοίαρχος θά μας τά διόρθωση' είπε ή Μίτσα.
"Εγινε ένα πρόχειρο συμβούλων τότε. Ό καμαρότος, έρω- 

τηθείς, έδήλωσεν. ότι δέν έχει άλλας θέσεις. Τότε ό πλοίαρχος 
έλαβε τήν μεγάλην άπόφασιν.

— Ξέρεις τί νά κάνης Κωστή; Νά άλλάξης σεντόνια στό 
γιατάκι μου καί νά στρώσης καί τόν καναπέ.

Ό Κωστής ένόησε. Καί άλλοτε ό προϊστάμενος του είχε 
δείξει αβρότητα ιππότου. Έφυγε λοιπόν καί έχάθη εις τήν 
κάθοδο» τής πρώτης.

— Έτσι τό λοιπόν· αυνεπέρανε ό πλοίαρχος. Τοϋ λόγου 
σας κυρία θά πλαγιάσετε στό γιατάκι μου και τό κορίτσι άπό 
δώ στόν καναπέ.

— Σάς ευχαριστούμε πολύ καί μάς κάνει κόπο ποϋ γινό- 
μεθα αφορμή νά χάσετε τήν ησυχίαν σας· είπε ή Μίτσα.

— Δέν βαρυσύσαοτε- άπήντησεν. 'Εμείς έτσι τήν περνάμε 
στό πόδι. Μιά βραδυά είν'αύτή. Πάμε τιάρα σιά - πέρα νά 
σάς βολέψω στήν καμπίνα μου.

Έπιασε καί τή μιά καί τήν άλλη άπό τό μπράτσο μέ τά 
σάν μέγγενη χέρια του και μ’ όλο έκεϊνο τό παραχυλητό 
έπροχώρησε μέ τό φορτίον- του ίσια, καί χωρίς νά χάση τήν 
ισορροπία του, πρός τήν γέφυρα. Είς τήν σκάλα έσταμάτησε 
καί έβοήθηοε τίς δυό γυναίκες, τήν μιά έπειτ' άπ’ τήν άλλη, 
ν’ άνέβουν καί έπειτα ό χονδρός εκείνος όγκος άνέβηκε δυό - 
δυό τις σκάλες σάν γάτος.

ΊΙ δυό γυναίκες τόν έπερίμεναν, κολλημένες σάν πεταλί
δες έπάνω είς τά ντυμένα μέ μουσαμά πουνιέλλια. Τίς άρπαξαν 
πάλιν ή δυό μέγγενες τοϋ γερό-λυκου καί χωρίς νάτό καταλά
βουν είιρέθηκαν είς τήν στενήν καμπίναν τοϋ κυβερνήτου.

Τί ώραΐα ποϋ είν’ έδώ ! έκαμεν ή Μίτσα.
At, αυτό είναι τό φτωχικό μας κι' έδώ μέσα θά άφήσω 

καμμιά ό>ρα τά... στραβόξυλά μου.
Έφθάσε καί δ καμαρότος, κρατώντας κελύφη μαξιλαριών, 

σενδόνια κ.λ.
—"Αμε, γειά σου, Κωστή· σβέλτα, παιδί μου.
Ώς ποΰ νά έτοιμάση ό Κωστής τά κρεββάτια, ό καπτάν 

Νικολός τούς έδωκε άπό ένα λουκούμι.
— "Ελα τώρα, Κωστή. Μετά τό Σεριανό χρειάζεται καί ένα 

ποτηράκι νερό. Ξέπλυνε τό ποτήρι μου καί βάλε άπ’ τό δικό 
μου τό βαρελάκι. Θά πιήτε νερό τοϋ Μάνα, ποΰ γέμισα μέ τό 
• σιά - κάτω».

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΦΟΥΡ ΙΌΥΝΙΑΣΜΕΝΗ
Τέλος πάντων - έτελείωσαν όλα καί ό καπτάν Νικολός’ 

παρ’ δλην τήν διάθεσιν τής λίμας ποϋ είχεν, άντελήφθη δτι 
ή δυό «ξένες ■ του ένύσταζαν.

— Τό λοιπόν, έγώ τώρα σας άφίνω. Σόκα τήν πόρτα καί 
μόνε είναι καιρός θά σάς μιλήσω. Καληνύχτα σας.

-Καληνύχτα. Σάς ευχαριστούμε πολύ πολύ, κύριε πλοίαρ
χε· είπαν η δύο γυναίκες.

Έπειτα έκλεισαν τήν πόρτα καί έβγαλαν τά καπέλλα τους. 
Ή Μίτσα έβοήθησε τήν θείαν της νά γδυθή καί έπειτα έγδύ- 
θηκε καί αύτή καί έπλάγιασαν. Ή γρηά σιό στενό κρεββα- 
τάκι τοΰ πλοιάρχου καί ή Μίτσα είς τόν καναπέν.
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Σέ λίγο ή κυρία Μαρκέτου, κουρασμένη, μπαϊλντισμένη, 
ζαλισμένη είχε πάρει τόν πρώτον. Μά ή Μίτσα...

Ή Μίτσα, ξαπλωμένη εϊς τό καναπεδάκι τής καμπίνας, 
έσκέπτετο. Ποϋ έπήγαινε; Τί τήν έπερίμενε; Τό "Αγνωστον 
ώρθοΰτο ενώπιον της ύπό μορφήν μυριάδων έρώτηματικών 
καί ή σκέψις της έκλυδωνίζετο είς ένα πέλαγος πολυτάραχου.

Έξω ό καιρός είχε γίνει. Τό κϋμα ήτον χονδρό, διάπλατο 
καί κατέβαινε άπό τόν Κάβο λυσσασμένο. Τό καράβι τρα
βέρσο. έψήλωνε ολοένα, άπάνω στόν καιρό καϊ έσκαμπανέβαζε 
άδιάκοπα. Ή κουβέρτα σαρωνόταν ολοένα άπ' τά νερά, ποϋ 
μπουκάριζαν άπ’ τήν πλώρη. Έξαφνα ή Μίτσα ένοιωσε, πώς 
ό καναπές έπεφτε μέσα σέ κάποια άβυσσο καί κατρακυλούσε 
κι’ αύτή μαζί. Ή καμπίνα έτριξε δλόκληρη καί τής έφάνηκε 
πώς τά ξύλινα τοιχώματά της άποσυνετίθεντο.

Παναγία Παρθένα! έφώναξε, χωρίς νά ήμπορέση νά 
κινηθή, διότι έξηκολούθει νά γλυοτρφ στό βάθος.

— Χανόμαστε, Χριστέ μου ! έφώναξεν, άφυπνισθεϊσα, καί 
ή κυρία Μαρκέτου.

"Επειτα σάν ένα γιγάντιο χέρι νά τό έσταμάτησε άπότομα 
τό καράβι καί έμουντάρισε έμπρός. Πάλι ένας κρότος άπό 
πάνω άπ’ τό ταβάνι έκαμε τήν καμπίνα νά τρίξη όλόσω- 
μη. Τό καράβι μουντάροντας είχε πάρει τήν θάλασσα άπ’ 
τήν πλώρη καί τόνοι ολόκληροι νερό έπεσαν έπάνω στήν 
καμπίνα.

Καί έπειτα άλλες θάλασσες, ή μιά άπάνω στήν άλλην, έως 
ιό πρωί. Μάτι δέν έκλεισαν ή δυστυχισμένες ή γυναίκες. 
Κατά τίς δύω τά μεσάνυχτα, δ καπτάν Νικολός, σκαντζά
ροντας, έκτύπησε τήν πόρτα καί τίς ήριότησε μήπως ήθε
λαν τίποτε.

Άντί άπαντήσεως, ένα μουγχρήτό καί ένας λαρυγγισμός 
τής κυρίας Μαρκέτου, σάν σφύριγμα, ήκούσθησαν άπό μέσα.

— Κατάλαβα· είπε χαμογελώντας δ καπτάνιος. Πάλι ρου
κέτες έχουμε.

Τέλος κατά τίς επτά τό πρωΐ, έπειτα άπό ψήλωμα άρκετών 
ώρών, τοΰ έδωκαν στά πρύμα καί έφουντάριζαν στή Σϋρα. 
Μέσα είς τό λιμάνι η δυό γυναίκες εύρήκαν εύχαιρίαν νά 
πάρουν έναν ύπνον τεσσάρων - πέντε ώρών, ποΰ έχρειάοθη τό 
■Αίγαΐον. διά νά πάρη δέρματα διά τόν Πειραιά.

Μάτην ό Καπτάν Νικολός τίς παρεκίνησε νά βγοΰν νά 
• σπασάρουν λιγάκι», μέ τήν υστεροβουλίαν νά τό «κόψη 
κι' αυτός δίπλα· κανά-δυό ώρες στό γιατάκι του. Καί, άπελ- 
πισθείς, κατέβηκε στήν «θέσι» καί τόν έπήρε.

Τέλος κατά τις 11 έσταμάτησε ί) μπόγα καί έκλεισαν τά 
αμπάρια. Ό Κωστής έτρεξε τότε στήν καμπίνα καί έκτύπησε 
τήν πόρτα.

— ΓΙοιός είναι; ήρώτησεν ή Μίτσα, ή όποία, μολονότι τό 
καράβι ήτον άναπλωρισμένο στό λιμάνι, δέν έκλεισε μάτι άπό 
τήν άνησυχία περί τοΰ αδήλου μέλλοντος της.

—Άν θάφάτε, έλάτε μόνε-μόνε νά σάς στριόσω τώρα πριν 
ανοιχτούμε- είπεν δ καμαρότος.

Ή Μίτσα ήρώτησε τήν θείαν της άν έχη δρεξιν, άλλ' ή 
κυρία Μαρκέτου έπροτιμούσε τό ξάπλωμα άπό τήν τροφήν. 
Ή Μίτσα δμως έπωφελήθη τής εύκαιρίας καί έπετάχθηκε 
στήν τραπεζαρία, δπου έπήρε «μιά ■ δυό μπουκιές».

Μεσημέρι έκτυποΰσαν ή καμπάνες έξω, όταν τό «Αίγαΐον» 
έξεμπουκάρισε άπό τό ήσυχο λιμάνι τής Σύρου διά νά παρα- 
δοθή καί πάλιν εις τό αδιάκοπο κούνημα, ποΰ τό έρεμπέλευε, 
έως ότου «άπάγγειασε· κάτω άπ’ τό Μακρόνησο. Καί κατά 
τις επτά τό βράδυ καβαντζάριζε τήν Φρεαττύδα.

(Ή συνέχβια ®1ς τό προσεχές).

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 %
Άπόκτησις γραμμών. - Αϋξ-ησις δυνάμεων. Άνευ διαίτης.

0Ρ8ΟΠΕΑΙΚΟΜ και Μηχαμοβεραπεπικομ Ινπιιοπον
ΜΑγΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 - ΓΗΛ. 1087

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Ορίστε, Κυρίες καί Κύριοι, στό 
πανόραμα, νά δήτε πάλι πράμ- 

ματα... άδυσώπητα.
ΕΔΩ βλέπετε τούς μεγαλο'ίδεά- 

τες. Οί καϋμένοι! Βλέπετε πώς 
υποφέρουν πατριωτικώς; Τό φυ
σούν καί δέν κρυώνει, ποΰ ήρθαν 
οί Ρώσοι στή Μακεδονία. Άμ' 
έκεϊνο πάλι τό γράμμα τοΰ Τσά
ρου στόν Κωνσταντίνο; Κάτι λάκ
κο έχει ή φάβα, βέβαια. Μά άς 
όψονται οί αίτιοι, ποΰ δέν άφησαν 

τότε νά πάρωμε τά Δαρδανέλλια καί τήν Πάλι, γιά νά τά δώ
σουμε στή Ρωσία, νά γλυτώσουμε μιά γιά πάντα άπό τόν 
σλαυϊκό κίνδυνο. Άς όψονται έν ώρφ κρίσεως.

ΑΥΤΟΣ έδώ είναι ό βαλκανικός φούρνος- κι’ αύτοί μέ τίς 
πολύχρωμες φάτσες είναι οί φυλές τοϋ 'Ισραήλ. Βλέπετε, ποΰ 
μοχθούνε καί δρώνουν καί ξεδριόνουν; Ξέρετε τί κάνουν; Μά 
δέν έδιαβάσετε τίς εφημερίδες, ποϋ γράφουν δλο καί γιά 
«ζυμώσεις». Καλέ, ζυμώνουν οί άνθρωποι, νά φτιάσουν καρ
βέλια. Μά φαίνεται, πώς τό προζύμι τους είναι χαλασμένο· 
ή τό άλεύρί τους νοθεύτηκε άπό κάποιον Πειραιώτη άλευρο- 
βιομήχανο· γιατί άλλοιώς, τόσον καιρό τώρα, έπρεπε τό καρ
βέλι νάναι, όχι μόνο φουσκωμένο, άλλά καί φαγωμένο.

ΕΔΩ, σ' αύτή τήν είκόνα, είναι δυό διαφορετικοί πατριώ
τες. Ό ένας βρίζει άνορθωτικά' καί δμως στήν έπιστράτευσι 
φρόντισε νά κάνη τά παιδιά του κουραμπιέδες. Ό άλλος δέν 
απαντφ· μά κι’όταν σκοτώθηκε τό παιδί του στόν πόλεμο δέν 
έβγαλε μιλιά.

ΑΥΤΟΙ, ποΰ πέφτουν ανάσκελα τή νύχτα στήν όδός Άθη- 
νάς, μήν τρομάζετε, δέν έχουν χολέρα· σάπια φρούτα καί 
φλούδες καρπουζιών πατούν οί άνθρωποι καί γκρεμοτσακί- 
ζουνται σέ κάθε βήμα.

Τρίγκ, τρίγκ... κι’ ό Θεός νά μας φυλάη άπό χειρότερα.

«
ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ

Κι' ό γρινιάρης δ Κοκός 

ιιε μιάν δψι τοΰ θανάτου 

μέ προσβλέπει τραγικώς 

καί μοΰ λέει τά βάσανά του :

Σέ κάποιο ζαχαροπλαστείο 

μιά πάστα μοΰφεραν τρανή.

Αέν πρόφθαοα νά τή μασήσω 

καί νοιώθω έδώ νά μέ πονή.

Σέ λίγο κόψιμο μέ πιάνει, 

κάτι ποΰ σφάζει ιήν καρδιά, 

καί ιρέχω, τρέχω νά προφθάοω, 

πριν νά μέ πάρουν... μυρωδιά.

Στό ρεστωράν,ποΰ είμαι πελάτης, 

μοΰ φέρνουν έδεσμα όρεκτόν 

μά νόσου μέσα πέντε μύγες 

κάνουν τό μπάνιο τους μικτόν.

Κραυγάζω ευθύς, μά ιό γκαρσόνι 

ενήμερου τού μυστικού,

«Ούδ'εν καλόν άπ' ιήν κουζίνα, 

μοΰ λέγει, είν' άμνγές κακού·.

Τραβώ γιά κάποιο καφενείο, 

νά πιώ βαρύγλυκον καφέ.

Τρέχει ξιφιέρι τό γκαρσόνι 
καί μού τόν φέρνει άπ" ιό μπουφέ.

«

ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ
Πάγω νά πιω μέ τί καμάρι!

— Χριοιέ μου, σώσε άπ’τά δεινά! 
Πάνω or ή γλώοσά μου μπερδεύει 

μιά κατσαρίδα τόση, νά!

Προχτές φορούσα ιά λευκά μου 

κι έπήρα άμάξι καθαρό, 

νά πάω >·ά δώ μιά φιληνάδα, 
ποΰ δεν τήν είδα άπό καιρό.

Φτάνω στό σπίτι κί άπ τ' άμάξι 
—ποΰ τό κακό νά φανταοιής;— 

βγαίνω μοιιτζοΰρες φορτωμένος 

σάν... παρ’ όλίγον βουλευτής.

Μπαίνω στής φίλης μου τό σπίτι 

μέ τό κοστούμι τό λερό- 

κι έκείνη βύσσινο μοΰ βγάζει, 

νά μέ τρατάρη μέ νερό.

Κάνω νά πάρω άπ’ τό γλυκό της, 
μά—Ήλ.1 λαμά οαβαχθαν'ι— 

τραβώ, τραβώ καί δέν τελειώνει 

μιά τόση τρίχα καστανή.

θέ μου, σκύψε στήν Ελλάδα 

καί λυπήσου ένα λαό, 

π’ δλες ιόν χτυπούν αράδα 

οί πληγές τοΰ Φαραώ.

ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ
— Νά νομίζης, ότι έπικοινωνεϊς μέ τήν έρωμένην σου καί, 

άντί τής έρωτικής επιστολής, κατά λάθος νά κλείσης είς 
τόν φάκελλον τόν λογαριασμόν τοΰ ράφτη σου.

— Νά βλέπης είς τήν εφημερίδα, ότι έκέρδισες τόν πρώτον

*

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟ

αριθμόν τού λαχείου κΓ έπειτα ν' άποδειχΰή, ότι ό άριθμός 
αύτός ώφείλετο είς τυπογραφικόν λάθος.

— Νά τυπώσης ρεκλάμες διά τήν «Νευρολογικήν Κλινικήν» 
σου καί νά μή παρατηρήοης, ότι έκυκλοφόρησαν μέ τίτλον 
«Μεγάλη Νεκρολογική Κλινική».

«
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Είς τόν κ. Κύρον

Κι’ άν άκυρος γιά μερικούς μέ τήν «Εστία» σου περνφς, 
φθάνει πού κΰρος σούδωκαν καί σέ τιμούνε ξέιοι. 
Μά έγώ θά σ’ εύχηθώ νά ζής αίώνια καί νά μή γερνφς, 
νά παίρνουν όλοι οί άσχημοι παρηγοριά οί καϋμένοι.

Είς τόν κ. Ucoji

Σ' ένα όλόμαυρο νησί κάνεις πάντα άραξόβόλι, 
κι' είναι σάν ξιφίρ μπαλέρ ή πολιτική σου δλη.

"Οπου αντιπολιτεύσεις, παίρνεις μέρος ενεργό· 
κι’ ένα όνειρο οέ τρώει, νά οέ κάνουν ϋπουργό.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΕΝ1ΖΕΔΟΥ
Τάμαθες, Τρυποκάρυδο, τά θλιβερά μαντάτα; 

Πάνε τά χρόνια, πονδενα ιόν κόο/ιο μέ λουκάνικα 

’ Εκειοί, μωρέ, οί έπίοιραιοι μοΰ γύρισαν ιά πιαια 

μέ ιό ' Επιτελείο τους καί μέ τά φαρδομάνικα.

Κί ένφ κραιοΰοα τό λαό οτού γελεκιού τήν τσέπη, 

ό Παπαψώιης μ' ενα τον χαστούκι μ ανατρέπει.

Τοΰ κάκου πιά Εύαγγέλιον ειρηνικόν κηρύττω. 

Σάν νοθευμένη δαμαλίς κινώ τήν κάθε υπόνοια. 

Κί δλοι τραβούν οτόν Ιίατρινό καί ιού φωνάζουν ·ζήιω· 

και τόνε Ιέν Χρυσόστομο ιά όργανα ιά ώνια, 
πούνε... γοβιίις στήν έμπνευοι καί δικηγόρος αγενής 

καί παίρνει ·τήν ρητορικήν έκ τοΰ όργάνου τής φωνής·. 

Καί τώρα πιά οϋιε πρόσφυγες μοΰ~ (ΐένουν γιά διαδήλωσι, 

γιατί μεταναστενοεως τούς πήρε επιδημία, 

καί μοναχά εΐμ*  ασύδοτος νά κάνω κάποια δήλωσι, 

πώς κί ό Ζαΐμης ιήν ’Ανιάνι θά κάνη πολέμια, 

γιατί κι αυτό; κρυφοκνιια οιή θάλασσα μειλίχια, 

τώρα π’ αρχίσανε δουλειά ξανά ιά υποβρύχια.

Φεύγουν κί οί πρέσβεις, δυστυχώς, καί πότε θά έπιοιρέψουν! 

Κί είς μάτην γιά τό φίλο μου ιόν ΓΙαπανδρέου έπάλαισα.

Κί αυτοί, μωρέ, οί έπίοιραιοι γιατί νά μή πιστέψουν, 

διι τήν έπιοτράιευοιν έγώ δέν προεκάλεοα ;

Μά ού μέ δυό λογάκια σου δέν θά τούς καταφέρρς ; 

Σέ χαιρετώ μετ’ ασπασμών ό φίλος σου λεϋτερηχ

β
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Δ ... ΩΡΑ

—’Ιταλικόν υποβρύχιον έξεπόρθησε τόν λιμένα τής Πά
λας. Τό ήρωικόν πλήρωμα κιθαρίζει διά τήν σωτηρίαν 
του, άνυψώσαν έπί τού σκάφους ώς λάφυρον καί τήν Αύστρία- 
κήν σημαίαν.

— Άπηγορεύθη ή δημοσίευσις τοΰ άστυνομικοΰ δελτίου, 
δπερ θά τηρήται ύπό άκραν έχεμύθειαν. Τό μέτρον άποβλέ- 
πει είς διοργάνωσιν.... Μυστικής άστυνομίας.

— Αί άνακρίσεις διά τήν πυρκαϊάν τής «Άνέσεως» άπεκά- 
λυψαν, ότι πρόκειται περί έμπρησμοΰ. Έκ τών συλληφθέντων 
υπόπτων, ένοχος άπεδείχθη ό διαβόητος εμπρηστής... Έρως, 
δστις καί κατεδικάσθη είς τόν διά σταυροΰ θάνατον. Ό κ. 
Ξενοπουλος, συγγραφέας τοΰ «Έρωτος έσταυρωμένου», διε- 
μαρτυρήθη διά τήν λογοκλοπίαν.

— Ή ένεργείαις τοϋ Βενιζέλου ϋπερτίμησις τοΰ καπνού θά 
ματαιώση τάς έκλογάς. ΟΙ ψηφοφόροι άπεγοητεύθησαν, ότι 
θά καπνίσουν σιγαρέττσ. ύποψηφίων.

— ('Ιδιαίτερον «Εστίας»). Ό γηραιός πρωθυπουργός τής 
καταστραφείσης Σερβίας αξίζει κάθε θαυμασμόν, τό όνομά 
του δέ θά γραφή μέ ανεξίτηλα γράμματα είς τήν Ιστορίαν τής 
πατρίδος του.

Σ.Σ.Ε. Αλήθεια, τί ευκαιρία ποϋ τήν έχασε καί ό Μεσαίας!
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠ Ν ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

ΤΟ ΜΠΟΞ.—ΟΙ “Άγγλοι και αΙχμάλωτοι, δέν λησμονοΰ· 
αΙχμάλωτοι, ουλληφΟέντΓς κατά τήν τβλενταΐαν έχίΟι

ΟΙ ΚΟΖΑΚΟΙ.—Τέτοιοι είναι οΐ τύποι τών Κοζάκων, πού μετεφέρύηοαν άπο τάς άχα- 
νείς Εκτάσεις τής Ρωσικής Αύτοκρατορίας είς τό Γαλλικόν£μέτωπον, καί άπό έκεί 
μετεφέρδησαν τώρα τελευταίως είν τήν Μακεδονίαν. Τύποι γεροί, μέ άδρά τά χάρο 
κτηριστικά καί τήν άβωότηταΙ τού χωρικού ζωγραφισμίνην είς το πρόοωπόν τους. 
Τούς διακρίνει μεγάλη γενναιότης, άλλά πολεμούν χωρίς μέθοδον καί ούοτημα καί 
αί νεώτεραι πολεμικοί τέχναι τούς Αερίζουν, διότι δεν ήμπορούν νά τάς άποκρούαουν.

ΕΙΣ, ΤΗΝ'ΓΑΛΙΚΙΑΝ.—άιά,τρίτην φοράν οί δυοτνχεϊς κότο,.οι τής Γαλικίας Λ^ί’ϊηό
τής έχβρ.χής Επιδρομής. Γυναικόπαιδα έν μίεφ έρε.πίων φετγονν ιόν
τής καταστςοφήσ, o<qo5to ιήν άΰλιό-χηιά ι® ν'*ςός  τό <<®’Γζΐ>< ν if ς Μ*5· ·

ΕΙΣ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.· 
βειαν ιών Αύστριακών είς ' 
Οαυμασία Αμυνα, ή όποία Αν 
Αύστριακοί έχιτελείς, έν συν, 
δέσεις τής άμύνης καί έξετάζε 
χόλιν, τήν όποιαν οί Ρώοοι

Γερμανοί έσπευσαν είς βοή- 
μέτωπον, ώργανώδη μία 

•ήν Ρωσικήν προέλαοιν. ΟΙ 
ι ερμανούς, κανονίζουν τάς 
’’εχθρού των έξω άπό μίαν 
(οοπαόούν νά καταλάβουν.

ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΚΟΤΗ.—Μέσα είς τά σκότη τής νυκτός, ίνώ τό Ανθρώπινον μάτι δέν 
διακρίνει τίποτε τό συγκεεριμμένον, έκεί κάτω είς τάς 'Αγγλικός άκιάςκαίένώ Ακούε
ται τό ύπόκωαον μοόγκρισμα τών κυμάτων, πού ξ.σποΰν έπάνω είς τούς βράχους, 
έξαφνα μιά λάμφις δυνατή φωτίζει τόν όρίζον τα, μια δεσμϊς πυκνή ήλεκτρικών άχτι- 
νων, προερχόμενη άπό τά ύψη καί συνοδευομένη συχνά άπό τούς ξηρούς καί διαχε. 
κομμένους κρότους τών πολυβόλων. Είναι τά γερμανικά Ζέππελιν, ποϋ άνιχνεύουν,

ϊ*'. Ι01Σ Ε*Ε®*ΝΤΛΣ. — Κοί τούς έλέςαντος άκόμη μιτεχειρίούησαν διά τάς άνάγκας των οί 
δαιμόνιοι Γερμανοί, οί άνθρωποι οί έκμενολλιυόμινοι πάεον έπιοτημονικύν πρόοδον καί κάθε 

φτ·σικήν δυνομιν διά να έπιβληδονν κατά τόν παρόντα πόλεμον.



ΛΔΕΗΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

νά οάς πώ' δλίγο φροντίζω 
άν ό ξενοδόχος δέ μοΰ δώοη

— Μά τήν πίστι μου, 
γιά τούς απατεώνας. Και , ... .
πουλί καλοψημμένο, δπως αύτό ποΰ φιγουράρει εϊς 
τήν εικόνα τής επιγραφής, τόσο τό χειρότερο γι’ αύτόν, 
διότι τόν βάζω τότε όλόκληρον εϊς τήν σούβλαν καί δέν 
τόν αφίνΤυ πριν νά καλοψηθή. Ας μπούμε μέσα, κύριε.

'—i Βλέπω πώς κατωρθώσατε να μέ πεισετε. Δείξτε 
μου λοιπόν, σάς παρακαλώ, τόν δρόμο.

—Ά! κύριε, μά τήν ψυχήν μου, αύτό δέν θά γίνη 
ποτέ, διότι είμαι δ ευτελέστερος τών δούλων σας, 
ό κόμης ’Αννίβας Δέ-Κοκκονάς.

— Καί έγώ, κύριε, δέν είμαι ή ό κόμης Ίωσήφ- 
Ύάκινθος - Βονιφάτιος - Δελεραιν - Δελαμόλ, εϊς τάς 
διαταγάς σας πάντοτε.

— Τότε, δώσατε μου τόν βραχίονα σας και άς 
μπούμε μαζί.

“Επειτα άπό τήν συμβιβαστικήν αύτήν πρότασιν, 
οί δύο νέοι άφίππευσαν και παρέδωσαν τούς ίππους 
των εϊς ένα ιπποκόμον. Κατόπιν έπιάσθηκαν άπό 
τούς βραχίονας καί, άφοΰ έτοποθέτησαν τά ξίφη τους, 
κατηυθ^θησαν πρός τήν θύραν τοΰ ξενοδοχείου. Εϊς 
τόν ουδόν στεκότανε δρθιος ό ξενοδόχος, ό όποιος 
παρά τήν συνήθειαν, τών ξενοδόχων, δέν έφάνη νά 
τούς πρόσεξε και πολύ, άπησχολή μένος μέ μιά σπου
δαία'συνομιλία μέ ένα παλληκαρά ισχνήν καϊ σιτό- 
χρουν. Ό Κοκκονάς, βλέπων τόν ξενοδόχον νά μή 
ένδιαφέρεται διά τήν παρουσίαν των, πλησίασε τόν 
ξενοδόχον και τόν έσυρεν άπό τήν περιχειρϊδα. Ό ξε
νοδόχος, σάν νά άφυπνίσθη, άπεχαιρέτησε τόν συνο
μιλητήν του μέ ένα «Καλή άνιάμωσι. Μήν άργήσης νά 
έρθη; και προπάντων ειδοποίησε με τήν ώραν.»

—“Ε! κύρ κατεργάρη, τον είπεν ό Κοκκονάς, μόλις 
έφυγεν ό παλληκαράς, δέν βλέπεις ποΰ σέ ζητούν;

— Νά μέ συμπαθείτε, κύριε, δέν σάς είδα.
— Έ ! διάβολε. Και δμως έπρεπε νά μάς ιδής. Τώρα 

ποΰ μάς είδες δμως, άντί νά λέγης μόνον «κύριε» λέγε, 
άν σ’ ίύαρεστή αυτό, «κύριε κόμη».

Ό Δελαμόλ έμεινε πίσω άπό τόν φίλον του, έτοιμος 
νά έπέμ^εϊς τήν κατάλληλη στιγμήν εϊς βοήθειάν του.

— 'Λιί&τόν διατάξετε, τί επιθυμείτε, κύριε κόμη; 
ρώτηήεν ό ξενοδόχος μέ τό μεγαλείτερον φλέγμα.

—Ά! έτσι. Αύτό είναι οπωσδήποτε κάπως καλλίτε
ρου, (παρέτήρησεν ό Κοκκονάς πρός τόν σύντροφόν 
του, χόΰ συγκατένευσε μέ κίνημα τής κεφαλής. Επι
θυμούμε, ό κ. Κόμης καί έγώ, έλκυσθέντες άπό τόν 
τίτλον.και τήν έπιγραφήν σου, νά εύρωμεν εϊς τό ξενο- 
δοχεΐόν σου τροφήν καί κρεββάτι.

— {Κύριοι, είπεν ό ξενοδόχος, μέ φέρνετε σέ δύσκο
λη θέ,σι, σέ απελπισία, καλλίτερα. Δέν έχω παρά μιά 
κρεββατοκάμαρα διαθέσιμη, ή όποία πιστεύω πώς δέν 
θά σας κάνη.

— Τόσο τό καλλίτερον άπήντησεν ό Δελαμόλ. Πηγαί
νουμε' άλλοΰ νά βρούμε δωμάτια.

— Ά! δχι, δχι! παρετήρησεν ό Κοκκονάς. Έγώ 
μένω, διότι τό άλογό μου είναι κατακουρασμένο. Λοι
πόν άφοΰ δέν θέλετε, πέρνω έγώ τήν κρεββατοκάμαρα.
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(Σννέχεια άπό το προηγουμβνον)

— Ά ! τότε διαφέρει τό πράγμα, είπεν ό ξενοδόχος. 
Άν είναι έτσι δέν μπορώ νά σάς δεχθώ.

— Διάβολε! άνέκραξεν δ Κοκκονάς. Νά ένα πολύ 
διασκεδαστικό κτήνος, μά τήν πίστιν μου. Τώρα έλεγε 
πώς δέ μπορεί νά μάς δεχθή καϊ τούς δύο. Τώρα, ό 
ένας δέν είναι άρκετός. Λοιπόν κατεργάρη, στά σοβαρά, 
δέν θά μάς δώσης τό δωμάτιον;

— Λοιπόν, κύριοι, έπειδή καί τά παίρνετε έτσι τά 
πράγματα, θά σάς απαντήσω εϊλικρινώς. Επιθυμώ νά 
μή λάβω τήν τιμήν νά σάς δεχθώ εϊς τό ξενοδοχεϊον μου.

— Γιατί; ρώτησεν δ Κοκκονάς κατακίτρινος άπό 
τόν θυμό του.

— Διότι δέν έχετε ύπηρέτας μαζί σας. ΚΓ έτσι γιά 
ένα δωμάτιο κυρίων ποΰ θά νοικιάσω θά μοΰ μείνουν 
δύο δωμάτια υπηρετών άδειανά.

— Κύριε Δελαμόλ, ρώτησεν δ Κοκκονάς τόν σύν
τροφόν του, δέν σοΰ φαίνεται πώς θά κάναμεν πολύ 
καλά νά λιανίσουμεν αύτόν τόν παλληκαρά;

— Αύτό είναι πολύ εύκολο, άπήντησεν δ Δελαμόλ, 
έτοιμασθείς, ώς καί ό σύντροφός του, νά διορθώσουν 
τόν ξενοδόχον μέ τό μαστίγιον.

Καί δμως μ’ δλην τήν διπλήν αύτήν έπίδειξιν, ή 
δποία δέν έχει τίποτε τό ένθαρρυντικόν έκ μέρους 
τών δύο ευπατριδών, ποΰ έφαίνοντο αποφασισμένοι 
νά έκτελέσουν τήν άπειλήν τους, δ ξενοδόχος έμεινεν 
άτάραχος, άρκεσθείς μόνον νά δπισθοχωρήση ένα βή
μα, γιά νά εύρίσκεται έν άνάγκη μέσα εϊς τό σπίτι του.

— Φαίνεται, είπε σαρκαστικώς, δτι οί κύριοι αύτοί 
έρχονται άπό τήν επαρχία. Έδώ εϊς τό Παρίσι πέρασε 
πιά ό καιρός ποΰ σκότωναν τούς ξενοδόχους, ποΰ δέν 
ήθελαν νά νοικιάσουν ένα δωμάτων. Έδώ σκοτώνουν 
τούς μεγάλους κυρίους καί δχι τούς απλούς πολιιας. 
Άν δέ έξακολουθήτε νά κάνετε θόρυβο, τότε θά 
προσκαλέσω τούς γείτονάς μου καί θά κοπανισθήτε 
σείς καί δχι έγώ, πράγμα ποΰ είναι άνάξιον γιά 
εύπατρίδας.

— Νομίζω πώς δ κύριος τοΰ «Ωραίου Άστέρος», 
παρετήρησε μέ ψυχραιμίαν δ Δελαμόλ, έχει δίκαιον. 
Μόνο ποΰ δέν ξέρει νά καλομεταχειρίζεται τούς εύπα
τρίδας. Μπορούσε, άντί νά μάς εϊπή άποτόμως: «δέν 
σάς θέλω εϊς τό ξενοδοχεϊον μου», θά ήτο καλλίτερα 
νά μάς έλεγε: «έμπάτε, κύριοι, περάστε», επιφυλασσό
μενος κατόπιν νά θέση εϊς τόν λογαριασμόν «διά τόν 
κοιτώνα τοΰ κυρίου τόσον, διά τόν κοιτώνα τών υπη
ρετών του τόσον», διότι αν δέν έχουμε τώρα υπη- 
ρέτας, έχουμε δμως σκοπό νά πάρουμε.

(Ή συνέχεια «Ις τό ηςοσιχές)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΒΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΑΟΜ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΛΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
.9-72 κα! 3-5 καθ' Ικάατην πλήν τής Κυριακής κα! Πί απτής μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, Ολος Κριεζοτου 6*

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΙΝηΣιΣ
Τήν παρελθούσαν Κυριακήν έγένετο δοκιμαστική άσκη- 

σις τών ένωματαρχών διά νήάποδειχθή κατά πόσον ούτοι 
είνε Ικανοί νά διοικήσουν τάς ενωμοτίας των άνευ τής συμ
μετοχής τών αρχηγών καί ύπαρχηγών. Τήν άσκησιν διηύ- 
θυνον οί διοικηταί Ουλαμών κ. κ Πτέρης καί Περδικέας 
Τόπος τής συγκεντρώσεως είχεν όρισθή τό Λύκειον τοϋ κ. 
Κωνσταντινίδου έπι τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας. Συμφώνως 
πρός τήν διαταγήν, τήν 7Ί» πρωινήν έπρεπε νά παρευρί- 
σκονται δλοι οί ΙΙρόσκοποι είς τό ύποόειχθέν μέρος. Άπό 
τής 6Ί» ήρχισαν νά προσέρχονται αραιοί - αραιοί οί Πρό
σκοποι. Παρειηρήθη όμως, ότι δέν προσήρχοντο μέ μεγά
λην προθυμίαν, όπως εμπρέπη είς τούς "Ελληνας Προσκό
πους. Συνεπείς τούτου έλήφθη άπόφασις έκ μέρους τών 
διοικητών ούλαμών, δπως ύποβιβασθώσι τοϋ βαθμού των 
πάντες εκείνοι οί ένωματάρχαι. οί όποιοι δέν παρακολουθούν 
τακτικώς τάς έργασίας τοϋ σώματός των καί δπως τιμω
ρούνται αϋστηρώς πάντες οί μή συμμορφούμενοι μέ τάς 
διαταγάς τών αρχηγών των. Ή άσκησις έπετυχε.

, X. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ύπεν. 1«ης δμάόος).

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
01 κατά καιρούς διατελέσαντες μαθηταί τοϋ καθηγητοϋ 

τοϋ Πανεπιστημίου κ. Αναστασίου Δαμβέργη, καθώς καί 
οί έν τώ Ίατροσυνεδρίω τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομικών 
καί τώ Φαρμακευτικό Χημείο συνεργάται του άπεφάσισαν. 
δπως, έπί τή συμπληρουμένη τήν 29’ΐν Απριλίου τοϋ 
1917 είκοοιπενταετηριδι τής καθηγεσίας του, άποδοθή τιμή 
είς τόν σοφόν επιστήμονα. Πρός τούτο κατηρτίσθη επιτροπή, 
ή όποία απέστειλεν έκκλησιν πρός πάντας τούς μαθητάς και 
συνεργάτας τοϋ καθηγητοϋ, δπως συνεισφέρωσι διά τήν 
κατασκευήν τής προτομής του. Έάν αί εισφορά: έπαρκέ- 
σουν θά κατασκευασθή καϊ αναμνηστικόν μετάλλιον, οέρον 
τό αποτύπωμα τής προτομή; τοϋ σεβαστού καθηγητοϋ. τό 
όποιον θά σταλή είς πάντας τούς συντελέσαντας είς τήν 
κατασκευήν τής προτομής.

Αί είσφοραι άποστέλλονται πρός τόν ταμίαν τής καταρτι- 
σθείσης έπιτροπής κ. Έμμ. ’Εμμανουήλ, όδός Πανεπι
στημίου 51.

Ή «Εικονογραφημένη», έκτιμώσα τήν δράσιν τοϋ σεβα
στού καθηγητοϋ, παρακολουθήσασα αύτήν έκ τοϋ πλησίον 
καί συνεισφέρασα εϊς αύτήν, άπέστειλε πρός τήν έπιτρο- 
πήν δραχμάς 15.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή θεατρική κίνησις τής ληξάσης έβδομάδος δέν παρου

σίασε τίποτε τό νεώτερον. Είς τά δύο κεντρικά θέατρα εξα
κολουθούν νά παίζωνται πρό πολυπληθούς συγκεντρώσεως 
κόσμου τά «Παναθήναια» καί ό «Παπαγάλος». Ο! συγγρα
φείς των εξακολουθούν νά έργάζωνται, προσθέτοντες νέας 
σκηνάς καί νέα τραγουδάκια. Είς τής Κυβέλης έξακολουθεί 
μέ πρωτοφανείς πιένες τό «Κουρέλι», τό όποιον έγινε πλέον 
τό έργον τής μόδας, τό όποιον έχουν έδεε οί Αθηναίοι όλοι 
περισσότερον άπό δύο φοράς. Προχθέν έωρτάσθη ή 25π 
παράστασίς του μέ πανηγυρικόν δείπνον είς τό «ΙΙάνθεον». 
’Ασφαλώς ή κ. Κυβέλη θά είνε μετανοημένη διότι εϊνε 
αναγκασμένη να άνεβάση έπιθεώρησιν, έπειτα άπό τις κατα
πληκτικές πιένες τοϋ «Κουρελιού». ΓΙροκειμένου διά τό 
’Ιταλικό αύτό δραματάκι, ποϋ έκαμε τόσον κρότον, πρέπει 
νά γνωσθή καί τό έξής: ‘Π κ. Κυβέλη δ'ταν τής έδόθη τό 
πρώτον ή μετάφρασις τοϋ «Κουρελιού», έδίστασε νατό άνε- 
βάση. Τό νέον «Πανόραμα» άνεβάζεται ώρισμένως αύριον. 
Διά τάς σκηνάς του καί τά τραγουδάκια τηρείται άπόλυ- 
τος μυστικότης.

Είς τόν «Παπαγάλον» πρόκειται νά προστεθή κατ' αύτάς 
μιά κινηματογραφική ταινία, είς τήν οποίαν θά παίξη δ κ. 
Λεπενιώτης καί άλλα σαράντα περίπου πρόσωπα.

Είς τό θέατρον τής κ Ρεζάν παίζονται από τής παρελ- 
θούσης Παρασκευής τά «Νέα ’Επινίκια» τοϋ κ. Κυριάκου, 
έπιθεώρησις μέ άρκετό χιούμορ καί πεταχτά τραγουδάκια.

Οί συγγραφείς επιθεωρήσεων εργάζονται ήδη πυρετωδώς 

διά τήν προετοιμασίαν τών σκηνών νέων επιθεωρήσεων, αί 
όποΐαι θα παιχθοϋν τόν χειμώνα είς τά χειμερινά θέατρα.

Εν τώ μεταξύ κανένα νέον καί πρωτότυπον ελληνικόν 
έργον δέν έσημείωσε τήν έμφάνισιν του, ή καλλίτερα δέν 
επετράπη από την έπιθεώρησιν νά άναβιβασθή. Μόνον εις 
το θέατρον τοΰ «Πανελληνίου’· άνεβιβάσθη νέον έργον τοϋ 
κ. Γαλανού « Ή Βασιλοπούλα μας Αλεξάνδρα», πατριωτι
κόν έργον είς στίχους, χωρίς δραματικά; αξιώσεις βέβαια

ΛΟΟΥΝ ΤΕΝΝΥΣ
Είς τά τερραίν τής Καστελλας καί τής Κηφισσιας παρα

τηρείται αύτήν τήν εποχήν συγκέντρωσα εξαιρετική παι
κτών καί παιχτριών. Διοργανοΰνται τακτ κά μάτς, κατά τά 
οποία αναπτύσσεται εξαιρετική δραστηριότης έκ μέρους έκα- 
τέρας τών αντιπάλων ομάδων. Προσεχώς είς τό τεεραΐν τής 
Καστέκλας διοργανοϋται μέγα άγώνισυα Λύουν -Τέννυς μέ 
βραβεία, τά οποία θ’ άπονεμηθοϋν άπό ειδικήν ελλανόδικον 
επιτροπήν. Εξ εναντίας είς τά παρά τούς στύλους τοϋ 'Ολυμ
πίου Διός καί όπισθεν τοϋ Ζαππείου τερραίν, επικρατεί άπό- 
λυτος ησυχία αύτήν τήν εποχήν, λόγω τοϋ οτι αί παίκτριαι 
καί οί παίκται συγκεντροΰνται είς τήν έξοχήν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΊΙ ζωγραφική έκθεσις τής Κηφισσ άς εξακολουθεί άκόμη 

παραμένουσα ανοικτή. Οί έπισκεπται της συχνοί, έκ τοϋ 
καλλίτερου κόσμου, απέρχονται άφοΰ αγοράσουν κάτι από 
τά εκθέματα. Οί καλλιτέχναι είναι άρκετά ικανοποιημένοι.

Εν τώ μεταξύ άπό τούς αρμοδίους εξακολουθούν σύντονοι 
αί έργασίαι διά τήν κατάστρωσιν πλήρους τοϋ σχεδίου τής 
διαρκούς καλλιτεχνικής έκθέσεως, ή όποια θά παραμένη είς 
τό μέγαρον τοϋ Ζαππείου. διασκευαζομένου καταλλήλως 
τοΰ οικήματος.

Άπό τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου θ' αρχίσουν καί τά μα
θήματα τοϋ «Συλλόγου τών Ερασιτεχνών' , ό όποιος, ώς 
γνωστόν, διατελεϊ ύπό τήν προεδρείαν τοϋ βασιλόπαιδος Χρι
στόφορου. "Οπως καί πέρισυ, τό δραματικόν τμήμα θά έχη 
ό καλλιτέχνης κ Θωμάς Οικονόμου, τό δέ καλλιτεχνικόν ό 
διευθυντής τής ορχήστρας τοϋ Ωδείου Αθηνών κ. Μαρσίκ.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή κοσμική κίνησις τών έξοχικών τής Κηφισιάς καί τοϋ 

Φαλήρου έχαλαρώθη σημαντικά τήν έβδομάδα αύτήν λόγω 
τής άποτόμου καί αιφνίδιας μεταβολής τοϋ καιρού. Αί συγ
κεντρώσεις είς τά Φαληρικά καί Κηφισιώτικα κοσμικά κέν
τρα έπαυσαν πλέον καί τά πρώτα παλτά έκαμαν τήν έμφά- 
νησίν των είς τήν Φαληρικήν πλάζ καί είς τό άλσος τής 
Κηφισιάς. Λίγο άκόμα καί ή κίνησις τών σαλονιών καί τών 
εσπερίδων άρχίζει μέ ζωηρόν ένδιαφέρον νά συγκεντρώνη 
γύρω από τήν τράπεζαν καϊ τά φλυτζάνια τοϋ τσαγιού τάς 
κοσμικά; Αθήνας-

Είς τόν «Παρνασσόν» ήρχισαν αί προετοιμασία! τής χει
μερινής περιόδου τών διαλέξεων, αί όποΐαι θά γίνουν γύρω 
άπό τό θέμα ·οΐ δραματικοί “Ελληνες ποιηταΐ τοϋ 19 ου 
αίώνος». Θά όμιλήσουν οί γνωστότεροι λόγιοι καί συγγρα
φείς, οί όμιλήσαντες καϊ κατά τήν περισυνήν περίοδον. ’Επί
σης πολλαί όμ·λήτριαι ετοιμάζουν διαλέξεις διά τό Λύκειον 
τών Έλληνίδων. ’Εφέτος πρόκειται νά καθορισθοϋν διαλέ
ξεις καί είς τό ενταύθα Πανθεναγωγεΐον τής Φιλεκπαιδευτι
κής Εταιρίας. Κατά περιόδους μαθήτριαι τοϋ άνωτέρω 
ιδρύματος θά ομιλούν περί διαφόρων φιλολογικών θεμάτων. 
Ό σκοπός τών διαλέξεων αύτών θά είνε ή έξάσκησις τοΰ 
τρόπου τοϋ έκφραζεσθαι τών μαθητριών, θά αποτελούν δέ 
τρόποντινά είδος προφορικών έξετάσεων ένώπιον κεκλημένων.

Ή έπίδειξις τής ρυθμικής γυμναστικής, ή όποία έπρό- 
κειτο νά γίνη τόν παρελθόντα μήνα είς τό Ώδείον Λόττνερ 
και άνεβλήθη, θά γίνη άμα ώς άρχίσουν τά μαθήματα τοΰ 
έν λόγω 'Ωδείου- Ή καθηγήτρια τής ρυθμικής γυμναστικής 
κ. Έλίζα Ρίτερ έχει καταρτίσει δύο τάξεις |εικρών δεσποι
νίδων, αί όποΐαι μέ τήν ρυθμικήν γυμναστικήν κατόρθωσαν 
νά είσέλθουν είς τήν έννοιαν τής μουσικής καί νά τήν άντι- 
ληφθοϋν πολύ ένωρίτερον άπό άλλας όμοταξίου; των, αί 
όποΐαι δέν παρηκολούθησαν τά μαθήματα τής ρυθμικής.
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ALFONSE DAUDET

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΑΑ *

Η ΣΥΛΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
"Οταν ό 'Άγγλος Έλγίνος έσύλλησε τά ανάγλυφα, τά 

χοσμοΰντα τά 4 μέτωπα τοΰ Παρθενιώνος, άνίθηχε τήν 
Φοοντίδα τής άπό τοΰ ναοΰ άφαιρέσεως αύτών εϊς 5 Ιταλούς 
αρχιτέκτονας, ζωγράφους καϊ τεχνίτας εκμαγείων. διατε- 
λοΰντας ύπό τήν όδηγ αν τοΰ τότε όνομαστοΰ Ίταλοΰ ζωγρά
φου Λουτζιέρη. ΊΙ έργασ'α ή?χι« χα?“ τάς *?/. “’ το5 
1800. "Οταν χατεκεραατιζετο ό ίίαρθενό,ν καί άπεσπώντο 
αί μέτωπα·., μεταξύ τών οποίων ήτο και τό περίφημον άρμα, 
τό τελειότερον όλων, λόγω τής άδεξιότητος τών εργατών 
μέρος τών γλυπτών θαυμάτων κατέπεσεν. Ό Τούρκος φρού
ραρχος. καπν.ζων τό τσιμπούκι του, παρηκολ.ούθει την εργα
σίαν δταν δέ είδεν, οτι τό μάρμαρον έθρυμματίσθη, έξανέ- 
στη ή βκρβαριχή του ψυχή. "Εβγαλε τότε τό τσιμπούκι 
άπό τό στόμα καϊ μέ ανοικτούς βραχίονας πρός ικεσίαν, 
έπλησίασε τόν Λουτζιέρην δακρυσμένος καϊ τού έφώναξε· 
Τέλος πάντων! Μέ τήν έκφρασιν δέ τοϋ προσώπου καϊ την 
στάσιν τοΰ σώματός του συνεπλήρωσε τήν φράσιν : Λέν -θά 

τελείωση αύτή η καταστροφή !

ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΣΤΟΜΗ
Λ/>) ψιλής τό λουλουδάκι 

ποϋ στή γλάστρα μου ανθίζει, 

μέ τ όΐ.όπικρό σου στόμα, 

ποϋ τόν θάνατο σκορπίζει.

’Αθήναι.

Τοΰ θανάτου τό χορτάρι 

σύρε νάβρης νά φιλήσης, 

όπου έχετε μιά χάρι 

καϊ σας έπλασε μιά Φϋσις.

ΣΤΓΛ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΧ

ΠΩΣ ΕΓΛΥΤΩΣΕΝ Η ΠΝΥΞ
Ό Λύστριαχός κόμης ΙΙρόκες "Οστεν, ό ουγγράψας τήν 

'Ιστορίαν τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως καί κατόπιν πρε
σβευτής έν Άθήναις, εΐχεν άγοράσει παρά τών ‘Οθωμανών 
τήν Πνύκα μετά τή; περιοχής αύτής. "Οταν δέ παρου
σίασε τούς τίτλους του δπως άναγνωρισθώσιν ύπό τής Μι
κτής έπιτροπής, οί Τούρκοι επίτροποι τού είπαν:

— Τά χωράφια είναι δικά σου, δχι όμως καϊ ό βράχος. 
"Οπου δέν πέρνα άροτρο, ιδιωτική ιδιοκτησία δέν γίνεται.

ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ
Κάποια εύγενής κυρία, έξελθοΰσα νά συνάξη συνδρομάς 

δι' αγαθοεργόν σκοπόν, πλησιάζει ενα κύριον πλούσιον καί 
τοΰ προτείνει τό κιβώτιον μέ τήν χαρακτηριστικήν έπι- 
τ?“Ην·

— Δέν έχω ούτε λεπτόν, απαντά δ πλούσιος.
Ή κυρία άμέσως τοΰ προσφέρει μίαν δεκάραν καί τοΰ λέγει.

— Ιίαρτέ την, κύριε, διότι μαζεύω διά τούς πτωχούς.
Κ. ΧΑΝΙΔΗΣ

*
ΝΕΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ

Οί δικασταΐ τοΰ δικαστηρίου μ·α; επαρχιακής πόλεως, 
τής Γαλλας, γράφουν τά Παρισινά φΰλλα, έχουν νά έκδικά- 
σουν μιά ΰπόθεσι αρκετά πρωτότυπον, διά την λύσιν τής 
δποίας θά έχρειάζετο είς νέος Σολομών, διά νά ήμπορέση 
νά λεχθή δτι ή κρίσις τοΰ δικαστηρίου ήτο δίκαια.

Μ ά άπό τάς συμπατριώτισσας των, έλαβε κατά τάς πρώ
τας εβδομάδας τοΰ πολέμου τήν εϊδησιν, δτι ί σύζυγό; της 
έφονεύΟη είς τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πυρός. Ή νεαρά 
Γαλλίς ένυμφεύθη έκ νέου και άπέκτησεν έκ τού γάμου 
της ενα μικρό μπεμπεδάκι.

Πρό ολίγου καιρού όμως, ό'λως άπροόπτως, πήρε ένα 
γράμμα άπό τον σύζυγόν της, είς τό όποιον τής έγραφεν 
δτι είχε συλληφθή αιχμάλωτος άπό τούς Γερμανούς καί δτι 
λίαν προσεχώς θά έπέσιρεφε είς τήν Γαλλίαν μαζί μέ μίαν 
άποστολήν πληγωμένων. Τί Οά γίνη λοιπόν τώρα ; Ιίοιός 
άπό τους δύο συζύγους Οά ύποχωρήση; Τά Παρισινά φύλλα, 
πού άναγράφουν τήν εϊδησιν, παραπέμπουν τούς δ.καστάς 
τής Γαλλικής πόλεως είς δύο διηγηματάχια τοΰ Μωπασάν, 
έχοντα ώς θέμα τήν περίπτωσιν αύτήν.
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ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΕΝΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
“Ενα κρυολόγημα στοιχίζει:
Εις τόν εκατομμυριούχου: 8 επισκέψεις ιατρού 80 δραχ., 

1 έπίσκεψις καθηγητοΰ διά συμβ.ύλιον δρ. 25, διά μίαν πε- 
πειραμένην νοσοκόμου μισθόν μιά; εβοομάδος δραχ. 35. οια 
φάρμακα δρ. 25. Το δλον δρ. 166.

Είς ένα πτωχόν εργάτην: Διά κινίνο λεπτά 30 και οιά 
50 δρ. κονιάκ λεπτά 35. Τό δλον 65 λεπτά.

GERARD DE NERVAL
ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Είν' ένας ήχος, ποΰ γι' αυτόν θά ήθελα νά δώσω, 

δλο τόν ϋέμπερ καί Μοζάρ καί δλο τόν Ροοοΐνι, 

ήχος παληός, θανατερός, κί άότενιασμένός τιίοο, 
δπου γιά μένα μοναχά θέλγητρα κρύφια χύνει.

Κάθε φορά δπου αυτόν άκούγω ν άντηχηέται, 

Διακόσια χρόνια ή ψυχή όπίσω ξανανειώνει, 

ατό Λουδοβίκο... καί θαρρώ πώς βλ.επω >· αποοβνέται 

μιάν όλοπράοινη πλαγιά, ποΰ ή δύοι τήν χρυσώνει.

‘Ενα παλάτι παρακεΐ μέ τούβλα καμωμένο, 

πονχει μέ κόκκινες βαφές βαμμένα του τά τζάμια, 

σέ πάρκα μέσα οφαλ.ιχτο, σέ ποταμό λουσμένο, 

που μέσ' σέ λούΐ.ονδα κυλρ καί μέσα σέ καλάμια.

Καί στό παράθυρο ψηλά αρχόντισσα μεγάλη, 

μέ μαύρα μάτια καί ξανθή, μέ ρούχα περασμένα... 

ποΰ σ έναν αλλονα καιρό, σέ ΰπαρξι Ισως άλλη 

Λ’ά είχα "δή καμμιά φορά-., καί πού θυμούμαι ώιμένα.

Ν. Ν. ήΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΑ
Μεταξύ συζύγων: Μά δέ μού λές, ποΰ έβαλες τό βαρόμετρο;

δ καιρός ; “Ε I λοιπόν
— Προχθές δέν μού είπες, οτι δσον υψηλά στέκει το βα· 

ρόμετρον, τόσο ζεστότερος είναι δ καιρός ; Ε ! λε.πό'. 
κΓ έγώ τό κρέμασα έπάνω στή ταράτσα, γιά νά έχουμε 
ζέστη τώρα τό χειμώνα 1 ΧΑΝΙΔΗΣΚ.

Δύο κομψευόμενοι περνούσαν μιά μέραύ κοντά από μια 
γυναίκα.

— Νά, εΐπεν δ ένας άπό τούς δυό μεγαλοφώνως, να η 
έμορφότερη γυναίκα άπό δσες έχω ΐδή έως τώρα.

ΊΙ κυρία ετοιμότατα, τού άπήντησε !
— 'Επιθυμούσα, κύριε, άπό εύγνωμοσύνη να μπορούσα 

νά έλεγα τό ϊδιο καί γιά σάς. Άλλ' ό κομψευόμενος χωρίς 
νά χάση τήν ψυχραιμίαν του προσέθεσε :

— ’Λ I κυρία, πώς φαίνεσθε, δτι δέν γνωρίζετε νά πήτε 
ψέμματα, δπως έγιό ....

Νεάνις χωρική έτρεχε·/ είς τήν λεωφόρον Κηφισσίας, 
ώοηγούσα τόν δνον της.

Άπό τόν ίδιον δρόμον περνούσε καϊ ’ένας νεαρός κύριος, 
δ όποιος ίδών τήν χωρικήν τόσον ώραίαν, τής είπε :

Άπό πού είσαι, μικρούλα μου ;
— Άπό τό Μενιδι.
— Γνωρίζεις τήν κόρη τοΰ παρέδρου;
— Μάλιστα.
— Κάνε μου τήν χάρι τότε νά τήν φιλήσης έκ μέρους μου.
Καί ώρμησε νά τής δώση τό φίλημα. Άλλά ή νεάνις τόν 

απώθησε καί τού είπε :
— Κύριε, ’άν βιάζεστε, νά τό δώσετε στον γαϊδαρό μου, 

γιατί αύτός θά φθάση πιό μπροστά
Έστάλησαν ύπό τοϋ κ. ε, κ. φραγκιλη

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Μ IX ΑΛΗ ΝΟΣ - ΒΟΛΙ Κ ΑΣ και Σ'*
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε

ΑΡΛΕΖΙΑΝΗ
— ΛΙΗΓΗΜΑ —

Άπό τό εξοχικό μου σπίτι διά νά πάγω είς τό κοντινό 
χωριό, επρεπε νά περάσω από ένα σπιτάκι κτισμένο κοντά 
στον δρόμο- τό σπιτάκι αύτό ήτο άληθινό προβηγγιανό σπίτι, 
μέ τά κόκκινα του κεραμίδια, τ' ακανόνιστα παράθυρά του. 
τόν ανεμοδείχτην έπάνω είς τήν στέγην, τόν μακαρά διά τό 
άνέβασμα τών μυλοπετρών, καί τά δεμάτια τού ξηρού 
χόρτου, πού φαινότανε άπό έξω.

Χθές, κατά τό μεσημέρι, έγύριζα είς τό χωρ ό, περιπα
τώντας τοίχο-τοίχο, εις τόν ίσκιον τών φτελιών. Εΐς τόν 
δρόμον, έμπρός εις τό σπιτάκι, οί ύπηρέται έφόρταναν, 
σιωπηλά, χορτάρι σ’ ενα άμάξι. Ή Ούρα είχε μείνη ανοικτή. 
Περνώντας έρριψα μιά ματιά, καί είδα είς τό βάθος τή; 
αύλής ν άκουμβα τούς άγκώνάς του έπάνω σέ ένα μεγάλο 
πέτρινο τραπέζι καί νά κράτη τό κεφάλι του μέ τά χέρια 
του, ενα κάτασπρον υψηλόν γέρον, μ’ ένα πολύ κοντό επα
νωφόρι καϊ καταξεσχισμένο πανταλόνι Στάθηκα 'Ένα; άπό 
τούς ΰπηρέτα; μού είπε.

— Σώπα είναι δ αφέντης ! ... "Ετσι είναι άπό τότε ποΰ 
κακοφανίστηκε δ γυιός του.

Τήν στιγμήν έκείνην μιά γυναίκα, κρατώντας άπό τό χέρι 
ένα παιδί, καί οί δύο στά ; αύρα, έπέρασαν άπό κοντά μας 
καί έμβήκαν στό σπίτι.

Ό υπηρέτης μοΰ είπε :
— Ή κυρά καί τό άγοράκι γυρνούν άπό τήν εκκλησία’ 

πηγαίνουνε κάθε μέρα, άπό τότε πού σκοτώθηκε τό παλλη- 
χάρι . . . "Αχ, αφέντη, τί κακό ήταν έκεΐνο! . . . Ό πατέ
ρας φοράει ακόμα τά ρούχα τού πεθαμένου' δέν είναι δυνατό 
νά τοΰ τά βγάλουν . . .

Τό άμάξι έκινήθη νά φύγη. Έγιό ήθελα καϊ καλά νά 
μάθω τί συνέβη’ έζήτησα άπό τόν άμαξαν ν' μ' άφήση νά 
καθήσω σιμά του. Καί ακούσατε τί θλιβερή Ιστορία έμαθα.

— Τόν έλεγαν Γιάννη ήτανε λαμπρό παιδί, ιός είκοσι χρό
νων, φρόνιμο σάν κορίτσι. Ήτανε έμορφος πολύ, καί αί γυ
ναίκες τόν έκύτταζαν αύτός δμως μιά μονάχα είχε στήν 
καρδιά του’ μιά μικρούλα Άρλεζιανή, μέ νταντέλλες. ποΰ 
τήν εΐχεν άπαντήση μιά φορά σ' τόν δρόμο. Στό σπίτι δέν 
τους καλοάρεσε αύτό ό έρωτας. Τό κορίτσι τώλεγαν κάπως 
ανοικτό, καί οί γονείς του δέν ήτανε συντοπίτες Μά δ Γιάν
νης τήν ήθελε καί καλά τήν Άρλεζιανή του. "Ελεγε: <·0ά 
πεΟανω σάν δέν μοΰ τήν δώσουν». Και κόντεψε νά πεΟάνη 
τό άμοιρο τό παιδί. Τότε πιά είδαν καί άπόειδαν οί γονείς 
του καί απεφάσισαν νά τους στεφανώσουν τον Αλωνάρη.

Τό λοιπόν μιά Κυριακή βράδυ, μέσ' σ' τήν αυλή έτρωγαν 
ολοι τους. Σωστό πανηγύρι. ΊΙ άρραβωνιαστικιά δέν ήταν 
έκεϊ, μά είχαν πιή είκοσι φορές σ' τήν ύγειά της.........
"Εξαφνα ένας άνθρωπος φαίνεται σ’ τή Ού;α καί μέ φωνή 
τρεμουλιαστή ζητάει νά πή κάτι τοΰ Γεροστέφανου’ δ γέρος 
σηκώνεται καί βγαίνει στή Ούρα.

— Μπαρπαστέφανε. τοΰ λέγει, πώς τό καταδέχεσαι νά 
παντρέψηςτό πα δί σου μέ μιά τιποτένια έκεϊ, ποΰ τήν είχα 
Ουό χρονιά αγαπητικιά μου ; Λυτό πού λέγω σοΰ τό απο
δείχνω’ νά τά ραβασάκια της. Ό κύρης καί ή μάννα της 
τά ξέρουν δλα, καί μοΰ ύποσχέΟηκαν νά μοΰ τήν δώσουν· 
μά από τότε ποΰ τήν θέλει ό γυιός σου, γονέοι καί κόρη 
κάνουν πώς δέν μέ ξέρουν. Μά έγιό θαρρώ πώς υστέρα άπό 
δ,τι έγινε δέν ήμπορεϊ νά γίνη άλλονοΰ γυναίκα.

— Καλά I εΐπεν δ γέρος, άφ' ου έκύτταξε τά γράμματα, 
έλα νά πάρης ένα κρασάκι.

— Ευχαριστώ ! είπ’ έκεϊνος’ έχω πιό πολύ καϋμό παρά 
δίψα. Καί εφυγε,

Ό πατέρας έγύρισε σ' τό τραπέζι ήσυχος’ κάθεται σ' τή 
Οεσι του, καί τό δείπνο τελειόνει μέ χαρές καί μέ γελοία . . .

'Εκείνο τό βράδυ δ Γεροστέφανος καί ό Γιάννης έπήγαν 
μονάχοι τους είς τάχωράφια. ‘‘Εμειναν πολλή ώρα έξω . . . 
δταν γύρισαν, ή μάννα τούς άπάντεχε είς τή Ούρα:

— Γυναίκα, είπε ό πατέρας δείχνοντας τόν υιό, φίλησε το 
γιατί είναι γιά λύπη τό βαρειόμοιρο I . . .

Ό Γιάννης οέν 'έκανε πιά λόγο γιά τήν Άρλεζ ανή του. 
Μά τήν άγαποΰσε πάντα καί πιό πολύ άκόμα, άπο τότε 
ποΰ τήν είδε νά περπατή μέ άλλον. Ήταν όμως περήφα
νος καί οέν έλεγε τίποτε αύτό τιόφαγε τό καϋμένο τό παιδί! 
Κάποτε έμενε μερόνυχτα σέ μιάν άκρη, χωρίς νά κινηΟή. 
"Λ/λες φορές πάλι έπεφτε σάν λυσσασμένος είς τήν δουλειά 
κ' έσκαβε σέ μιά μέρα γιά δέκα μερομιστάρτ,δες. Τό βτάδυ 
έπαιρνε τό δρόμο τής "Αρλης καϊ πήγαινε . . . πήγαινε . .
δσο ποΰ έβλεπε τό μικρό καμπαναριό. Ποτέ του δέν πήγε 
παρομπρός. Οί γονείς του βλέποντας τό έτσι λυπημένο καί 
άπελπισμένο, οέν ήξευραν τι νά κάνουν. Φοβούνταν κανένα 
κακό . . . 'ένα βράδυ, εϊς τό τραπέζι, ή μάννα του γύρισε 
καί τον είδε μέ δακρυσμένα μάτια καί τού είπε:

— 'Άκουσέ με. Γιάννη, σάν τί Οέλης, πάλι σού τήν δίνο
με, παιδί μου. Ό Γιάννης είπε, «οχι» μέ τό κεφάλι κ' έβγήκε 
έξω Άπό κείνη τήν ήμέρα έγινε άλλοίωτικος, έκανε τόν 
χαρούμενο νά μή λυπούνται οί γονείς του . . . φάνηκε πάλιν 
είς τό χορό τής Κυριακής, στόν καφενέ, στις εκλογές. Ο 
πατέρα; έλεγε: Έγιανε το παιδί μου. Ή μάννα φοβώτανε 
άκόμα και τόν έπρόσεχε τόν γυιό της . .. Ό Γιάννης κοι- 
μώτανε μέ τόν μικρό του αδελφό σ' τήν ίδια κάμαρα’ ή 
κακομοίρα ή γοηά έστρωνε τό κρεββάτι της στήν πλαγινή. 
«Μπορεί νά μέ χρειασβοΰν τίποτε τήν νύκτα τά παιδιά, 
έλεγε». Ήλθεν ή γιορτή τοΰ "Ατ - Λιά Στά μέρη μας έδώ ό 
'Άη-Λιϊ; είναι ό "Αγιος ποΰ βλογάει τ’ ανδρόγυνα. Με
γάλη χαρά σ' σπίτι τοΰ Γεροστέφανου’ έβγαλαν παλιό κρασί 
άπ' τά πιθάρια. Φωνές καί κα/ό. Ζήτω τ’ “Αη-Λιά! 
Νάβλεπες χορό μιά φορά ! ό>ς καί τό μικρό χόρευε. 'Ο Γιάν
νης φαινότανε ευχαριστημένος έσήκωσε τή μάννα του νά 
χορέψη· ή κακομοίρα ή γργ,ά έκλαιε άπ' τή χαρά της. Τά 
μεσάνυχτα πήγαν νά πλαγιάσουν Είχαν δά κι ' άνάγκη άπό 
ΰπνο . . . Μά ό Γιάννης δέν κοιμήθηκε. Τό μικρό του 
τ’ άδέλφι είπε αργότερα, πώς δλη τήν νύχτα έκλαιε “Λχ I 
ήταν κατάκαρδα κτυπημένος ό άμοιρος. Τήν άλλη μέρα, 
αΰγή-αύγή. ή μάννα άκουσε κάποιον νά πεονα τρέχοντα; 
άπ' τήν κάμαρά της. Σάν νά κατάλαβε τί θά γίνη.

— Γιάννη ! έσύ είσαι;
Ό Γιάννη; μιλιά. . . ήτανε είς τήν σκάλα πιά. Ή 

μάννα τινάζεται έπάνω.
— Γιάννη, ποΰ πας ;
Ό Γιάννης άναβαίνει στή σοφίτσα' ή μάννα τόν πέρνει 

τό κατόπι.
J— ΙΙαιδί μου, γιά δνομα Θεοΰ ! . . . ποΰ πας;
Ό Γιάννης κλεί τήν πόρτα καί τραβά τόν σύρτη.
—Γιάννη μου, παιδί μου, μίλα μου, νάχης τήν εύχή 

μου. Τί έβαλες εϊς τό νού σου νά κάνης παιδί μου ; . . .
Στά ψαχτά, μέ τά γέρικα τρεμουλιαστά τη.- χέρια, γυ

ρεύει νάβρ-ρ τό μάνδαλο .... Μά ένα παράθυρο ανοίγει 
έξαφνα, κι ένα κορμί πέφτει πάνω εϊς τις πέτρες τής αύλής. 
Τωχε πή τό κακόμοιρο τό παιδί «τήν άγαπώ πολύ . . . καί 
θά πεθάνω ...» Τί καψοκαρδιά (!>ς τόιο ποΰ είναι >. ή 
καρδιά μας I . . . .

Έκεΐνο τό πρωί άκουσαν άπό τό χωριό φωνές εϊς τό σπίτι 
τοΰ Γεροστέφανου, μά δέν ήξευραν τί έτρεχε. Τϊς φωνές 
αύτές τϊς έβγαζεν ή πικρομάννα μπροστά είς τήν πλάκα τής 
αύλ.ή;, ποΰ ήταν βρεγμένη μέ δρόσο καί μέ αίμα, μυθολο
γούσε γυμνή, βαστώντας εϊς τήν αγκαλιά της τό σκοτωμένο 
παιδί της ...

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΏΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΚΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 έτη ίν Βερολίνφ έκπαιδευβείς. 'Υφηγητής έπί τριετίαν tv τφ 
Πανε.πισνημίφ Βερολίνου. Συνκργά»ης τον Γυναιχολογικού Περιοδικού 
Ββρολινου. Διβυθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έχΐ χβνταβτίαν.
8-11 π.μ. — 3-6 μ· μ. ΑΘΗΝΑΙ, ΖΗΝΟΝΟΣ 6
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΠΈΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Λόγω σωρείας επιστολών τας όποιας έλάβομεν πανταχό- 

θεν, ζητουσών τήν παράτασιν τής άποστολής προτάσεων 

διά τήν εκλογήν άνταποκριτών, λόγω τον μικρού διαστή

ματος αυτής καί ένεκα τών συμπεσασών έν τώ μεταξύ 

σχολικών εξετάσεων, παρατείνομεν αυτήν μέχρι τής 15 

Αύγουστου, 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 
όποιον επικρατεί είς τά άλλα 'Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας έξακολουθοΰν νά καταφθάνουν καθ’ έκάστην 
σωρεϊαι έπιστολών άπό δλα τά μέρη, διά τών οποίων άναγνώ
σται τοΰ περιοδικού ζητούν νά γίνουν άνταποκριταί αύτοΰ. 
Κατ’ άρχάς εϊχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
ούδένα ανταποκριτήν, έπειδή ό διατιθέμενος χώρος ύπό τοΰ 
περιοδικού, δέν επιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
άνταποκρίσεις. Άλλ’ ή επιμονή τών άναγνωστών μας, μάς 
ήνάγκασε νά προβώμεν εις τήν θυσίαν τού άπαιτουμένου 
χώρου, δ όποιος όμως θά χρησιμοποιηθή κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καί θά προκαλέση καί τό ενδιαφέρον δλων 
τών άναγνωστών, έκτος τού στενού κύκλου, τόν όποιον ένδια- 
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Λί ανταποκρίσεις δηλαδή, αί 
όποϊαι θά στέλλωται πρός τήν · Εϊκονογραφημένην» πρέπει 
νά είνε σύντομοι, νά μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους επιστολικού καί νά άναφέρωνται εις γεγονότα, τά 
όποία ή μπορούν νά ενδιαφέρουν 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 τού περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονότα μέ πολύ ενδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριταί μόνοι τους καί μέ τήν βοήθειαν τοΰ ύποανταποκριτοΰ 
καί νά τάς στέλλουν καί μέ φωτογραφίας σχετικάς, έάν είνε 
δυνατόν. Αποκλείεται κάθε άνταπόκρισις περιέχουσα θεατρι
κήν καϊ κοινωνικήν κίνησιν έν γένει, συγκεντρώσεις, έκδρομάς, 
έορτάς, ποΰ δέν έχουν κανένα ενδιαφέρον διά τούς έξω τής 
πόλεως άναγνώστας τοΰ περιοδικού. Μέ τάς άνταποκρίσεις 
αΰτάς έπιδιώκεται κυρίως νά γίνχ) 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 τοι' 
άνταποκριτοΰ, άλλά Οά εκλεγούν δύο μέ\ άνταποκριταί διά 
τάς μεγάλος πόλεις καί ένας διά τάς μικράς, εξαιρέσει τών 
'Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς δπου Οά έκλέγουν ίο, διά ψή
φων, δπως έκλέγονται οί βουλευταί. Οί άνταποκριταί αύτοί 
θά έχουν είς τήν δικαιοδοσίαν των όλόκληρον περιφέρειαν, ή 
δποϊα Οά καθοριοθή βραδύτεροι1 καϊ εις τά διάφορα, χωρία 
καϊ κωμωπόλεις τής όποιας Οά εκλέξουν αΰτο'ι ΐδικούς 
τους άνταποκριτάς έξαρτομένους άπό αύτούς. Αί λεπτομέρειαι 
τής έκλογής τών ύποανταποκριτών, δς τούς είποΰμεν έτσι, θά 
κανονισθοΰν άργότερον.

Διά νά γίνη ή εκλογή πρέπει προηγουμένως νά γίνη ή άνα- 
κήρυξις τών υποψηφίων. Τήν άνακήρυξίν των Οά τήν κάμη ή 
-Εικονογραφημένη· ύπέχουσα τόπον τοΰ Πρωτοδικείου τρό
πον τινά. Άλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών υποψηφίων 
πρέπει καί αύτοί νά κανονίσουν μερικός λεπτομέρειας, δπως 
καί οί υποψήφιοι βουλευταί. Έκαστος άναγνώστης τής «Εικο
νογραφημένης» έχει τό δικαίωμα νά λάβη μέρος. Πρέπει δμως 
προηγουμένως νά ΰποβάλλη τά χαρτιά του καί τούς τίτλους 
του. Δηλαδή πρέπει νά μάς στείλη μέχρι τής «5 Αύγούστου 
ί γμα τοΰ τί είμπορεΐ νά γράψη, έκλέγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέματα, ποΰ υποδεικνύονται άν· :έρω διά τήν άνταπόκρισιν 
καί νά συνοδεύση αύτό μέ μίαν δραχαήν εις γραμματόσημα. 
Αύτά τά δείγματα θά έξελέγξωμεν ήμείς και δσα εΰρωμεν έν 
τάξει δηλαδή δσα πληρούν τσύς άνωτέρω δρους θά άνακηρύ- 
ξωμεν καλά και οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθοΰν ύποψήφιου 

Έπειτα θ’ άρχίση ή έκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους 
αύτούς Οά ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών εις 
τάς όποιας έξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ' άρχίση άμέσως μετά 
τήν άνακήρυξίν τών ύποψηφίων δηλαδή τήν πρώτην έβδο-ί 
μόδα μετά τήν 15 Αύγούστου. Δέον νά σημειωθή έδώ, δτι τόι» 
σύστημα τήε ψηφοφορίας τών ανταποκριτών είσήγαγεν έν 
Έλλάδι πρώτη ή «Εικονογραφημένη· διά τοΰ έκδιδομένου 
κατά τό 1908 παραρτήματος της -Πανόραμα τών Κυριών».

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, λιπλοματουχος μλια
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Πωλείται οίκύπεδον μεγάλης έκτάοεω; είτε όλόκληρον είτε κατά 

τμήματα, κείμενον έν Π. Φαλήρφ. Πληροφορίαι παρά τφ δικη- 

γόρφ κ. Θ. Φαρμακοποΰλω, Πανεπιστημίου 55, ώρφ 8-10 π.μ.

Αί λεπτομέρειαι τής ψηφοφορίας θά κανονισθοΰν έν καιρφ.
Μετά τό πέρας τών έκλογών θά άνακηρυχθοΰν οί έπιτυ- 

χόντες άνταποκριταί. Κάθε άνταποκριτής άνακηρυσσόμενος 
θά λάβη Ιδικόν δελτίον άναγνωρίσεως. Διάρκεια τών καθη
κόντων έκάστου άνταποκριτοΰ θά είναι έτησία, μετά τό πέρας 
τής οποίας θά γίνωνται νέαι έκλογαί.

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

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
I. Κιάππε. Αελτία έλήφθηοαν. Δύναοθε νά συμμετάσχηιε, 

δπως όλοι οί άναγνώσται — Τξ. Θ,οφάνην. Βλέπετε, δτι τά 

μυθιστορήματα ήλαττώθησαν. Σαλονάκι ίδρύθη. Εύχαριστοΰμεν 

δι εύχάς οας. — Δ. Κ. Χριστοδουλόπουλον. ’ Αποοτείλλατέ 

μας ακριβή διεύθυνσϊν σας διά νά σας σταλή τό φυλλαδίου, 

ίίπερ ζητείτε. —Όδ. Καλλίνικον Φαίνεται, δτι ή λύσις δεν θά 

ήτο ορθή. Διά τό άλλο σας άπηντήσαμεν εις τό προηγούμενου 

φύλλον.— Θ Γεωργίτσην. Στείλατε τό αντίτιμου καί τήν διεύ- 

θυνσίν οας, "να σας οταλοϋυ. Αί δημοσιενθεΐσαι ήσαν τοΰ έννά- 

του. Σήμερον δημοσιεύονται τοΰ 10. "Ωστε πάσα παρεξήγησις 

αίρεται.—Δδα Καίτην Παρθενοπούλου Φΰλλα μηνιαίας οας 

έστάλησαν μέχρι τελευταίου ΐκδοθέντος τεύχους ' Ιουνίου. Φαίνε

ται δτι εύθύνεται ταχυδρομείου. Iράψατε μας έάν τά έλάβατε.— 
Δδα Άμαλ. Καλαΐς. θέμα καί 1 δραχμή διά διαγωνισμόν 

ανταποκρίσεων έλήφθηοαν έγκαίροις. — Πλ Λυρτζήν. Συμ

φώνως πρός τό>· τηρούμενου εϊς τά γραφεία μας κατάλογον, φέ- 

ρεσθε ότι ίχετε στείλη άπό τοΰ 1-11 δελτίου συμπεριλαμβανο

μένων.— Chevalier de llrienx. Ποίημα δέν ελήφθη ΰπ 

δψει, διότι πρέπει νά εγκρίνετε προηγουμένως ψευδώνυμον άπο- 

στέλλοντες μίαν δραχμήν — Δδα Φροσοΰλα Καρδιασμένου. 

Μάλιστα δύναοθε. Στείλατε τά δελτία ουνοδευόιιενα ύπό δεκα- 

λέπτων γραμματοσήμων. Θ. Παυλάκην. Λύσεις δέν έλήφθη

οαν ΰπ’ ίίίρει, πρώτον, διότι δεν συνοδεύοντο ύπό ισαρίθμων 

δελτίων, καί δεύτερον διότι τά ψευδώνυμα δέν ήσαν έγκεκριμ- 

μένα. Σ. Μαρτίνην Τά σταλέντα έλήφθηοαν. Ευχαριστούμε)· 

Απείρως διά τά καλά σας λόγια.- Δημ. Παπανικολάου. Ανα
μένομε*  τά υποσχεθέντα. Γράφομεν τ)κώς.—Μ Βαμβούρην. 

Στείλατε 70 λεπτά διά νά οας σταλούν τά ζητηθέντα.—Κ. Βα- 

σιλακον ίιά »·ά δημοσιευθή χρειάζονται δρ. 5.30. Στείλατε 

ΰπύλοιπον 3.30 —Ν. Δημοσθ. Πότην. Σταλέντα έλήφθηοαν. 

Είς τό επόμενον θά Ιδήτε έάν ένεκρίθηοαν. Σάς παρακαλοΰμεν, 
γράφετε καθαρώτερα το όνομά σας.—Γ. Εύγένην. Ενχαριοτοϋ- 

αεν άπείρως. Σταλέντα έλήφθηοαν, προσέξατε είς τό επόμενον. 

— I. Γεωργιάδην Σάς εύχαριστοΰμεν διά τό ένδιαφέρον οας 

Λύσεις έλήφθηοαν. — Παν. Μπεναρδήν άποστείλατε 45 λεπτά 

καί τήν ακριβή διεύθυνσή1 σας ένα σας σταλώσι. — Π. Σοφού- 

λην. 'Ανταπόκρισις έλήφθη άνευ γραμματοσήμου. Στείλατε το. 

Γράφομεν ταχυδρομικώς. — Εΰάγ. Λιθαδειώτην. Στείλατε τό 

αντίτιμου λεπτά 45 ΐνα σας σταλώσι. — Κ. Λαγακον, Τάκην 

Παπαθανασόπουλον, Ίωάν Κριτήν, Π. Θαρρουνιάτην, 

Γ. Σολωμόν, Δ. Παπανικολάου, Γ. Εύγένην, Π. Μαρτίνην, 

Γ Γρέκοβιτς, Βαλεντίνον Π. Μαλμέν, Γ. Μεταξαν. Τά παρ’ 

ημών σταλέντα έλήφθηοαν. Προσέξατε είς τήν στήλην έγκρίσεοις 

τοΰ προσεχούς φύλλου, >·ά ίδήτε ποια τούτων ένεκρίθηοαν.

*

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Έκ τών σταλέντων κατά τήν παρελθούσαν έβδομάδα πρός 

τήν Εϊκονογραφημένην» λογοτεχνημάτων, ή κριτική έπιτροπή 
’ ούδέν τούτων έκρινεν ικανόν πρός δημοσίευσιν.

Κύριος (πρός ιόν άμαξαν).— Γράδα άμαξα.
Άμαξαν— Γιά ποϋ, κύοιε ;
Κύριος. — Λογαριασμό θά σοΰ δώσω:

ΪΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΒΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημείωση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 

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

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αυτο

κίνητου τής φημισμένης μάρκας «Peugeot. Αξίας πραγμα

τικής: 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι·. Τό αύτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αύτοκινήτοιν τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 2G.

Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνοιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή δ αριθμός τών 52 δελτίων.

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 IQYAI0Y 1916 - ΑΡΙΘ. 15

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

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης, 
έχουν τύ δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
νά αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

«
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

(Πρός 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’όσον δέν θεω 
ροϋνται ώς έπιλήψιμα ή θίγοντα ώρισμένα πρόσωπα άμέσως 
ή δΓ υπαινιγμών.

«
ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΑΓΚΥΡΑΣ,,

Πρωτοτύπου έντελώς έμπιεύσεως βιβλίον έξεδόθη κατ”αΰ- 
τάς ύπό τοΰ Οίκου τής «Άγκυρας».

Είναι ή «Αύτοκρατορία·, ένδιαφέρουσα μυθογραφία τού 
τοΰ πολιτευτοΰ Κέρκυρας κ. Κ. Σοκόλη. ό όποιος, μετά πλήρη 
Ιστορικήν άναοκόπησιν, σκιαγραφεί ένα μεγαλοφάνταστου 
σχέδιον άνιδρύσεως τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, μέ βάσιν 
τάς ιδέας τής πίστεως καί τής άδελφότητος.

*

ΛΥΣΕΙΣ ΤΒΝ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΝ ΤΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ I ΙΑ’ IB
Έκ παραδρομής εις τό προπαρελθόν φύλλον έδημοσιεύθη 

ώς λύσις τών διαγωνισμών τοΰ Θ’ φύλλου ή λύσις τών διαγω
νισμών τοΰ I’. Ή λύσις τοΰ διαγωνισμού τοΰ Θ’ έχει ώς έξής:

Αί άρχικαί συλλαβαί τσίν ζητουμένων λέξεων άποτελοΰν 
τήν λέξιν ΙΣΠΑΝΙΑ. Αί ζητούμενοι λέξεις είναι: ι. Ιστός, 
2. Πάτωμα, 3. Νιαγάρας, 4- Αλφειός.

Τού I’ φυλλαδίου λύσις είναι ή δημοσιευθεϊσα εις τό προ
παρελθόν φΰλλον.

Τά έν τφ διαγωνισμφ τοΰ ΙΑ' φύλλου ζητούμενα πρόσωπα 
είναι ό Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Γουλιέλμος καί ό πρφην 
πρωθυπουργός κ. Έλευθ. Βενιζέλος μέ παρηλλαγμένα τά 
χαρακτηριστικά.

Ή είκών τοΰ διαγωνισμού τοΰ IB’ φύλλου παριστφ τόν 
τέως υπουργόν τών Εσωτερικών καϊ άρχηγόν τοΰ κόμματος 
τών Έθνικοφρόνων κ. Δ. Γούναρην.

Τούς διαγωνισμούς τών τριών φυλλαδίων έλυσαν οίέξής:
Τοϋ Τ. Θεμ. Άστεριάδης, Σπ. Παχής, Γ. Σιφναΐος, Μ. 

Γιαμπανάς. Κ. Γαβανώζης, Ν. Νικολούδης, Γ. Άμπατζόποι»- 
λος, θεμ. Νικολαΐδης.

Τοΰ ΙΑ . Γρ. Ζαχαρόπουλος, Ξ. Λαμπρύνόπουλος, Γ. Στα- 
ματιάδης, Μάριος Μουντούρης, Σεραφείμ Άποστόλογλου.

Τοϋ 12. Πλ. Λυρτζής, Ν. Μαυρογιώργης, Περ. Ξανθόπου- 
λος, Γ. Ζαχαρόπουλος, ’Ιωάννης, Μπάτσας, Κων. Λάβδας. Θ. 
Στασινόπουλος, Μιχ. Γιαμπανάς, Ξ. Φραγκίδης, Μιχ. Βοδι
νός. Όδ. Καλλίνικος. Γεωρ. Άποστολάκης, Ίουλ. Δαοίδης, 
Γεωρ. Σταματόπουλος, Ίωάν. Μιχαλακος, Νικ. Λεληγιν'ιργης, 
I. Ζαγανιάρης, Άνδρ. Σπανός, ’Ιωσήφ Κιάππε, Ν. Φασιανός, 

Ίωάν. Χρηστάκης, Ίωάν. Πολυχρονιάδης, Ίωάν. Χαϊλεμάς. 
Δ. Γκούμας.

Γενομένης κληρώσεως έκέρδισαν τού Γ τό πρώτην βρα
βείου ό κ. Θεμ Νικολαΐδης, έκ Σπάρτης, τό β' δ κ. ΛΓ. Νι- 

κολούδης, έκ Ζακύνθου καί τό γ' δ κ. Θεμ. Άστεριάδης, έξ 
Αθηνών.

Τοϋ ΙΑ’. Τό πρώτον βραβεϊον. ό κ. Γ. Σταματιάδης, έκ 
Χίου, τό β" ό κ. Σ. Λαμπρυνόπουλος, έκ Λαμίας καί τό γ’ 
ό κ. Σεραφείμ ’Αποστόλογλου, έκ Πειραιώς.

Τοΰ IB . Τό πρώτον βραβεϊον ό κ. Περ. Ξανθόπουλος έξ 
Άρτης, τό β' ό κ. Γ. Άποστολάκης έξ 'Ηρακλείου καί τό 
γ' ό κ. I. Κιάππε, έξ Αθηνών.

Παρακαλοΰνται οί κερδίσαντες νά μάς άποστείλωοι τάς 
διευθύνσεις των ΐνα τοΐς σταλώσι τά βραβεία.

«
©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

Β ΣΕΙΡΑ Άριθ. 4.

Ποΰ είναι ή μητέρα τών παιδιών:

Λύσεις γίνονται δεκτοί μέχρι τής εσπέρας τής μετσπροσε 
χοΰς Τρίτης 9 Αύγούστου. συνοδευόμεναι όφ ένός δεκάλε
πτου γραμματοσήμου καί τοΰ σχετικού δελτίου.

Α Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξα- 
χθηοόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής μη
νιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ τής έβδομαδιαίας έκδόσεως 
καί έν τετράδραχμον λαχεΐον τοΰ Έθν. Στόλου. Ό δεύτερος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί έν Ήμερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί δ τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» 
καϊ έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ-

Β’ Βραβεία. Είς τό τέλος τής σειράς θά γίνη δεύτερα κλή- 
ρωοις μεταξύ εκείνων, οΐτινες έλυσαν δλους τούς διαγωνι
σμούς τής σειράς, ή έν έλλείήιει τσιούτων, έκείνων, οΐτινες 
έλυσαν τούς περισσοτέρους. Τά βραβεία τής δευτέρας αυτής 
κληρώσεως θά δημοσιευθώσιν είς τό τέλος τής σειράς.

: ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ j

Β ΣΕΙΡΑ.-ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916 
f·.·.·.·.·.··.·:·.-·.·-·;·:·*·.·;·.·:·.·:·.·-·  · · ··'»

ΔΗΛΩΣΙΣ. Ένεκα πληθώρας ΰλης, ή συνέχεια τοΰ 
Σχολείου τοϋ Έρωτος αναβάλλεται διά τό επόμενον.

τά ΌφΟαλμ-ικά νοσήματα

Θεραπεύονται έν xf| νέ«1 τελεϊφ κλινική τού όφΙΙαλμοζ.όγου

Χπήλιου I. Χαραμή
Τ. υφηγηταΰ ΌφΟαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π. 

•Λύήναι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηλεφώνου ι ϋ·ί
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΑΡΗΣ. ΠρΙν νά λαλήσ ό πετεινός 
ψηλά στή Σαλονίκη 
τρις μ' άπαρνήθης άπιστε, 
γιά τή δική σου νίκη.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Αύτά είνε κόλπα, φίλε μου, 
κι’ άν τώρα? θέλω ειρήνη, 
μόλις θ’ ανέβω στήν αρχή 
δά ίδής τό τί θά γίνη.


